
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΒΠΜΜΑΒΥ 0 ΤῊΕ ΕΥΙΘΕΝΟΝ 

ΟΕΝΟΙΝΕΈΝΕΒΒ, ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ, ὈΝΟΟΒΑΙΡΤΕΙ ΡΒΕΒΕΒΥΑΤΙΟΝ, 

ΑΝ ΙΝΒΡΙΒΑΤΊΟΝ 

ΟΥ̓ ΤῊΞ 

ΠΟῪ δΒΟΒΙΡΙΌΒΕΜ, 



ΤΩΜΌΟΝ: 

Ῥτιϊηϊοὰ νγΥ ϑροττιϑυοοῦξ διὰ (ο. 
Νον οδιγθοῖ- ΒαΌΔΓΟ. 



ΑΝ 

ΙΝΤΒΟΌΟΤΙΟΝ 
ΤΟ ΤῊΒ 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΘΤΌΡΥ ΑΝῸ ΚΝΟΥΤΠΒΟΝ 

ΟΕ ΤΠΒ 

ἬΟΠΙΥ ΞΞΟΒΙΡΤΤ ΒΝ, 

ΒΥ 

ΤῊ ΒΕῪΥ, ΤΗΟΜΑΘΣ ἨΛΆΤΨΕΙ, ΠΟΚΝΕ, Β.}. 
ΟΥ̓ ΒΑΙΝῪῚ ΘΗΝ ΟΟἸΙΟΞ, ΟΑΜΒΕΙΓΘῈΕ ; 

Ὁ... ΟΡ ΤῊΝ ὈΝΙΨΕΒΙΤΎΥῪ ΟΡ ῬΕΝΝΒΥΣΨΑΚΝΙΑΙ 

ἘΒΟΥΟΚΒ ΟΥ Ὑ5Ὲ ὑΧΙΤΕΌ ῬΑΒΙΒΗ͂ΕΒΟΥ ΒΑΙΧῪ ΒΟΜΟΧΏ ΤΗῸ ΚΙΒῸ ΑΧΌ ΜΑΒΤΥΒ 
ΑἸΌ ΒΑΙΧῪ ΠΙΓΗΟΙΑΘ ΔΟΟΧΒ. ΤΟΜΒΑΚΌ ΒΊΈΚΕΕΒΈ; 

ῬΒΕΒΕΧΡΌΛΚΥ ΟΥ ΒΑΙΒῚ ῬΑυΙ 8. 

ΤΕΝΤΗ ἘΘΙΤΊΙΟΝ, 

ἘΠΕΥΙΒΕΡ, ΟΟΒΈΒΟΤΕΡ, ΑΧΡ ΒΒΕΟΥΘΗΥΤ ΟῊῪΝΝ ΤῸ ΤῊΗΒ ῬΕΒῈΈΒΕΝΤ ΤΙΜΒΕ. 

ἘΔιιοΩ Ὁ 

ΤῊ ΒΕΕΥ͂. ΤΗΟΜΑΒΘ ΗἨΛΈΆΤΥΨΕΙΙ, ἩΟΒΝΕ, Β.Ὁ. 
(ΤῊΣ ΑΥΤΠΟΕ): 

ΤῊΕ ΒΕΥ͂. ΒΑΜΌΕΙ, ΡΒΑΥΙΏΒΟΝ, Ρῷ. ιἴον 111 
ΟΥ ΤΙ ΥΧΙΥΚΉΒΙΤΥ ΟΥ̓ ἨΑῚ1.Ξ, ἈΠῸ τἱ,.Ὁ., 

Αὐυταᾶοπ οσ “Α ὙΠΕΑΤΙΘΒ ΟΝ ΒΙΒΣΙΟΑΣ, ἙΒΊΣΙΟΙΩΜ,  ΒΤΟ. 

Απῦ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΡΕΙΘΕΑΌΣΧ ΤΕἈΒΟΕΙ ΕΒ, 1.1,.}. 
ΑΥΣΒΟΒ ΟΥὨ "“ΧΕΜΑΚΚΒ ΟΣ 1ΐΕ ῬΕΙΒΊΕΙ ἸΕΧῚ ΟΥ ΠΕ ΟἈΚΕΝ ΧΣΕῊῪ ἘΚΕΒΤΑΜΕΈΝΥ,  Ε͵ἸῸ. 

ἹΓΙΓΌΒΤΒΑΤΕΡ ὙΙΤΗ ΜΑΡΒ ΑΝῸ ῬΑΟΒΙΜΙΓῈΒ. ΟΥ ΒΙΒΊΙΟΑΙ, ΜΑΧΎΌΒΟΞΒΙΡΤΒ, 

ΨΟΙΌΜΕ 1. 

ΓΧΟΝΘΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΕΕΕΝ, ΓΟΝΟΜΑΝΡ, ἃ ΒΟΒΕΚΊΤΞΒ, 

ΜΟΘΟΘΟΚΥ͂Ι. 

Τλο νρλί οΥ̓ ἐν αμδίοξίον 9 γοβεν τού. 





Α 

ΠΠΠΙΛΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΝ ΕΥ̓ΡΕΧΝΟΙΕ 
ΒῸΒ ΤῊΒ 

ΟΕΝΌΙΝΈΝΕΒΒ, ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ, ὈὉΝΟΘΒΕΌΡΤΕΡ ΡΒΕΒΕΒΥΑΤΙΟΝ, 

ΑΝ ΙΝΘΡΙΒΑΤΙΟΝ 

ΟΥ̓ ΤΗ͂Σ 

ἬΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ, 

ΒΥ 

ΤῊ ΒΕΥ. ΤΗΟΜΑΒ ἨΛΆΤΨ ΕΠ, ἨΟΆΝΕ, Β.}. 
ΟΣ ΒΑΙ͂ΝῚ 9ΟΉῊΝἘ ΟΟἸΙΟΝ, ΟΛΜΒΕΙ͂ΡΟΚΞ 

Ὁ... ΟΥ ὙΠῈ ΥὉπινβεδῖτυ ΟΡ ῬΕΝΝΒΥΣΨΑΝΙΑῚ 
ἘΈΟΤΟΣ ΟΥ ἘΒΕῸΣ ὈΧΙΤΕΌ ῬΑΝΙΒΝΕῈΒ ΟΥ ΒΑΙΤῚ ἘΌΠΜΌΧΌ ΤΗΝ ΚΙΧΟ ΔΙῸ ὙΑΒΤΥΒ 

ΑΠΌ ΒΔΙΝΤΕ ἘΙΟΒΌΓΑΒ ΛΟΟΝΒ, ΓΣΟΜΒΑΒΌ 8 ] 

ῬΒΕΒΈΠΌΛΕΥ ΟΥ ΒΑΙΚῪ ῬΔΌ᾽ 8. 

θ᾽ 

ΤΕΝΤΕΙ ΒΌΣΙΤΊΟΝ, 

ἘΒΥΙΒῈΡ ΑΝ ΟΟΒΒΚΟΥΒΡ, 

ΠΟΝΘΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΕΟΥΝ, ΟΒΕΕΝ, ΓΟΝΟΜΑΝΒ, ὃ ΒΟΒΕΒΊΤΞ. 

ΜΡΌΟΟΟΚΥΙ. 

7)ι6 νἱρδλὲ 7 ἱρακείαἰίοι ἐξ γορονρυοῦ, 

πον - “----π -αααρος τορκπνπιποσΝ . “πῆ παν ΒΕΒΕΝΕΟΕΘΝΝΝΝΣ " ὡ - ὦ 



“πὰ πὸ α- 

ΡΞ -  - ΗΝ σον -σπαναακπώπαιν» δ, πον... .-5.-...- - 

χραπεναιααντνοκυηκαμαν "το πασπισκωντινς -- .,-.«- --- «-.-“.-ὕ..-..-- - -...ὄ .. .--. - -.-- ὦ... .ὦὦὦὖὦὕὕὕ-ὕ-ἥἝὄὲ.......--τ-. ὀ-.-....... -5.-0 ὕδρυλυκηγιτσσε το σόρυσαν καμσψύπειοαν πασουταν πευυπμεινααονας σαν αν αι-τττανς πκῃς, αν - 



ΡΒΒΕΑΟΘῈ, 

ΤῊΣ Δυΐμονῦ οὗὨ {818 [ηἰγοάποίϊοη ἰο {πὸ ΟΥῖοαὶ δέπαγν πὰ 
Κυον]θᾶρα οἵ {πῃ6 Ηοὶν δου!ρίυτοβ οδημποὺ ΟΥ̓ ἃ Νὰ 

Ἑαϊοι ἴο {86 ρα ]1ο, νι πουὺ ΘΧΡτ ββίηρ 18 σταίο ] δοκηον- 

Ἰοραστηοηίϑ οὗ {86 ΨνΘΡῪ ἰἈνΟΌΓΑΌΪΘ τϑοθρίϊοη ρίνθη ἰο ἴΐ, 

ἀυτίηρ {π6 ὑμιγίγεοιρ ὐῦ γοδὺβ βοὴ ἤᾶνα οἰαρβθα βῖποθ 108 

δγϑὺ ρυ ]]οΔὕ]οΠ, 1ἢ ὑΠ6 γο8} 1818. 

ΤῊΪ8 ΟΣ Κ 18 ἀοϑιρηΘα 88 ἃ ΘΟ ΡΤ ἢδηβῖνο Νδηυδὶ οὗ ϑαογοὰ 

Ταϊοσαΐασο, βο]θοίθα ἔγοι {Π6 Ἰδθουγϑ οὗ ἰῆξ τηοϑὲ διϊποηΐ 

ΒΙΌ]οαὶ] Οτιῖςβ, Ὀοῃ Βυ δ δηα Εογοῖσῃ. [0 οτἱρὶπαίθα ἴῃ 

186 Αὐὐποῦἶδβ οσσῃ ψϑηΐϑ, ΤΏΟΤα ὑπδη [4] ἃ ΘΟ ΤΥ 581η66, αὖ 

8. ΘΑΥΪΥ ρουϊοά οὗ 1136, ἤθη ἢ6 βίοοά 'π Ὡθρᾶ οὗ ἃ συϊάθ ἴο 

{π6 τοδάϊηρ οὗ ἰμῃε ΗοΪΥ ϑουρίαγαβ; Ὑμῖοῖ νοι] πού ΟὨΪΥ 

ΤΠ 8}. εἷἰπὶ ἢ ἃ σΘΠΘΓΆ] ᾿Ἰηἰτοαποίίοη ἴο ἔἤθτῃ, θα πουἹὰ 

αἶ8ο 6806 πὶ ὑο 8οῖνβ δρραγϑηΐ σοηἰγδαϊοίίοηϑ, δῃα ἴο βίυα Υ 

16 ΒΙΌ]6 τι ἐμαὺ δὐΐθηθϊοη ἡ βἱοἢ 118 ΒΌΡΓΘΠΘ ἐπ ρουίδηοθ 
ἀοιηδηαβ. Αὐ {πα {1π|6 ἢ6 Δα πο {γἸΘηα ἴο 8818 18 βίι 169, 

ΟΥ̓ ΤΌΙΩΟΥΘ ἢΐ8 ἀουιδῦϑ, ΠΟΥ ΔΠΥ͂ Τη68η8 οὗὨ ῥγοουσῖηρ ΟΥΙΪ0 8] 

σοῦ κ8. ΑΥὐ Ἰοηρίῃ ἃ 1180 οὗ {Π6 Τλοτα οιηϊηθηύ ΕὈγοΙρΏ ΒΙΌ]16Α] 

ΟΥς5 [611] ᾿ηΐο 18 8η68, ἀπα αἰτγοοϊβα Ὠΐτπη ἴο βοῖηθ οὗ [ῃο88 

ΒοῦΓΟΩ8 οὗ ᾿πἰουιηδύϊοη πο ἢθ νγα8 86 κῖηρ. Ηδ {πῃ Ττο- 

βοϊγεά ἰο ρύοουγα βυοῇ οὗ ἴπθῖη 88 ἢ18 ΨΘΤῪ ἰπηϊϊθ ἃ τηθ8 8 

γο  ] ἃ ροστηϊῦ, τὶ {Π6 ἀοϑῖρῃ, ἴῃ ἐπ 6 τϑί ἰηβϑίδῃοθ, οὗἉ βα0}5- 

ἔγϊηρ Εἰ8 οσσῃ τα] ηα οἡ ὑποβα ἰορίο8 ψ Ὡς Δα ρογΡΙΘχβα ἢΐτη, 
ΔηΩ υἱυϊπλαίον οὗἩ Ἰαγὶπηρ Ὀρίοσα ὑπ ῬαΌ]ο {π6 τϑβϑυϊὺ οὗ ἢΪ8 

᾿ηαυ 168, Βηοα] ὯΟ ὑγοδῦϊθα ΔΡΡοδΣ ὑπαῦ τηϊρ ῦ Βα ρΡΟΥΒΘα6 βοῇ 

ἃ Ῥυθ]οοίϊοη. 

ΤΏ Ιἄθα ὑμ8 οοηοοϊνοα νγὰ8 βίδα! γ Καρύ ἰῃ Υἱθνν ῸΓ 
α 4 



Ψ11 ῬΒΕΕΑΟΕ. 

οἰρμύθθη γθα 78 ; δηα {πΠ6 Αγϑὺ δαϊίοη οὗ {818 σου κΚ Δρρϑαγοὰ 

ἴῃ {π6 γοὰνῦ 1818. Θυτίηρ [86 Ἰοησ ρΡουϊοα Ὑ ]οὴ ἢδ8 6ἰαρβϑα 

βίηοθ {παῦ ἀαΐθ, θυ ΟσΎ ϑιοοοβϑῖνα δἀϊίῖοη ᾿δ8 ὈΘΘὴ ΟΔΓΘΙΆ]ΠΥ 

ΤΟΥ 564 δηά οοττοοίοα : δηα Πυμηθτοιι8 86 αἰ] 08 ἤανο ὈΘΘῺ 

Τη8 46 ἔγοτῃ ἔμ ἴο {1π|6, ΘΟῃ ΟΥτ Δ Ϊν ἴο [86 ἔτ Θ Πα]ν βυρρθ8- 

(ἰοη8 οὗ ρυϊναϊα οογγοϑρομαθηΐβ, δπᾶ οἵ {μ6 ΕαϊΐοσΒ οὗ [88 

ὈΓίποῖραὶ Οὐ υ1ο8] ΦουΓΏΔ]8. 
Βργοβοη δι οηβ Βαυϊπρ ὈΘΘὴ τη866 ἴο {Π6 ΡΙΌΡΥΙΘΟΥΒ 

ΘΠ ΡΟ ἸΒΠ6ΥΒ οὗ {18 οὐκ, ὑμπαῦ, βίῃοθ. {86 ρυ]οαύϊου οὗ 

ὑΠπ6 πίῃ δα! οη, ὙΘΥΎ ΠΌΤΩΘΓΟΙΒ ΒΟΟΘΒΒ:Οη8 ἰο ΒΙΌ]10 4] 1[.106- 
γαΐατα ἤδνα Ὀθθη τη8646 οἢ ἰδ σοηθ!ηδηΐ, ὙΠΟ [6 δυο γ᾽ 

ΠΟΥ ἔα δανδῃησθα υθδ78, 8Δηα ἢρδ] ἢ ̓πη ρα ΟΥ̓ ΠΘΑΙ]Υ ΒΙΧύ 

ΥΘΔΥΒ οὗ δ]τηοδὺ ᾿ποθββϑδηΐ 1 ΟΥΑΤῪ [01], τηῖσῦ Το ΠάοΣ ἈΪΠῈ 

ὉΠΘΑΠ81 ἴο ΘΧΘΤΩΪη6 δῃα αἱροβί; {π6 του ϑίοη οὗ {6 βοοομπά 

ΔηἋ ουτίῃ σοϊυτλθ8 ἢ88 Ὀθθη οΟΠΒαΘ66,---[ἢ6 βοοοηα γοϊπλα 

ἴο {Π| ἤδν. δαῖηιοὶ Πανιάβοῃ, Ὁ. )., 1.1..}.", δηα {πὸ ουνί ἢ 

γοϊυτηα ἰο δαηθὶ Ῥυγϊάθδυχ ΤΥΊΌρ6]168, [.1,...Ὁ; ἢ σοη86- 

αυθηςα οὗ {6 Ἰυαρτηρηΐ ἔοσταθα οὗ {Π6 1" αυ8}18 δ ]οη8 ἴῸΥ [ἢ 6 

ὍΟΓΚ, ἔγομη {Ποῖ} Ῥγου ΒΥ ρα ]ΠΙΒῃθα Οὐοπύγι θυ οη5. ἰο 
ΒΙΡΙΙΟΑῚ Τλιογαίαστθ. ΤΟΙ τοϑροοῖνο Ῥγαΐδοθθ οοηίδὶῃ 8 

βίαἰοιηθηί οὗὨἩ ψῃδῦ ΠΟΥ παν 86 ΘΓ ]]Υ ΔΟΟΟΙΏρ] 18Π64. 

ΤῊς ΕουγΡ γοϊυπηοβ, οὗ ἡ ΒΙοἢ {π6 Ἰσοῦὶς ον ΘΟηβἰ88, Μ11}} 

Ῥα ἔουπα ἴο οοΙΏΡΓ86 ἴΠ6 ἔΟ] ον ηρ᾽ ἰορί 68 :---- 

" Αὐΐπονῦ οἵ “ Ἰροΐυτοβ οὐ Β1Ό]Π1641] Οὐ ςΐθηι,᾽ 1839 . «“« ϑαογοὰ Ἡδσοττηα- 
πουίο8 ἀρνοϊοροα δηὰ δρρ θὰ," 1848; “πἰγοἀυοίΐοη ἴο ἴπ6Ὸ Νον ᾿[ἰδβίδ- 
τήθηῖ. "ἢ 8 νο]8. 1848-6] ; “Α Ἴγοδῖῖβα οα ΒιὈ]ς 8] ΟΥἰἰοΐβ, 2 γοΪβ. 1852 : 
“Α Βον βίοι οὗ 16 Ηρῦτον Τοχί οἵ 80 ΟΙὰ Τοβιδιηθηὶ ἔγσουμ Οτὶ τοδὶ 
δοιγορα," 18δὅ. 
Ἷ Αὐἴμον οὗ {π6 “Βοοκ οὗ Ἐενοϊδίΐοη ἴῃ τρεῖς, οἀϊοα ἔγοπη Αποίαηΐς 
ΑἸ ποῦ εἶθ8, ἢ ἃ πον ΕΏρΊ]8᾽ι Ὑ ογβίου δηὰ αγίουθ Εδδαϊηρβ," 1844; 
“6 Βυοκ οὗ ονεοϊαϊίοη, ἰγαπδὶδίθα ἔγοτῃ {Π6 δποϊοπὶ αἀσοοκ Τοχι," 1849 - 
“Ἠδρυγον εδάϊηρ 1,ββθοη 8," 1815; “Ηρδάβ οἵ Ηβῦγον ταμιπιαν," 1852 : 
“«Ἐοιλαγ 8 οὐ ἴμ6 Ῥτορβοῖὶς ὶ ἸδίοηΒβ ἱῃ {π6 Βοοκ οὗ 1) 8πῖ6]," 1847, ἃ. πον 
οἀϊτίοη, γον ἰϑοα δηα θη]αγροά, 1862; ““Ὠρίβηςθ οὗ {π6ὸ Αὐἱμδητ οἰ Υ οὗὨ {116 
Βοοκ οἵ δηίεὶ," 1802; “Τίνα δ ηβθηϊβίβ : {ποὶρ Εΐδβο, Ῥεγβθουϊίοη ὉΥ͂ {16 
Ζοβ 118, δηὰ οχ βίης Ποιηηδηῖ," 1856]; “ὙΠ Οτὶρίηαὶ Τληρυδρα οἵ δι. 
Μαῖμον 8 Ο8ρ6}," 1860; “Ἡϊδβίοτίς Εὐνϊάθδηςα οὗ [Π6 ΑὐἸΠοΓΒἢΪρ ἀπά 
ΤΓαπδβηνϑϑίοη οὗ ἴ86 ΒοΟΚΒ οὗ 6 Νονν Τοβίδιηοηϊ," 1852 . “Αἡ Αοςοουπὲ 
οὗ τὸ Ῥυϊηϊοά Τοχὶ οὗ {Ἰ|ὸ αστθὸκ Νὸν Ἰοϑίδιηθηΐ, τῖτ δια κ 8. οὐ ἰ8 
Ἐν ϑίοι ροὴ ΟΥςα] Ῥχίηοὶ 168," 1864. 



ῬΒΕΕΑΟΕ. ἹῚΧ 

γουσμΕ 1. (Ὁ ὑμ6 Αὐὐδβογ) οοπίαϊῃ8 ἃ ΟἸΙΤΊΟΑΙ, ἸΝΟΌΤΕΥ 
ΙΥΤΟ ΤῊΕ ἘΟΕΝΟΌΙΝΈΝΕΒΒ, ΑΥὙΒΕΝΤΙΟΙΤΥ, ὈΝΟΟΆΒΌΡΤΕΡ ΡΒῈ- 

ΒΕΕΥΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΗΟΙῪ ΒΟΕΒΙΡΤΙΒΕΒ ; 1ἢ- 

οἰυαϊηρ, διηοηρ οὔμοῦ βυ  ᾽]οΐβ, ἃ σορίοιβ ᾿ηγοϑυραίίζοη οὗ 

Ταβυϊηοηΐοβ ἴο (86 Ἰεδάϊηρ' ἤλοίβ τθοονάθα ἴῃ {π6 ϑογιρύατεβ 

ὃν Ῥτγοίΐδῃα Αὐΐδμοσβ, Οοἱηβ, ΜΙ 6 6418, [πϑουὶρίϊοηβ, δηα Αποϊθηΐ 

ΘγυούυγοΒ. ΤῊ]8 18 Ὁ] ονγοα ὈΥ ἃ [Ὁ]] νίϑυν οὗ ὑΠ8 δυρυτηθη 8 
Δἤογταοα Ὀγ Μίγδοὶοβ δηα ῬΙΟΡΏΘΟΥ [Ὁ ἴμ6 Τηβρ᾽ γαϊϊοη οὗἉἩ [88 

ΘΟΥΙΡΟΌΓΟΒ, δα ὈΥ ἃ αἰβουββίοῃ οὐ {πῃ6 Ἰηΐοσηδὶ Εν ἄθησα ἴῸ Ὁ 

ὑποῖν [ηβριγαίίοη, δα ἸΒη θα ὈΥ [86 δ] τα Υ δηα Ἐ ΧΟ] ]θΠ 6 

οὗ {Π6 Ποο.Γ]η68, δηα Ὀγ {πὸ ῬυΣΙΥ οἵ ἴμ6 Μογ] ΡΊθοθρίβ, το- 

γα ]6α 1η {88 ΒΙ0]6 ;----ἴ6 ΗΔΥΤΠΟΏΥ 50 βἰδύϊηρ Ὀούνγεθη Ἔν ΟΤῪ 

Ρατ;--- 6 Ῥγαβοσυδίίοι οὗ ὑπῸ δουϊρίυσοβ ἴο {π6 ῥγοβοηῦ 
(ἰπλ6;---ὴα {ΠοὶΡ ΤἜΠάΘΠΟΥ ἰο ῥτοχηοία ἴπ6 ργθβϑηΐ 84 θἴθγῃ) 

ΠΔΡΡΙ 688 οὗ τηϑη ΚΙ 4, 88 δου ηςοα ὈΥ͂ δὴ Ηϊβίογϊοδὶ Ηδνίονν οὗ 

1πΠ6 Βομοβοῖαὶ Εδοῖβ δούυδ]]ν ὑγοάιιοθά ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἃρὲ δηά 

ΘΟΙΠΙΡΥ ὈΥ͂ 8 ΘΟ Ἶ84] τϑοορίϊοη οὗ (δ ΒΙΌ]6; ἰοροϑίμου τ] 

ἃ τοϊυϊδοη οὗ {π6 ὙΟΤΥ͂ Πυμη ΓΟ 8 Οὐ] θοίοηΒ ἩΒΙοἢ Πᾶνα 

Ὀδοη υτροά δραϊηϑύ {π6 δου ρίατοϑ ἴῃ στϑοθηῦ 1086] ρα] ϊοδ- 
[Ἰ 008. Απἡ Αρροεμπαῖϊχ ἴο {18 ψοΟΪ 6 ΟΟΤΩΡΓΙΊ868 ἃ ΡΔΓ ΓΙ ΟΌΪΑΓ 

δχδιηϊ δίῃ οὗ {ῃ6 Βοοῖἶκ8 ΘΟΙΏΤΏΟΗΪΥ ἰοσιηθα ἴπ6 ΑΡοοσυρμβα, 

δηα οὗ 186 Ερδαβϑοὴβ 0 ν Βῖοἢ (ὮΘΥῪ ἀγα τοὐοοϊθα ἔγοιη {}6 

Οδβποη οὔ ὑπ αἰνίΠοἷγ ᾿Ἰμβρι θα ϑουιρύαγ68, ΕΥ̓͂ 8]} (πΠ6 Βοδίοσηρά 
ΟΥ Ῥχοϊοβδίδην ΟΠυγοί 68 : δηὰ 4180 ἃ ΥΌ]ΟΥ οὗ ἰῃ6 ΜΊΓΔΟΙ]68 

οὗἩ ἐπ6 Αβοθηϑβϑίοῃ οὗ “6808 Ὁ τὶϑί, δπὰ {πῸ Ποβοθηὶ οὗ ἐπα 

ΗοΙΪΥ δριτγιὺ οα ἴΠ6 ΑΡοϑί]6ϑ, δπα οὗ {86 Ὠ: ΠΟ ΠὉ168 αἰϊοπἀδηΐ 
οἢ {π6 Ῥτοραραίίοη οὗ ΟἸ Υἰβυϊδηϊγ. ΤΏ686 αἰβουββϑί οἢ8 ΔΓΒ 

[Ὁ] ον ὈΥ ἃ Τ 0]6 οὗ {Π6 οπιοῦ Ῥσορῇθοὶοβ τοϊύϊνο ἴο {ἢ 68 

Μαεβϑίδῃ, Ὀοίῃ ἴῃ ἴδς ΟἹὰ δπὰ Νεὺ Ταβίδιηθηΐβ, ἀπ ὈΥ δὴ 

δχδτηϊηδύϊοη οὐ {π6 ἀδθηυϊηθηθϑδ οὗ “οβορῇ 88 ἰθϑ ΠΟΥ 
ΘΟΠΟΘΙΏΪΠρ 9688 ΟΠ τΙβϑ ; ἰοροίμοῦ τ ἢ Δ ΘΧδΙ Ι πδίϊοη δηᾶ 

γοβα αιοη οὗἁὨ {μ6 ῥυϊησῖραὶ οοη γδάϊοίοῃβ ἰοὸ ῬΒ]ΟΒΟΡὮΥ δηὰ 

ὑπ6 Ναΐυμα οὗ ΤὨΐηρβ, ἀπ ἴο Μογβὶγ, τ Βῖο ἀρ [4]86]}Υ 

8]]οροα ἰο οχὶϑὺ ἴὴ {86 δουρί ΓΕΒ. 



ΣΧ ῬΒΕΕΑΟΘΕ. 

Ιὴ {ἐμ6 βγβὺ δἀϊίίοη οὗ (18 πουκ ὑμ6 Αὐΐμοῦ μδα ρίνθῃ 
ΟΠΪΥ ἃ νΘΥῪ Ὀγιοῖ οὐἰ]ῖης οὗὨ {π6 Εν] ΘΠ 668 ἴῸΓ [μ6 ΘΠ ΘΠ 688 

δηα Τηβρίγαίίοι οὗ {ῃ6 ΟἸἹα Τοβίδιηοηῦ, Δα ἃ τότ δχσίθπαάρα 

γον οὗ {π6 (ἀδηυ!ϊηθη 659, ΟΥοα 11, δηα 1πϑρὶγαίίοη οὗ (ῃ6 
Νεν Ταβίδιηθηΐ ; δηᾶ, Ὀοίηρ ἈΝ} ὴρ ἴο δυρτηαθηΐ, υΠη6- 

ΟΘ55871}γ, ὑῃ6 ΠΌΡΟΣ οὗ ὑγθα 868 δχίδῃηὺῦ οἡ μεβθ ϑι]βοίβ, 

6 ΤΟΥ α Εἰβθ τθδάϑῦβ ἴο ἃ δ ὙὨϊοΐ 8.6 1 50}Υ7 δοοοιηΐθα 

{Π6 τηοϑὺ σα] 0 ]6. [Ι͂ἢ Ῥγθραῦῖηρ ἃ βθοομα βαϊίίοη ἰοῦ {ἢ 6 

ῬΙΘΒ8, 'ἴῃ ὑμ6 γϑὰρ 1820, 10 τγὰβ 818 ἰηύθηίοη ἴο ΘΟΠαΘΉΒ6 

{Π|686 ΤΟΙΏΔΡΚΒ, 84 ἴο 850} ἢ ἃ ἔδυ 8 α] 01.008] ΘΟΠΒΙ ἀγα ]ΟῊ8: 

Ὀὰῦ δα νγχὰβ ἱπαπορᾷ ἰο ἀονϊαίθ ἔτοπλ {18 ἀοβῖστι Ὀγ ἴμ6 6χ- 

[δηβῖνα οἰσου]αίϊοη οὗ ᾿πῆ 4.6] σου κ8 πα ὑγαοίβ, σποβα δυον θα 

οδ͵]δοῦ τγᾶϑ, ὈΥ μ6 ὉΠ] αϑῃϊηρ, Το- ϑϑουίίοη οἵ οἱ δηὰ οὔζϑῃ- 

Το θα οὈ]ΘοἴΙΟΉ8, ΟΥ̓ ὈΥ͂ Βροοΐουβ βίο 8, ὕο ἈΠαΘΡΤΏΪΠ6 
δΔῃα ἴο ϑανοσί {ῃ6 το]ρίοη οὗ “688 ΟἸσιϑύ --τ (Π6. ὈΠῸΣ οὗ 

Ββοοίοίγν, [Π6 βαΐδριδγα οὐἩ πδίϊοηϑ, (6 ραγθηῦ οὗἨ 8ος 8] οτάθγ, 

ὙΥΠΊΟἢ. ΔΙΟΠ6 [88 ῬΟΥ͂ΤΟΡ ἴ0 συ {Π6 ΤΌΓΣΥ οὗ {Π6 Ρββϑ: ῃ8, δπὰ 

ΒΘΟΌΓΕ ἴο ΘΥΘΓῪ ΟἿΘ ἢ18 Τρ 5; ἴο ὑπ6 ἰΔουουβ (6 τοναγά 

οὗ {πον ᾿πἀδέγγυ, ἴο {π6 τ] οἢ ὑπ6 οη]ουτωθηὺ οὗ ὑπ6ὶν σγϑα] ἢ, 

ἴο ΠΟΡΪ68 ὑπ6 ῥγεβογγαύϊοη οὗ ἰπθὶν ΠΟΏΟΌΤΒ, δηἀ ὅο ὈΓΙΠΟΘΒ 

{π6 ΒίϑὈ}Π1γ οὗὨ {πο ῖν ὑμγόπθβ." (4116 ΡΟ ὈΥ Ὠδιηθ ἔτοιη 
{6 ὈΓΈΒ85, ἕο ΘΟ 6} {Ππ686 οδ]θοίίοπβ ἴο Ὠἰνίης Βδναϊαίίοη, 

[π6 δαύδον ἐδ] ὺ 10 ἷ8 ἀν ποὺ ἴο ΒσῖηΚ ἔτοτα ([6 ἰαδβὶς ; δηὰ 

88 (86 δηΐϊδροηϊβὺβ οὗ ὑῃ6 ϑοσιρίατοθ αν 1ῃ 8οτὴη6 ἀθρτθα 

γατὶοα {π6 στουπα οὗ ὑΠ61} αἰΐβοϑ, 6 ̓ πάα]ραβ [μ6 ἢορα {πα 

8 ἰοιηρογαίο αἰϑουβϑίοῃ οὗ {818 βιι δ] θοῦ, δοσοιητηοαδίοα ἴο [6 
ΡῬγοβοηῦ {ἰπη68, ἸΩΔΥ ὍΘ ποὺ υηδοσορίαθ]θ ἰο {μ6 ΒΙὈ]10Α] 

δίααἀρηΐ, γῆο ΤΊΔΥ͂, δὖ ΒΟΙ16 ζαΐαγα {1π|6, Ὧ6 ΘΧΡΟΒΘα ἰο τηθοὺ 

τὶ (Π6 οῃθιηΐθβ οὗ ἴθ δου ρίατοβ. [Ὁ ΙΩΔΥ, ρουμδρ8, Ὀ6 

Ὁπουρὺ (παὺ [6 ρ,ΊΟΒ8 δηα 1110 6ΓᾺ] ΤΔΔΠΠΘΡ ἴῃ ὙΠΟ ΒΟΠῚ6 
οὗ 1π6 ργοάποίοηβ ἰὴ αποϑίϊοῃ μανθ ὈθΘη δχθουίθα, ΥΘηοΥ8 

ὑποῖὰ νου οὗ ποίϊοα : Ὀὰὺ (848 (ἢ686 18.416] οΟὈ] οί οἢ8 

σοηὐϊηαθ ἰο Ὀ6 Τορυϊηθα δηα οἰγου]αίθ ) Πού] ηρ' ΒΌΓΟΙΥ 8 

που οὗ πούϊοθ ὑμαὺ 18 οα]οα]αἰοα ἴο τη]8]6 δα {6 ἱρπογαπί 



ῬΒΒΕΑΟΕ. χὶ 

οΟΥ {86 ὈΠΎΨΘΙῪ ; δῃά ὑβουρῆ βοῖὰθ οὗ {88 οδ)]θοίοῃβ ταϊβϑα 
Ὀγ {Π6 τηοάθστι ΟΡῬΟβ6 8 οὗ ίνιηθ Πονο] δύο ΔΓΘ 80 ΘΟδ 86 

88 ἴο ΟΔΥΤΥῪ ΙΓ ὑποτὰ ὑπ6ὶν οὐσῃ τοί δύϊοη, γϑῦ οὐ ΥΒ ἃΓῈ 80 

ΘΟΠΟΐΒΟΙΥ 85) ΒρΘΟΪΟΌΒΙΥ ΘΧΡΙΘΒΒΘα, 88 ἴο ἀοθιρδηα βανοσαὶ 

Ρδρε8,---- [6 γεϑα} Ὁ οὗὨ ΤΔῊΥ ἀδγβ᾽ ἸΑ ΟΣ ου 8 ΤΟΒΟϑΓοΝ, ἴῃ ΟΥΘΡ 
ἰο ἀοἰοοὺ {ποῦ ΒΟΡΒΙΒ ΓῪ δηὰ [8]βεῃοοά, Τῇ δαΐθοῦ 88 ΟἿΪΥ 

ἴο ΘΧΡΓΟΒ8 ἢ18 ἀγάθηὺ μορβ, ὑμαύ {818 ραγὺ οὗἁ Βἰ8 Ἰᾶου ΓΒ πηδᾶν, 

ΤὨγουΡἢ {86 Ὀινῖπθ ΒΒ] ββῖηρ, ΘΏ80]6 ἷβ τ δά 8 ἴο Ὀ6 γεααν 
ΑἸΥΑΥΒ ἰ0 σίυο αὮ αἸ ΒΊΟΥ ἰοὸ ἘΥΈΒΥ ΜΑΝ ἐλαέ αϑἰοίἦ, ἑζθηι ἃ 

φϑαϑβοῦ ΟΓ ἐλ 6 ἄορ ἰλαΐ 18 τη ἑλόηι (1 Ῥεῖ. 1}}.1δ.}; 8ηα ἢ τηοβὲ 

ΘΑΥΠΘΒΟΪΥ τοαυοϑίβ ὑπαὺ {ΠΟῪ γ71}} ΘΧϑιαΐη6 δηα σοι πο, τ] ἢ 

σΒΠἀΟΌΣ ἀπϑπὰ αὐξθηύοη, ὑπ 6 ναγῦίουβϑ θυ άθησθβ ἤοσα δἀάυοορά 
ἔον (86 ἀδῃυϊηθηθβθ, Αυϊποηϊιοιῦν, ΟΥΘαΙΣ]1γ, δηά Ὀινὶπα 

Τπϑρὶγαϊίοῃ οὗ {π6 ΗΟΪΥ ϑουιρύιυτεϑ ; δῃα {πο ΒΟ] ΠΊΗΪΥ δᾶ 

αἀο!ογαίβυ, 88 τϑύϊοηδὶ δηα δοοοπηΐδοϊο Ὀοΐηρθ, ἀδάϊιοα {πα 

ξΌΓΘΠΟΘ ἔρομι ὑπ6 ὙΠ0]16, Ὁ} πο ΒΟΥ τηυβὺ ΒοΡθαο 
ΘΏΒΥΘΙ αὖ {86 ὑσὶ οὗ [86 ΑἸτσΒίΥ. 

γουῦσμΜΕ 1. (ΟΥ ἴγ. αν άβο} 18 ἀονοίβα ἰο ὑπ ΟἙΙΤΙ- 

ΟΙΒΜ ΑΝ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΈΝΤ, 88 

γν6}1} 88 {86 Ιηἰοχργοίαϊοη οὗ 6 ΒΙ0]9 ΦΘΠΘΓΑΙΪΥ, ἴῃ ΤΠ Χ66 
Ὀϑυίβ:- 

ῬΑΕΤ 1., οἡ ἐῃ6 Οὐ οἴβια οὗ {μ6 ΟἹ]ά Ταοβίαμηθηί, που 68 

ΤΊβαυ Β᾽ Ὁ] ΟἢΒ ΟἹ 18 ΠιΔηρΈδρΟ8, 68066018}}γ (68 ΗδΡτον [,8}- 

ϑυδρο;--ἰμς ΗβίοτΥ οὗ {π6 ϑαογθᾶ Τοχῦ, θοίῃῃ Μαπυβουρὺ δπά 
Ῥχυϊηϊοᾷ ;--- [86 δουγοθβ οὗ Οὐ ϊοίϑτη, ν1Ζ. ἀποϊθηῦ Ὑ ΘΓΒΙΟἢΒ8, 

τὺΣῖτ Β1]68 ΤῸ υδίηρ ὕπο ; Ποῦτον Μδηυβοσρίβ ; ΡΔΓΆ]]6] 

Ῥαββαροϑ; Θαοίαν!οηϑ ἔτοα (ῃς ΟἹα Ταοβίατηθηῦ ἰῃ {Π6 Νον, 

μοβϑιθβ Θυοίαξ!οπϑ τᾶς ὈΥ “968 Αὐΐμοῦβ; δα Οὐ ἴοι] 
ΟοπἪοοίατα; πὶ Β 0165 ἔον ὑῃ6 δρρ!!οαύοι οὗ [86 ΘΟ,ΓΟΘΒ οὗ 

Θεογοα Οὐ ἰοἴϑτα. 'ΓΏ686 αἸΒΟυ ΒΒ:0Π8 806 0] ονγοα Ὀγ ΤᾺΡ]68 
οὔ {86 Θυοίει!οηϑ ἔγοτα ὑμ6 ΟἹα Τοβίαιηδηῦ 'π ἐπ Νον ἴῃ 

το Ῥάδγδ]161 Οο]υταηθ, οοηίαϊηΐηρ {μ6 δερίπαρίης Οτθοὶκ 
Μογβίοῃ, ὑμ6 ατθοκ οὗ 86 Νοῦν Τοβίδτλθηί, δηα (ῃ6 Ηθῦγον, 

σι δὴ ἘΠΡ 8} Υ οὐ Δ παΧϑα ἰοὸ Θϑοῦ, δηαὰ τὰ 1Πυ8τα- 



χὶϊ ῬΒΕΒΑΟΕ. 

{να ΟὈβουναίϊοῃβ οἡ ὑμε Εχίουτ δὶ δα πέρ πα] ΕΌστη οὗ {8686 
Οιιοίαἰϊοη5. 

ῬΑΕῚ 1]. ὑγοαίϑ οἡ ΒΙΌ]1. 4] Τηουρτγοίαίοη ἰῃ ὑνο Βοοῖκβ. 
Βοοκ ἴ., οῃ ὑμ6 θποσαὶ ῬΥΪΠΟΙΡ]68 οὗ [ηἰογργοίδαίζοη, α18- 

οὕ 5868 Ατδιητηαὐϊ08] Γηοτρτοίδοη ;.---- 6 δύααν οὗ {μ6 Ταχύ 

1861 οὐ [86 Οοηίϊοχί, δηα οὗ ΡᾶΓΆ1]1615 ---- 6 ΕἸΧίΘΓΏ Δ] δΟΌΓΟΘΒ 

οὔ Ατδιηγηδίϊοαὶ [ηὐαγρτγούδίϊοῃ ;.---- ΒΙΌ]1οα] ΕἸ Χορ 818 ΡΥΟΡΟΤΙΥ 

80 081164, ᾿Ἰπο]αϊηρ Δ ΘΧδιηϊηδίϊοῃ οὗ {86 Τάββαρο 1086], οὗἁ 

{Π6 ΑΠΔΙΟΡῪ οὗ αὶ, οὗ Αποίθηΐ Ὑ αὐβίοῃβ, Η!βίοσίοδὶ δπὰ 
Ἐχίογμαὶ ΟἸΤουμηβίδποθβ, δηα {μ6 ἀβϑίβϑίδηος ἰο ὈῈ ἀδγιγϑα 

ἔγοτα ὑμ6 9618} ὟὟ τ ὕουβ δηα ἔγοτι {μ6 τοῖς ΕΔΓ Π6ΓΒ ἴῃ {88 

Τηϊογργοίδίοη οὗ δου ρύασο. ΤΉ 686 ἀἰϑουββί ἢ 8 δὺ6 οοποϊυ θα 

Ὀγ 1,1πη)ϊζαῦϊοη8Β δηα Οδυ οη8 1ῃ 0Π8 ΘΧΘΡΈΒΙΒ οὗ ὑμ6 ΒΙ1016, ἀπα 

ὈΥ ΟὈβθγναίϊοηϑ ὉΡΟῚ ΟΟτα πη ΔΓ168. 

Βοοκ 11]., οἡ {μ6 ὅροοϊαὶ [πἰορργοίδίϊοῃ οὐ δοσιρύίασο, οοτη- 

ὈΥΪΒ68 ἴπ6 Ιηὐογργοίδίϊοι οὐ 1.5 ΕἸρυταίΐδνε Γδηραδρθ ρ6Π6- 

ΓΆΪ]Υ ; 8π4, ἴῃ ΡΥ] Ό]ΑΡ, (86 Τηἰογρσείαίοῃ οὗ Μϑίοηντηϊθβ, 
Μαοίδρῃοσβ, ΑΒ σοροραίῃυ δηα Ῥοιβοηὶ βοδίϊοη, Α]]ρΌΓΙ 68, 
ῬδΥΔΌ]68, ῬΥΟνΟΡΌ8, ὑμ6 Ῥοσίϊοαὶ Ῥαγίβ οἵ δουιρίασε, ΤΎΡΕΒ, 

αηα Ῥτγορῆθον ;---- 86 Ποούτηδ] δἀπα Μοτῦαὶ Τηἰογρτοίδίϊοη οὗ 

ϑουρύυγο, (86 Ιηἰογργείδίοη οὐ ὑῃ6 Ῥ͵οΟ 1865 δηα ΤΗχοδίθη- 
ἱπρ8 ὑπογοῖη οοηΐδίηθα ;---- δΔηα ὑΠ6 Τηϊογργοίδίϊοη δηᾶα Ν68}8 

οὗ Ηδνγιηοῃϊβίηρ Ραββαρθθ οὗ δουϊρίατο, τὶ ο ἀρρθὰΡ (οΓ ἅτ 

8116ρ64) ἴο Ὀ6 οοῃ Υδαϊοΐο νυν ;-- δηα 86 [Πξο τ η 14] ἀπ ῬΓδο- 

ἴο8] τοδαϊηρ οὗ {Π6 δαογεά Υ σἰ 1 ηρ5. 

ῬΑκτ ΠΠ1]. οοπίϑίη8 8η Ιηὐγοαπούίΐοῃ ἰο {6 βανοῦαὶ Βοοῖϑ 

οὗ 186 Ο]α Ταεβίαχηθηῦ, δηα {π6 ΑΡοουυρδᾶ. 
Ιη οΟυῦΜΕ 111. Μ1} ΡῈ ἰουμὰ ἃ δυύμμάευ ΟΕ ΒΙΒΙΜΟΑΙ, 

ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ ΑΝ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ (ΟΥ̓ {Π6 Αὐἰμοῦ), ἴῃ ἔουν 
Ῥαγίϑ:-- 

ῬΑῈΥ 1. ᾿ποϊαάοβ 8δῃ ου]πα οὗ {πΠ6 ΗΙΒΤΟΒΙΟΔΙ, δ8ηα Ῥβυ- 
ΒΙΟΑΙ, ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ οὗ (ΐ6 ἤουγ ΓΑ Ν. 

ῬΔΕΤ 11. ἰγθαΐβ ου ἐπ6 ῬΟΜΤΙΟΑΙ, ἀπ ΜΠΗΤΑΕΥ ΑΕΒΑΠΙΒ 

οὗ ἐμ «6.78, δα οὗ  . πδίϊο0η8Β 1ποϊ ἀθ ἢ 8}}Υ τηρηὐοπαά ἴῃ ἐμ 6 

ΘΟΤΙΡΟΏ68. 



ῬΒΕΒΑΟΘΕ. χῖϊὶ 

ῬΑΒῚ Π]. ἀϊδουβ8685 ὑπΠ6 ΘΑΟΒῈΡ ΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊῈ «ΕῸὙΚ78, 

ΔΥΥΔΏΡΘα ὉΠ6ΘΡ {Π6 Π6865 οὗ δ'αογβα Ρίδβορ, ϑαδογϑα Ῥϑυβοῃβ, 

σϑοθα ΤΊΤΛΘΒ 8η4 β6Ά80η8, δηα {86 οοΥΓαρίϊοηϑ οὗ Βο]ϊρίοη 

ΔΙΉΟΩρ᾽ [6 9678, ὑμοὶν ΙΔοΙαίΥ δηά ναγίουβ ϑδαοὶβ, ἐορϑίμογ 

ν ἢ ἃ Τοβουρίϊοῃ οὗ ἐμοὶν Μουὰ] δῃά Βοϊρίουβ δίαίβ ἴῃ {88 

τη οὗ 6808 ΟἸσὶβύ. 

ῬΔΕΙ ΙΥ̓-. ἀϊδβοιι88θ5 (6 ΠΟΜΈΒΤΙΟ ΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒ, ΟΥ ἐδ6 

ῬΒΙΨΑΤΕ [1ῈῈ, ΜΑΝΝΕΒΒ, ΟΟΒΤΟΜΒ, ΑΜΟΒΕΈΜΕΝΤΒ, ΕΤΟ. Οὗ [ῃ6 

9 ονγθ, ἀηα οὐ Υ Πδύϊοηδ 1Πο᾽ ἀθηΐα!]ν τηθηὐϊοπθα οὐ Δ]]ἀ 64 

ἴο ἴῃ {6 Ηο]γ δουῖρίυΓοΒ. 

Απ ΑΡΡΈΝΟΙΧ ἴο {18 ΤΏΡΑ Ὑοϊυτλθ οοπύδι 8 (Ὀδβι 468 

ΟΠ τοῃοϊοσίοαὶ δῃα οὐμοῦ Τ80]68, οὗ Μοπου,  εἱρηΐϑ, δῃά 
ΜροαβαΓ68,}) 8 Θομοῖ86 Ὠ]ΟΙΟΏΔΓΡῪ οὗ ὕΠ6 ΟΥΤΆΌΟΙ]ΪΟΔΙ 1 δηριιδρα 
οὗ δου ρίαγα, ἰο δο ἰδία {μ6 τοδαϊηρ οὗ ῃ6 Ῥορύϊοδὶ δηά 
Ῥχγορβοίϊοαὶ Βοοῖβ ; 8δπᾶ ἃ Βιορυδρῃίῖίοαδὶ,, Ηϊβίουϊοδὶ, δῃὰ δθο- 

ΒΎΆΡὮΪΟΔῚ οὐ ΟΠ ΡῪ οὗ ἰμ8 τηοϑὺ αἰβυϊησυ ϑηθα ῬΘΓΒΟΉΒ, 

Ναδίοῃϑβ, σου Ὑ168, Δηα ῬΊδΔ068 τηοηὐοπθα ἱῃ (ἢ6 ΒΙ1Ό]6, 68ρ6- 

οἶδ}ν ἴῃ {86 ΝΕ Τοβίδιμθηῦ; ἱποϊυαϊηρ ὧἢ δρβίταοί οὗ 
Ῥχοΐδπο Οτϑηΐδὶ Ηἰβίοσυ, ἔγοτη (86 ἄτπμβ οἵ ϑδοϊογιοῃ ἴο {ῃ8 

Οαρ νιν, 1]υδίγαϊνα οὗ {π6 Ηἰβίουυ οἵ {π6 ἩθθΓΘτΒ 88 

τοίοστοα ἰο ἴῃ {86 Ῥτγορμοῦς τ ηρβ, πα ργθβοιίίηρ Ηἰβίο- 

τίσι] Νοίϊοοβ οὗ ὑῃ6 Εργρύϊδη, Αβϑϑυσίδη, Οἤμδ]46, Μεαΐβῃ, 

δα Ῥουβίδῃ δαρὶροβ. [ἡ {818 ΠΙΟ ἸΟΠΔΙῪ ἃΓ6 ἱποογρογαϊθα 

Ἐοίογοπορβ ἰο {π6 Ῥυϊηοῖραὶ Μαύουβ σοῃίαϊπρα ἴῃ {86 ΤΗϊνὰ 

ΜοΪυμπια ; 80 88 ἴο ΤΟΠΘΘΣΡ 1ΐ, ἴῃ ἔδοῦ, Ὀοΐἢ 8. σοῃοἶ86 ΞΎΒΤΕΜ 

8Π4 8. ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ ΒΙΒΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΠΤΙΕΒ. 

Τη {818  οίυπια 186 Αὐὐδποῦ ἢ88 αἰξοτηρίθα ΟΠΪΥ͂ ἃ βκοίοῃ 

οἵ ΒΙ1Ρ]1οα] ἀθορυαρηῦ δηα Απίϊαυϊτϊθβ. Τὸ πᾶν τυϊζίθη 8 
οοτηρ οί ὑγθαύϊβ οὐ ἐμι18 ᾿πίθγοϑίϊηρ βυ ]θού, ---- 88 6 οοη- 

οοἶνοϑ βυο ἢ ἃ ἰγοαξ8α βΒῃου]Ἱα 6 πει θη, ---- σου ἤᾶγα Γ6- 

αυϊτοά ἃ ΤΟΥ ΠΟΑΡΙΥ οαυδ] ἴῃ οχύθηὐ ἰοὸ ὑπ6 ῥγϑβθηΐ: Ὀαΐ 

ΤΒουρῇ Β6 ἢδ8 Ὀθθη ἀθβιρῃθα]Υ Ὀχιοῦ ᾿η {}18 ρατὺ οὐἉ 18 πη ᾶθΓ- 

ἰακίηρ, Ὠ6 ᾿πάυ]ρο8 [86 μορα ὑμαΐ [6 Ὁ] ΤΘΔ]]Υ Ὄββθη 8] ροϊηΐ8, 

ᾷ: --- .»---- “ὦ ..- 



ΧῚΡ ῬΒΕΈΒΑΟΕ. 

οοηπροίοα τ} ϑαογθὰ ΑπΟαυ 0168, Μ01}} ΔΡΡΘαν ὑο μβανα Ῥθθῃ 
οτηϊὑὐρά. 

γόουῦμΜΕ ΙΥ͂., ἴῃ ὕνγο Ῥαγί8, 15 Δρργορυϊαὐθα ἰο ΤῈῈ {17 ῈῈ.- 

ΤΌΒΕ ΑΝῸ ΑΝΑΙΥ͂ΒΙΒ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕΝ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 
ῬΑΒΥῪ ἴ. σοηὐδὶπϑ 8ὴ [ηἰτοσποίίοη ἰο {Π6 Ταχύμα] Οὐ 1 σἴβϑυη 

οὔ (86 Νον Ταβίαπιθηύ (ὉΥ Ὦγ. Τσορο]]68); Ἱποααϊηρ ὑΠ6 Ο}ιὰ- 

τοίου βϑίιοϑ οὗ [η6 Νὸην Τοβϑίατηθπὺ ατθοκ: {Π6 Εχίογ 8] ΕΌΤΊῚ, 

ιν βίομβ, Μαυῖκβ οὗ 11 πούϊοῃ, ὅτο. οὗἩ Τη6 Ταχὺ οἵ {86 Νὸνν 

Τοβίδιηθηξ ; δηα γασγίουϑ Βοδάϊηρθ. ΤΉθθα ἀἰβοιβϑίοηβ 816 

0] οννβα ἈΥ͂ ἃ δυβίθιηδίο Ο]88518 οαϊϊοῃ οὗ {μ6 Μαηῃιβογὶρὺ Ὠοου- 
τηοηΐδ, ἃηἃ ὈΥ͂ ἃ ΤΟΥΊΘΥ οὗ {π6 ΤΏ ΘΟΙΙ6Β οἵ Εδορηβίοη οὗ Μδηυ- 

ΒΟΙΡ 8 ῬΡΥΟροβϑα ὈΥῪ Αὐοβραοῆ, Ηπρ, ϑοἢ01Ζ, δηα ΟΥΒΟΙΒ ;--τϑη 

Εχαχλϊηδίϊοη οὗ {πὲ Ομᾶγρο ὕμαῦ οοτίδΐη ατοοκ Μαπυβογιρίβ 
αν Ὀοαη α]ἐογοᾶ {τοσὰ {μα Τ,αἰΐη :.---Ὧη Αοοοαηὺ οὗ {86 Υὶ ε- 

Ιοζίδῃ Βϑδαϊηρϑ;.--- ἃ ΗἸϑίοΟΥΥ οὗ {πὸ Ρυϊη θα Τοχὺ οὗ {πΠ6 Νονν 
Τοβίαμηρηΐ, ἔγοτῃ ὑΠ 6 ΘΑΥῚΥῪ ρατύ οὗ {π6 βἰχίθοηςῃ οα αΣΥ ἰο {Π6 

Ῥγεβθηῦ {1Π|6 ; --- ᾿ΟΒΟΥΡΌ 008 (1ΠΠυϑ ταύοα ἢ Πα ΤΟΙ 8 Εδο- 

51111}65} οὗἁἨ ΤΠ6 Ἰλογα δηῃοϊθηῦ δῃ ἃ ΤΠ016 ἱτηρου δηὺ Μη ον ρίϑ 
οὔ πο Νεν Ταοβίαπιθηΐ, Θη 6 ΟΥΓ ἴῃ ραγῦ, Ὀοίῃ πῃ ὕποῖ8] οὗ 

Ὁαρίὶία!, απᾶ ἴῃ Οὐγβῖνα ΟΥ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ατθοὶς ομαγδοίθσβ. Αἡ 
Ἐὐχαιηϊπαύϊοη οὗ [86 Αποϊοηῦ Υ δυβίοηϑ οὗ ὑἐπ6 Ναην Τ᾽ οϑδίδμηγηΐ, 

Ομ ἀοτθα 85 ϑοῦγοοβ οὗ βδογϑαᾶ οὐ ὑ]οῖϑτη, ποχὺ βαςοσράβ : 

τ ΠΙΟἢ 18 ΤΟ] ονσθα ὈΥ ἃ Οὐ 104] Η᾿Ιϑίονυ οὗ ἐπ6 1, αὐ Ὑ ΟΥβΊ οἢ 8 

ἴῃ α86 Ῥοΐοτο {ῃ6 γυϊρσαΐα οὗ «“6γότηθ, δῃα οὗὨ ἢ18 γον ϊβίοῃ οὗ 

{86 1 αὐΐη αϊραία, 6Βροοῖ4}}Υ {Π6 Τ,αἰη  α]σαΐα πον τϑοοϊνοα 

ἃ8 οἵ ραγϑιλοιηῦ δα ΠΟΥ ΟΥ̓ ΡΥ ὑπ6 ΟΠΌΤΟΙ οὗ Βοιιο; οὗ [ῃ6 

ΒΟΥΌΓΑ] ὥγσγίας δηᾶ οὐμὸν Οὐἱθηίαὶ Ὑ ουβίοηϑ, δηα {6 οί !ο 

δηᾶ οὐμοῦ Αποϊθηὺ Ὑ ΘΥΒΙΟΠ8 1Π 86 ἴῃ ΕΌΠῸΡΟ. ΤΠ6 ΘΑΡῪ 

Οἰἰαϊίομβ ταδάθ ἔτοσι (86 Βοοῖκβ οὗ {6 Νοῖν Τοβίατηθηῦ ΔΙῸ 

ποχὺ οοῃβί Δοσοᾶ δ8 βουσοοθ οὐ οὐ] οἶδα; ὙΏΙΟ. 86 [Ὁ] οτνοα 

ΤΥ 8 Βρθοΐδὶ δχατηϊπαίΐοῃ (ὉΥ {86 Ααὐπουῦ) οὗ ὑΠ6 δνϊάθποθ ἴῸΥ 

δηᾶ ἀραϊηϑύ ἐπ ἀϊβραϊοα οἶαθδα ἴῃ 1 ϑόμη Υ. 7, 8. (το 18 

ΠΟῪ ὉΠΙνΟΓΒΑΠ]Υ ΔοΚπον]βάροά ἰο Ρα Βρυτίοιιβ,) 10} ἃ Β1Ό]1ο- 

ΘΎΔΡΆΥ οὗἩ {π6 Ῥυγϊηοὶραὶ Τθαῦϊβαβ [Ὁ δηα ἀραϊηϑὺ 108. Ῥ 6] Π6- 

Π688. ΤΙΐβ ρογίίοη οὗ 86 ἮΤΟΥΚ οοπο 68 τι ἃ οὐ 10] 

.  τὑὑ-παὖὐιπακεακσεμε, τ»... «οὐ Ὁ, πὰς Ὁ 



ῬΒΕΒΑΟΕ. χν 

ΤΟΥΪΘῪ οὗ {μ6 δρρ]ϊοαύϊοη οὗ βοῖὴηθ οὗ ἐμ6 σὑοβυϊὲβ οὗ ἰθχέμδὶ 
ΟΥ̓ ΓΟ]. 

ῬΑΒΥ 11. (ὉΥ [86 Αὐΐμονῦ ἀπ Ὅν. ΤΎθρο]168) ΘΟΤΩΡΥΪ868 
σορίουβ ΟΥιϊοα] Ῥτοΐαδοαβ ὑο {π6 βθύθσαὶ Βοοῖκβ οὗ {μα Νον 

Ταϑιατηθηΐ, απ ϑγηορβαβ οὐ {πθὶ} οοηὐθηΐίβ. [Ιἢ ἀγαυίηρ ὉΡ 

{Π686. ΒΥΏΟΡΒΘΆ, [π6 αὐπηοβύ δὐϊθηἰίομ ἢ85 Ὀθθὴ ρίνϑη ἴῃ οὐδ ν 

ἴο ὈΓοβθηΐ, 88 ᾺΡ 88 ΜᾺ ῬΥΔΟΙΟΔΡ]6, αὖ ὁΠ6 ρἴδηςθ, ἃ ΘΟΙη- 

ῬΥΘΒθηβῖνα υἱοῦ οὗ {6 Βι.0]6οἱβ οοηΐαϊποά ἴῃ Θδοὴ ῬοοΚ. [Ι͂ῃ 

ΘΧΘΟΌ  ηρ᾽ (818 ρατὺ οὗἉ 18 οσΚ, {Π6 Αὐΐμοῦ μ88 οηἀοανουγοα 
ἴο 8ύθϑι Ὀθύνγθοη {Π6 Θχύγοη 6 ΡΓΟΪΙΧΙΟΥ Οὗ Βοπ6 δηδὶγϑίβ οἵ 

ὑπ6 ΒΙΌ]6, δμὰ {86 ἰοο ργθαῦ Ὀγου ΤΥ οὗὨἨ οἰ6 18; δῃηα ἢ6 νϑηῃ- 

ὑᾳ768 ἰο ἢορο, ὑδαῦ {118 ροτγίίοη οὗ ἢ18 Ἰαθουγϑ ΜΨ11 Ὀ6 Τουπα 

ΡΑΡ ΟΡ υϑ6Ὁ] ἴῃ βὐθαγίηρ (86 ἀοοίγπαὶ ραῦίβ οὗ (88 
Νον Τοβίδσηθηύ. ΤὨσουρποαυῦ (86 ἿΟΥΚ ΓΘίθγθμο 8 μᾶνα ὈΘΘη 

Τη8616 ἴο Β6ἢ ΔΡΡΙΟΥΘα τυ] ο γ8 88 μᾶνο Ὀεϑὺ 1]υϑίγαίοα ρατὶϊ- 

ΟΌΪΑΓΡ 80 0] 6οί8. 

Απ Αρροπαὶχ ἰο ἔμ Βουγί γοϊυταθ (6180 Ὀγ ὑπ6 Αὐΐδοῦ 

δὰ Ὁγ. ΤΊαρΌ61168) οοηΐαίη8 ΒΙΡ]Ορ τ Ρΐοα] δηα Οὐ 164] 
Νοί!οο8 οὗ {π6 ῥσῖποῖραὶ ἘαΙ 1 οἢ5 οὗ {π6 Ο]ὰ δῃὰ Νεν Ταβίδ- 

τηθηΐϑ, Ροϊγρίοίῦ ΒΙΌ]68, ἀποϊθηΐ Ὗ ουβίοῃβ οὗ {πΠ6 δου ρίυγοβ, 

δηα {Π6 ΑΡΟΟΓΎΡΒΑΙ ΒοοΙΒ οὗ ἴῃς ΟἸὰ δῃὰ Νϑυν Ταοβϑίδτηθηίϑ. 

συ Οἢ ἀΥ6 ὑπμ6 Ρ]δη δηα οδ)]ϑοῦ οὗ [Π 8 ΟΡ, ΟἤΟα ΤΏΟΤ6 58- 

τηϊ ἰοα ἰο {Π6 σΔηουΓ οὗ 86 ῬαΌΘ]Ϊο, ἴῃ ὑ86 Βορα ὑμαΐ, τ ἢ 

[86 Πὶνίηθ ΒΙ βϑίηρ, Ὁ ταῦ οοπίϊηπα ἰο [80] αΐ6 ὑπῃ6 δίυαγ 
οὗ ἐλε Ποῖψ Θογὶρέμν68, ιολΊον, αγόὸ αὖὶθ ἰο πιαΐθ ιι8 τοΐβ6 εγιΐο 

ϑΘαϊυαΐξίοη, ἱμγοισ, γαϊ δ τὰ Ολγὶδέ “όδι8. (2 Τίτα. 111. 18.) 
Ῥυγίηρ [86 Ἰοηρ ρΡογοα οὗ τλοσα {Π8η 841} ἃ σθῃηξα τ ὑμαὺ 18 

δεβϑύ δἰΐθῃίοη μ85 θθθη ρίνθη ἰο {818 ψόοσκ, ὑπ Αὐΐδθοῦ ἢδ8 

Ργοβθοι θα [8 ἸΔΡΟΌΣΒ ὑπᾶοῦ 8 ἄθαρ Β6η86 οὗ ὑῃ8 ΥΘΒΡΟΒιΙ- 

ὈΠΕιῸῪ αὐϊδοῃ θα ἴο Βα. ἢ 8ῃ πάογίδκιηρ ; δηάᾶ, ὑπουρἢ 6 ἀΑ 68 
ποῦ ὨΟΡ6 ὑμαῦ ἢ6 οδη δορθίμον βανθ ἀνοϊ θα σχηϊβίβκο, γοῦ δο 

οΔ ὙΠ} ἰσαῦῃ ἀροίαγα ἐμαὺ ἢ6 ἢ88 δῃηχίουϑυ δηἀοανουγοα 

ποῦ ἴο Π]5]68ἃ ΔΩΥ͂ ΟΠ6. 

ΤΗΟΜΑΒ ΒΑΒΤΎ ΕΠ, ΒΟΒΝΕ. 



ΤῈΤ ὙΠῈ ΒΎΕΚΤ ΒΑΨΟΥ͂Β ΟΕ ΣΕΗΠΟΥΑῊ ΟἿΆ ΟΟὉ ΒΕ ρον σὕ8, 

ΑΝΌ ΤὙΠῈ ΟΚΕ ΜῈ ΤΑΚΕ ΙΝ ΒΑΝΌ ὉΓΙΒΕΟῚΤ ἘῸΝ ὕ8, 

ΤῊΞ ὝΟΕΚ ΥὙ ΤΑΚΕ ΙΝ ΗΑΝΌ 0 ΤΟΥ ὉΙΒΕΓΟΈΤ ! 

ΡΒΑΙ,. ΧΟ. 17. ΒΙΒΝΟΡ ΟΚΒΙΚΥ 8 ὙΕΈΒΙΟΝ. 

ΤΕῚ ΗΛΥ͂Ε ὉΟΝῈ ΨΜΕΙΣΙ, ΑΝῸ ΑΒ 18 ΕἸΤΤΊΝΟ ΤῊΣ ΒΙΌΒΥ, ΤΤ 185 ΤΉΑΔΑῚΤ ὙΉΣΙΟΕ Σ 

ὈΕΒΙΒΕΌ,, ΒΌΤ ΙΕ ΒΙΕΝΌΞΒΙΥ ΑΝῸ ΜΕΑΝΙΥ, ΓΤ 18 ΤΑῚ ἯΗΙΟΗ Ὶ ΟΟΣ ΑΥ̓ΤΑΙΝ 

ὌΝΤΟ. 
8 ΜΔΟΟΛΕΒΕδ ΧΥ. 88. 



ΟΟΝΤΕΝΤΕ 

ΟΡ 

ΤΗΝ ΕΙΒΒῚΤ ΨΟΙΌΜΕῈ 

ΟΝ ΤῊΞΒΕ ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΒΗ, ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ, ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ, ἘΤΟῸ. 

ΟΕ ΤΗΕ ἨΟΙῪΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΞΒ. 

ΟΠ». 1. --- Οπ ἐλ ΤΡοδεὶδι έν, ΤῬγοδαδιϊέν, απαὰ ΝΙεοοδδὶν 97 α Ζἰυΐπο 
Ἰευοϊαίϊοπ. 

1. Ἠενεϊδοη ἀοῆηκά - - - - - - - ῬαροῚὶ 
Π. Ῥοεβδι 1 ΠΥ οἵἩ α Βονοϊδιϊοη - - - - - - 2 

1]. ῬτγοθδὈ ΝΥ οὗὨ δαςῖ ΠΟΥ οἸΔΌΟἢ. ΒΒΟΎΤΗ :-ο 
1. Ἐτοότὰ ἴΠ6 Οτοάϊε σίνοη, ἰῃ 4}} Αγροβ, ἰο ἔμ 186 Ἐν ἰδ ΟΠ} - 8 
2. τοῦ 186 Εδοῖ, [πδὶ [86 τ ]ϑοϑὲ ῬὨΙ]ΟΘΟΡΒΟΓΒ οὗ ΑΙ ΌΠ Υ ἘΒουρὮς ἃ Ὠϊνὶηο 

Ἐδνοϊδιίοη Ῥγόθδῦϊο, δηἃ 4150 ὀχρθοϊθὰ οὔθ «- - - 8 
ΙΨ. ΝΙδοσαβΥ οὗ ϑυς ἢ Ηογνοϊαϊίοη ῥγουαὰ : -- 

1. Εγοπὶ ἴπ0 [ΙΠΔΌΪΠΠῪ οὗἨ πιοτὸ Ὠπηδῆ ΠΘΔΘΟΩ ἰοῸ δἰΐδϊῃ ἰὸ 8ΠΥ οογίδίη 
Καυον]οάρο οὗ τὴ. ἯὟὟῸῊΙ οὗἩ Οοἀ - - - 8---1} 

2. Ἑτοιῃ ἴπ6 αἱΐοὸν ΤΥ δηϊ οὐὗὁἨἁ ΑὐἸ ΒΟΟΣ, τὶς ἢ δινοπἀοὰ (δ ΡῬυγοδβί Ῥσγοςορίβ οὗ 
10 δησίοηῖ ΡΠ] ΟΒΟΡ 8 “5 - - - - 1] ---Ἰ 

8. Ἔτοχῃ ἴδε δοῖτπιαὶ δίδίο οὗ ἡ ἡνα δηὰ Μογζαὶβ δτηοηρ ἴδ6 τηοάογῃ Ηδδβίῃθη 
Ναιοη5 - - - - 16--:9 

Ὕ. ἙεΠπιϊδιίοη οὐ ἴπὸ Οδ᾽]οοϊίοη, {πδΐ ῬΗΠΟΘΟΡΕΥ διὰ ΒΕΡΕΗ πξλδ ΔΙῸ βυβδιοϊοηϊ 
ἴο ἰῃϑίγυςϊ Μοη ἰη τποὶν θυ Ὁ - - - 19---82 

ΝΙ, Ῥοκδὶὶς Μοδῃβ οἵ δήποτάϊηρ ἃ Ὠὶνίηο Βουθιδίίοη - . - 82---8ὅ 

(πάρ. 11. ---- Οπ ἐλὸ Οοηπμΐπολοδα απαᾶ Αμἐλοπίϊοίίψ ΟΥ ἐλ Οἷά απὰ Νῆοιο 
7 εεἰαηιολιέ8. 

ΘΕΟΤ. 1. --- Οἡ ἐδλὸ Οεπείποηοδα απά «Αι δεπίϊοὶίν οΥ ἐδλε Οἰἱαά Τερίαπιεπέ 86 

Ι, Το Ηοῦτον ϑευιρίαγοδ, ΤΥ ἰοτταοά 1π6 ΟἹὰ Τορίαπηοης - - 86 
1]. ατεοαῖ Ιπιροτίδησο οἵ ἴ86 Οποβίίοη, ὙΒΟΙΠΟΓ [6 ΒΟΟΚΒ οοπίαϊποά ἴῃ 186 ΟἹ]ὰ 

Τοβιαπιοπὶ ἴα οπηΐπθ οὐ βρυσίοιϑ ὃ --- ΟΟΠΙΪΠΘΠΟΕ8Β δηἃ ΑὐἰΒΟΠΠΟΙΥ͂ 
ἀοβηοὰ - - - - - - - - 87 

ΝΟΣ. Ι, 8 



ΧΥΙΙῚ ΟΟΝΤΕΝΤΗ͂ ΟΕ 

ΒΕΟΤ. 1. -α Οἡ ἐδὲ Θοπμίποπεθ5 απὰ Αἀμίλεπεϊοὶέν Ὁ ἐδε Οἱαά Τεοείαπιονιέ, 
οοηὐηπσά. 

Π. Οδφηυΐπ6η688 οὗ [Ὡ6 (ἰαποη οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τοδίδιηοης - - - ΡῬᾶρο 88 
1. ΕΧΤΕΈΞΝΑΙ, ΡΒΕΟΟΣΕΒ οὗ (Π6 ΘΠ ΘΠ 6858 δηὰ ἜΘΘΒΒΗΡΙΣ οὗ 16 Οδῃοηϊοδὶ 

ΒΟΟΚΒ οὔτμ6 ΟἹὰ Τοδιδιποηῖ - - - 38 
(..) Τῆὸ Μδπποσ ἴῃ βίο τπ686 ΒΟΟΪΒ ἢδγο ἫΠΞ ἰγδηϑιηι το ἴο ἃ8 88 
(2.) Τὸ Ῥδυς τ οἵ ΒοΟΚΒ οχίδηϊ, θη ΠΥ γογο νυ οη - 39 
(3.) Το ΤαβιϊπΟΩΥ οὗἉ [86 ον - - - - 40 

(4.) Δ ρμαγιϊουϊαγ ΤΎθῸ νγ88 86ὺ δραγί, ἴο Ῥσόδοσυο ἐμοβο ὙΥ̓ αἰ εἰ ρ8 40 
(5.) Φυοιδίίοῃβ οὗὁἨ ἴμῈπὶ ΟΥ̓ δηοίοης δε τν8, δῃ ἃ Θβρϑοΐα!νγ ὉΥ «6518 ΟὨτίδβι, 

δηἃ ὈΥ 18 ΑΡοβϑί]ϊοδϑ - - - - - 41---44 
(6.) ΤΠ Ἑνίάοποα οὗ δῃοθηὶ Ὗ ΟΥΒΙ ΟῚ Β - - - 44, 45 

2. ἹΝΤΕΆΝΑΙ, ΕΥ̓ΙΘΕΝΟΕ: --- 
(1.) Ὑπὸ ᾿δηρπδρο, διγ10, απὰ Μδηπου οὗ ΤΥ τι - - 45, 46 
(2.) ΤἼο τϊπαΐο ΟἸγου ΙΒ Δ" [1] γ οὗ Τίμηθ, Ῥογβοηβ, ΡΊ6 068, δός, τηοπςἸοηρά 

πη 1π6 ΟἹ]ὰ Τοδβιαπιθηὶ - - - - - 46--48 

1. Ααὀπαϊποηοθ8 δηὰ Δα Βοη ΠΟ Ὑ οὗ [86 Ῥοπίδίοας, ἴῃ Ῥαγιςυϊαγ, ρτγουοὰ :--- 
1. Ετοὰ ἴῃ6 ᾿δηρθαρο 156} - - - - - 48 

2. Ἑτοῃ ἴμ0 Ναίασγο οὗ [Π6 Μοβδὶς 1.84.8 - . - - 49 

8. Ἐτοῖ {π6 υπϊϊοὰ Ηἰβίοτῖςαὶ ΤΟΒΟ ΠΠΟΗΥ οὗἉὨ 76.718 δηὰ (θη εἶ - δ0---δὅ 
4. Ἑτοῦ 106 Οοπῃίοη(δ οὗ [Π6 Ῥοηϊδίουθ ἢ - - - - δ5---57 

Ψ. Ῥαγίουϊας ΟΡ)θοομβ ἰο 186 ΑἸΓΒΘΏΔΟΙΥ οὗἨ ἴὸ Ῥαηίδιους, οοηβιἀογοὰ δπὰ 
τοξυϊοά - - - - - - - - δ7--.} 

5Ὲ0 7. 1]. -- Οἡ ἐλο Οεπεϊποηοθθ5 απα Αμλοπεϊοιψ οὗ ἐδο Νειο Τεδίαπιεπί. 
1. ἀομθταὶ ΤΊ οὗ ἰδ. Νοὸν Τοδίδιμθης - - - - - 63 

1. Λοοοπῦῃὶ οἵ 118 Οδῆοῃ - - - - - - 6θ8---056 

111. ΟΘπαἑποη 688 οὗἩ [6 ΒΟΟΚΒ οὗὨ (0 Νονν Τοβίδπηοηΐῖ - - - θδὅ---οἢ 
ΙΥ. Ὑποῖν Αὐἰ πο η ΕἸ ς ΠΥ Ὀγουβά ΤΌ, 

1. ΤῊΣ ἹΜΡΟΒΒΙΒΙΣ ΤΥ ΟΕ ΕΌΠΟΕΒΥ - . - 67,68 

2. ἜΧΤΕΙΝΑΙ, ΟΥ ΗΙΒΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΕΊΡΕΧΝΟΕ, διίοηἀοὰ ὈΥ ἀποίοηϊ Φον δῃ, Ἡρφδίμοη, 

πὰ ΟἸγβιϊδη Τοδυ ἢ 168 ἴῃ {ΠΟῚΓ ΕΔΥΟΌΣ, δὰ δἷδὸ ὈΥ δηρίοηϊ Ὑ ογβίοΠ8 οὗ 
τοῦ ἰη ἀϊβόγοηϊρ Τδηρύδρεβ - - - - -« 6θ9---98 

8. ΙΝΤΕΝΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ : --- 

(1.) Το ΟΠ γδοῖου οὗ 1Π6 ὙΡ ΓΙ ΓΟΥ5 - - - 93 
(2.). Το Ιδηρπαρβο δηὰ ϑ.}16 οἵ [80 Νοῖν ἀν αϊαδεὶ - - 94--96 
(3.) Το τϊηαΐο ΟἸγουπιβί πἰ ον οὗ ἴ0 Νατγγδίίνοθ, ἱροῦ Σ ἢ 180 

Οοἰποϊάθηςθ οὗ ἴ[Π6 Δεοουπῃῶϑ {6 Γ6 ἀο] γογοὰ, 1} [86 Ηἰδίοτυ οἵ (ἢ ο86 
ΤΊηλο685 - - Ν - - - - 96--108 

5ῈΕῸτ, 111. -- ἡ ἐδλο ποοντερίεα Ὁ ΤΕΡΟ ΘΘΕΙΘΝ Οὗ ἐδε 1βοολξ ς᾽ ἐς Οἰά απὰ 
ει Τοδίαηι6Ή 8. 

1, Τῆς Ὁποοττυρίοά Ῥτγοβοσνδίίοῃ οὗ [πὸ ΟἹ Τοβίδιηθης ργονοὰ ἔσοιῃ (Π6 δΌβο]ιΐο 
1πιροββ  ὈΣΠΠ Υ οὗἉ 115 Ὀοίηρ δ] θὰ ΟΥ σογτιρίοά : --α 
1. ΒΥ 76ν9 - - - - - - - 104--[106 

2. Βγ Ομ ιγιβεῖϊαημα - - - - - - “ 106 

8. Ετοι ἴπ6 Αγτοοιμοηΐ οὗἉ 4}} (ῃ6 δηοίοηὶ ῬΑΓΑΡΏΓΑΘΟΒ δηἃ Ὑ ΟΥβίοἢ8 οχίαης. 106 
4. Ετοιι [Π6 Αρτοοτηοηὶ οὗ Δ]} [Π6 Μδηιβοτρί8 οχίδῃς - - 107 

11, Τὸ ὕποοιτυριοὰ Ῥτοδβοσνδίίοῃ οὗ ἰῇ Βοοῖβ οὗ [0 Νὸν Τοδίδιηθηῖς μῥγουοὰ 
(ΓΟΠῚ, 

1, Τποῖγ Οοπῃίοη 8 - - - - - 108 

ὡ. Το ΠΩ ροδβι Ὁ1]ΠΥ οἵὁἨ δὰ {Ππἰτοῦδαὶ Οὐγγυρίίοι οἵ {πο πὶ Ὀοίημ ΔΟΟΟΠΊΡ] ἰ8μοὰ 
108, 109 



ΤῊΞ ΕἸΒΗῚΤ ΟΙΌΜΕ. ΧῚΧ 

5ΕΟΊ. 1Π. --- Οπ ἐλ ζποονγτιερίοα Ῥγοδεγυαΐζίοη οΥ ἐδε Βοολδ οΥΓ ἐλ Οἰὰ 
ακα Νειο Τεερίαγποηΐ5, οοπιϊηυθά. 

8. Τῆο Αρτοοτηρηϊ οὗὨ 8]1 [6 Μαηπβοσρίβ οχίδηϊ - - Ῥαδβοβ 109---}}] 
4, ΤΠὸ Αρτϑοσηθηςξ οὗ δηοίθης Ὑουβίομβ, δὰ οἵ 186 Ουοίδιλοηβ ΠΌσὰ (Π6 Νεν 

Τοδίδιηθηϊ ἴῃ [π6 ΤΥ ΤΙ Πρ. 5 οὗὨ [Π6 ΘΑΣῪ ΟἾ γί διδη9 - - 111 
ΠΙ. ὀμοσαὶ Ῥχοοῖ ἰδὲ πὸ Οδησηΐοαὶ ΒΟΟΙ8. οὗ 95 ΟἾΠΟΥ ΔΙῸ ΟΥ̓ ΘΥ͂ΟΣΓ ῬΌΓΘ 

Ἰοβὶ - - - 112 

ΤΝ. Ῥαγιϊςυϊας Ῥγοοίβ 88 ἰὸ ἂς ἰὐιορ εν οἵ 180 οἰά Τοδιδταθαί - - 113--1} 
ΝΥ. Ῥαγῶώουϊαν Ῥτοοῖβ ἃ8 [0 ἴδε ΙηἰΟρΥ Υ οὗ [6 Νὸν Τοβίδιηθης - 118-119 

ΟΒ.4». 11]. --- Οπ ἐδλε Ογεάιδιϊἐν ὁ ἐ6 Οἱά απὰ ΙΝεισ Τεβίαπιοηΐίδ. 

δέοτ. 1.--- ιτοοί Ευϊάοποοδ οὔίλε Ογοαϊδιϊέν οὔἦε Οἷα απὰ ἥγηειν Τεδέαπιοηί5. 

ΤΠοῖν ΟΥ̓ ὉΠ δῃοστῃ, 
Ι. Ἑτοπι τμ6  τΐογβ μαυΐηρ ἃ ροσίοο Κ}ὸὺπον]εᾶρο οὗ [86 ϑ'  ὴ) οἴδ ΠΟΥ τεϊδία 120--- 128 

Π. Ἑσοπι [6 ΠΊΟΓΑ] ΟογίδίΥ οὐὗἨ ΕἈΙϑοῃοοὰ Βοΐηρ ἀοιοοιοά, ἐΓ Ἴογα μδἃ ΘΟ ΒΗΥ 1928 
ΤῊΪ5 ῥγογρὰ δ ἰδτυρο, 

1. ὮΝ τοβροοῖ ἴο της ΟἹ Τοβίδηθης - - - - 123---}27 
2. ὝΠ τεβροοῦ ἴἰο {86 Νον Τοβίδιηθης - - - - 127----187 

ΠΙ. Ἐτοιὰ [6 δυθβίβίθηοο, ἴο 1Π|8 ὙΟΙῪ ΠΔΥ, οὗ οογίδιη ΟΥ̓ ΏΔΠΟΘ8 ΟΥ ΜΟ ΠΟ 18 
ἱπβιταϊοὰ ἴο Ρογροϊαδίο [6 ἜΡΩΣ οὗ [86 ἌΡΗΘΡΝ, Εδοὶβ δῃὰ Εὐγεηΐδ τοοογάθ ἃ 
ἴῃ 1826 ϑδου!ρίυγοδ - - - 138---140 

ΤΥ. Ἑτοσλ (6 ἘδιΔὈ]Βηπηοης δηὰ ἰδ α θη οἵ Οἰιυίβεϊβεηϊεγ - - 140-142 

ΘΈΟΥ. 11. ---- Τερίϊριοπὶδα ἐο ἐδ6 Οτγοαϊδὲϊέψ οὗ ἐλε Οἰά απὰ ΝΝειν Τερίαπιεηές 
ροηι Οἰοὶΐ Ἡϊμέοτν. 

81. Τοδιπηοηΐοθ οὶ ΟἿΥ1} Η ΒΙΟΥΥ ἴο ἴ0 ΟΥθά 1} Υγ. οὗ τπ6 Οὐ ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ 
144--Ἰ602 

82. Τοβιϊτηοηῖοβ οὐ Ῥτγοίδῃο Ἦ γίοβ ἴο 186 ΟΥΑΙ ὉΠ οὐὗὁἨ (6 ΝῈν ΤΈΒΤα- 
ΜΈῈΝΤ - - - - - - - 1602--188 

ὃ 8. ΟΟἸ]αἴογαὶ ΤΡ βε πηοη 68 ἴο (86 Ταπ ἢ οὗὨἨ 1π6 Εδοίδ τεοοσάθα ἴῃ [Π6 ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ 
ἔζοτῃ δησϊοηΐ Οοίηβ, Μί6 415, δηἃ Μασ] - Ν - 188---199 

σΒΑ». ΤΥ. --- Τὴε Ἰ)ιυΐπο Αμίμογτέν ὁ ἐδ ϑογίρέιγε. 

ΘΕΟΊ. [. --α κοἰηιέπατῳ Οὐφθετυαξίοπδ. 

Ι. Ἰηερίγαϊου ἀοῆποά - - - - - - 200 
11,1 ἘδΒοΠ Δ Ὀ Θη685 ἀη!ἃ ΝΟΟΟΒΒΙΥ - - - - - 200,20] 

1ΠΠ. τ ΡΟΒβ  ὈΠΠΠῪ οὗὨ 186 ϑοσὶ ρίαγοδ ΒΕΙΒΕ [86 Οοπίσίνγδηοο οὗ Μάη - 20] 
ΙΥ. Οὐιοσίδ οὗ [πβρ᾽ δῖοι ῖ - - - - 202, 208 

ὅκου. 11. --- 7Ὺλε Μίγαοῖοα, γοϊαξεα ἐπ ἰδὲ Οἷα απα Λῖεισ Τερίαηιεηίς, αΥὰ 

γορ ἰλαέ ἐλ6 ϑογίρίιτες ἰσογὸ σίσεπ ὃν Ζηδριίγαξϊοη ο}6[ Οσοα. 

Ι.Α Μίγδοϊο ἀΔοβδηοὰ - - - - 08,204 

11. Ναίυτε οὗ 109 Εν άσοποῦ ἀσίβίης πὰ Μίγαοῖοθ - - - 206δ,206 
ΠῚ. Ῥεσίχη οἵ ΜΙ Ίγδςο]68 - - - - 206---208 
ΕΝ. Οτοα ΠΥ οὗ Μίγδοϊοα νἱπἀϊἰοδιοᾶ ἐμ ἐτοντά - - 208---218 
Ψν. Τμαὶ [80 ΟΥ̓ 1 ΠΥ οὐ Μίγδοϊοβ ἀοθ8 ποὲ ἄοογόοδδο ΜΝ {πὸ Τᾶρθὸ οὔ 

Ὑδατθ ἃ ᾿ Ξ ὶ ὰ Ξ Ξ - 218,214 
ΥἹ. Οτεϊνοτία οὗ Μγδοϊοϑ - . - - - - 214---2ς720 

ὃ 



ΧΧ ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΟΕ 

ΘΕΟΊ. Π]. --- 776 Μηίταοῖος, τεοϊαίοα ἔμ ἐδε Οἷἱά απα εις Τερίαηιοπέβ, αγε 
Ῥηγορῦἔῦς ἐλαέ ἐδ6 ϑονρέμγος ἐσογὸ σίσοη ὃν ]ηδρίγαξίοη 9. αοα,, οοπεϊπιιθά. 

ὙΠ. Δρρ)!οδίίοη οὗὨ ἐπ 6866 Οτοσίβ, 
1, Τὸ τὸ ΜΠΊγδΟΪ68 τουρὶῦ ὈΥ̓ Μοβοβ απὰ Ζοβυδ - ῬῬαρδβ 220,22] 
2, Το ἴδοβα οἵ 6888 ΟἸγίβίὶ δηὰ ἢἷ9 Αροβὶϊεβι: - - - 222.-. 2380 

ΨΙΠ. Ἑχαπιϊηδίίοη οὗ βοΐ οὗ [6 ρυϊποὶραὶ Μίγβοϊθβ σοοογάθὰ ἰῃ ἰ8ὸ Νον Τοβία- 
τηθηΐ - - - - - - 250--.239 

ΙΧ, Ῥατγιϊου ΑΥΙΥ οὗ ἢ 6 τ ϑὸταν ετοξ οὗ 7688 Ομτῖδὲ - - 239 
1. ΘΟ γίβιβ Ῥγορβοῖὶς ᾿ϑοϊδγδιϊοῃ σοποοσηηρ ΗΪ8Β Τοδίι ἀπά ΠΤ 

239---94] 

ῷ. Ἑνίάοηοο οὗ Αἀγνοσβασίοβ οὗ 186 ΟἸ σι θεῖ ΝσΩΘ δηὰ ἘΠ} ἴο [86 ΒΘΑΙΥ͂ 

οὗ 1818 Ἐδοΐ - - .- - - - 242-248 

8. ΤΠ ΟΠΑσδοίοσ οὗ ἴ86 ὙΥ ἸΕΠΠ]65568 - - - - 948-256 
4. Τῆς Μίγδοἶθϑ υυτουρῆϊ ὈΥ ἴῃ656 ΤΥ ΠΟ8868 - - - 250,257 

Οοποϊαάΐηρ Οὐδβοσυδιίίοηβ οἡ ἴδ Ἐδδυτχτεοίίΐοη οὗἩ ΟἸγίδὶ - - 257,258 
Χ. Οοηογαὶ ϑυΓΤΉΤΊΑΓΥ οὗ [6 Ατὐραπιθηΐ ἐγ Βη64 ΕΥ̓͂ ΜΊΤΑς]68 « - 259-26] 
ΧΙ. Α Οοπιρασγίδοη οἵ ἴπ6 ϑβογρίυσγο Μίγβοίοβ. δῃὰ ρτοίοη θὰ Ῥαρδὴ δηὰ ῬΟρίβῃ 

ΜΊγδϑοὶοϑ - - - - - - - 261-,ὃὁ7ὸ 

ΘΕΟΊ. 1Π|. --- Οπ γορῆῪεοον. 
1. Ῥτορβοου ἀοϑηθὰ - - - - 27] 
1. ὈιΙδότθποο θοίσσοοη πὸ Ῥγοίθηοὰᾶ Ῥιοάϊοιίομβ οὗ Ηδδίβοα Οτβοῖο δηὰ {η6 Ῥτο- 

ῬθοοΙ68 οοηἰδὶποᾶ 1η [Π6 ΒοΙΙρίαΓοΒ - - - -. 272-27] 
ΠῚ. ὕπο δηά ἵηιρηΐ οὗ ῬΓΟΡΉΘΟΥ - - ᾿ Ξ 9278 

ΙΥ͂. Ομαΐη οὔ Ῥγορθθου, δηὰ ΟἹ δϑεϊ βοδίϊου οὐ βογρίυσο βιο εις - 279 
ΟἸ,Α88 1. Ῥγορβδοίΐθβ σοϊδιίηρ ἴο [86 ον θη ΝΑῦοη ἴῃ ραγεσαϊαῦ - 2479---984 
ΟἸμΑ88 11. Ῥγορθο 68 τοϊδίϊηρ ἴο [6 ΝΙΝ δίζοῃβ οὕ Εσαρίγοβ (μδὺ χόσο ΝοΙρῃρουτ- 

ἱηρ ἴο 1Π6 76 νγ8 - - - - - - 284--.ς.290 

ΟἾ,λ88 ΠῚ. Ῥχορδοθοΐοδ ἀϊγοοῦ Υ δηποπηοίηρ ἴμῸ Μοββίδῃ; {δοὶγ ΝΌΟΣ, 
ατγίοιυ, δηὰ σηϊπαῖο ΟἸγοι πβίΔη {18} - - - 290---298 

Οικαββ ΙΥ̓. Ῥγορῆροῖθβ ἀθινοσοὰ ὉΥ͂ Φεβα8 ΟἸγίδὶ δηὰ Ἠΐβ Αροβίϊοβ 998---806 
ΤῊο ἥνο Οδυδβο8 αϑδίσποα ὈΥ Μῖτ. ΟἸΌΡοα ἔοσ ἰδ Ὀϊδυδίοη οἵ ΟὨΥΙΒΕ ΔΗ͂ 
ΒΏΟΜ ἢ ἰο ὉΘ ἱΠΑΡΡ] ο0] 56 - - - - - 807-510 

ΟΡ] θοιίοηβ ἔγοτση [16 δἱἹεροὰ Νοη-  ἰγοσβα ΠΥ οὗ τη Ομ γιβιίδη ἘοΙ σίοη 
τοίαϊοά - - - - - - - 810-328 

Ῥγαάϊοιοηθ οὗὨἨὨ ἴΠῸὸ ΔΑΡοΟΒβῖ]68 σοϊδνο ἴο 16 ἘΟΌΡΟΟΕΕ οἔὔ ΟἸ τ ΕἸ ΠΥ 
διὰ ἴῃς ϑργοδᾶ οὔ 086 1117 - - - 828---5380 

ΟΡ] οἴΐοῃβ, τδκϑη ἴγοσῃ {Π6 δ] οροὰ ΠΑΣΚΠΘΒΒ ἀπ Ὁποογίδι Υ οὐ Ῥχορῆθον, 
ΒΒΟΤΩ ἰ0 Ὀ6 υπίουπάρὰ - - - - 881---8838 

ΟΒΑ». Υ. --- Ἰκέογπαὶ  υϊάρηοοβ Ὁ ἐλ6 Ζιϑρίγαξίοπ 9 ἐλο ϑογίρέιμγο. 

ΕΟΤ. 1. -- Τὴς δι γδίεπι οΥ Ἰοοίτίπο απὰ ἐδε οταϊ Τγοοορέβ εὐλίοῦ αγὸ 
αεἰυοτεα ἴηι ἐλ ϑοτγίρέμγοδ, αγὸ 80 θχοοϊϊοπέ ἀπά 80 ρεγζεοίίῳ λοῖψ, ἐλαξ 
ἐλε ΤΡεγβδοη8, ιοδο ρμδιϊδλεα ἐλοηι ἰο ἐδε ἩΓογϊα, πιμιδέ λαυε ἀεγὶυοα ἐδοηλ 
ποηι ἃ ρώγεν απά πιογὸ ἐχαϊίεα ϑόμτγοο ἐλαη ἐλεὶγ οἱοπ λδήεαϊέαζο᾽5. 

81. Α Οοῃοῖθο γίον οὗ ἔπ Βρ]ἰσίοη οἵ [δς Ῥαϊσίδγομαὶ ΤίπμηθβΒ 3385, 8386 
ὃ 2. Α ϑυπηδῦγ Ὑ ον οὗ [80 ΠοοίΓ 68 δηὰ ἰνῶν οὗ ἰὰς Μοβαὶς Π)]18- 

Ῥοηβαίοη - - - - - 8537-.-.950 

ΤῊ Μοβαίς Ὀἰβροηβαξίοη Τηἰγοἀποίογν ἴο ΟἿ δι ΙΔΏΥ -ὀ 850---852 
ἢ 8, Α Βυχητηαῦυ ΨΊΟΝ οὗ [86 Ποοίτίηοβ δηὰ Ῥχοοορίβ οὐὗὁἩ ἴ86 Οο8Ρ0] 

Τἰβροηβδίϊοη Ξ Ξ ᾿ 5 - 853---380 
ἃ 4. Ου (8 ΟὈ]οοιΙοἢ8 οὗἩἨ ὉΏΟΙΐονοῦβ ἴοὸ ἴπ6 Ἰοοίσίπο δηὰ Μογδ! γ οὗ 

1886 ΒΙὉ]ς - - - - - - 88]--40] 



ΤῊΕΞΒ ΕΙΒΒῚΤ νΟΙΓΌΜΕ. ΧΧῚ 

ΒΕΟΤ. 11. .- Τὴ. Ἡαγηιοὴψ απαᾶ (οπηοοίίοη, ϑβμδεδὶιξεϊπο δείισοοη αἷΐ ἐδ 
ατίϑ Ὁ" ἜἘΠΠΡΙΡΟῚ ατὸ α ΠΩΣ ἐδοὶ 9 ἐι5 Αμεέλογιψ απὰ Πιυΐπο 
Ογσιπαΐ - - - Ῥάασεβ 402, 408 

5ΕΟΤ. Π]|. --- 7Ὺ6 γεβογυαξίοη οὗ ἰδ ϑοτίρέμγοβ ἐδ ἃ ἐμ οΥΓ ἐλοὶν Ττμίλ 
απὰ 7)ὲυῖπο Οτσίῃ - - - - - 404 

5ΕΟΤ. ΤΥ. -- 7ΤῊ6 Τεπάφπον οΥ᾽ ἐδο ϑογίρέμτοβ, ἰο ρῥγομιοίο ἐδ ργοβοηῃξέ απὰ 
οἔεγπαΐ Ἠαρρίπε8 9. Μαπλὶπα, σοπεοίξἐμέο5 ἀποίλον μπαπδισογαδίο ΤΟΥ 
Ὁ ἐλεὶν 1)ιυῖπο ]ηδρίγαίϊοη - - - - .- 408 
1, ΑΡροδ]β οὗ Ομ γι βιίδῃι Αροϊορ δὶβ δηὰ "Τ ϑδεϊσλοηΐοϑ οὗ Ηθδίμθη Αἀνοσβασίοβ ἴο [Π6 

ΕπδοῖΒ οὗ 86 αο8ρ6] προη [Π6 ἔγχεϊ ΟὨγϑι 188 - - - 408--.-409 
ΗΠ. Βεηοβοῖαὶ Εβδο οὗ ΟἸΣ ΒΕ ΔΗ ἀροπ ΒΟΟΙΘΙΥ ἰῃ ρΌΠΘΤΆ] - . 410---412 

1Π. Οἱ 186 Ῥο]εῖολὶ ϑίδέθ οἵ [η6 οτϊά.. - - - - 418--415 
ΙΝ. Ου 1ἱἱιογαίπγο απὰ 180 Εἴη Ατὶϑ - - - 415--419 
Ὕ. Ἡϊβιοσίοαὶ Εδοὶβ ἔα ΒΟῸΣ ̓ ὐυ 1ὴ6 Βοποδί ἐρεϊονεεὰ ΒΥ 186 ΟΟΕΡ6ὶ προπ [6 

Ὑγοῦὰ - - - - - « 419-424 

ΥΙ. Ἐβέεςοίβ ργοὰδαοοα ὈΥ ΟἸυβεϊαμε ὦ ἴῃ ῥτῖνδίθ Ταῦο, οοτηραζοὰ πὶ ἴΒο86 φγοάυοοά 

ΒΥ πΠ ΔΕ] Σγ - - - - - - .« 424-.-. 430 

ϑΕΟΤ. Υ͂. --- Το Ααἀυαπίαφος ροεεο5864 ὃν ἐδε Ολτιδείαη Π οἰ σίοη οὐον αἰἱϊ 
οἶλον Ποἰσίοπδ, α ἀεπιοηϑέγαξίέυε Ευϊάοηοο ΟΥΓ ἐξ Φδὲυΐπο Οτίσιπ απὰ 
“«ἀμιέλογίέψ - - - - - - - 480 

Ῥδουαν Αἀνδηΐαροβ οὗ ΟἿΣ δι ΔΉ] οΥοῦ 811 οἵδιοῦ Ὑ ΠΕΠΕΊΟΒΕΙ: ἴῃ 
Ι. Τί Ῥογίδοϊοῃ - - - - - 432 
Π. Τι8 Ορθπηθβ8 - - - - - - 482 
ΠῚ. 1.8 Λάἀαρίδιίοη ἰο 80 δίαίθ ἐπὰ Οδρδοί 168 οἵ 811 Μοῃ - - 482, 438 
ΙΝ. Τῆς δρί ἰπΔΠΠΥ οὔ 118 Ὑ͵ ΟΥβ ἂρ - - - - - 484 
Ὑ. 116 Ορροθϑἰιίοη ἰο [86 Βρίγιε οὗ ἰδ ου! ἃ - - - - 484 
ΨΙ. 16 Ἠυπι]ϊδιίοι οἵ Μίδη, δῃηᾶἃ Ἵχαϊίηρ οὔ [πὸ ΘΙ - - Ξ 485 
ὙΠ. 118 Ἐοδιοσδίζοη οὗ Οτγάοσ ἴο ἴπ6 οὐ ὰ - - - - 435 

ΨΙΠΠ. 105 Τουάθηου ἴὸ ογδᾶϊοδίθ 8}} οΥ]}} Ῥβδββίοῃδ τοὶ [86 Ηδατὶ - - 435 

ΙΧ, 106 Οοηϊγασίοιγ ἰὸ (86 Οογοίουβηθβϑ δηὰ Απλθιίοη οὗἩ Μίδηκθ ἃ - 485, 486 
ΣΧ, Τ1ι8 τοβίοσίηρ 6 Ὠϊνπο πΔρὸ ἰο Μϑδη - - - - 486 

ΧΙ, 15 τηΐργ Εβοοί5. - - - - - - - 436-.438 

ϑΕΟΤ. ΥἹ. --- 7παδιϊέψ ἰο απδισον αἷΐ Οὐ)οοξίοη5, πο 7μδέ Οαιιδε Κ᾽ το)εοξίπσ 
ἐλ ϑδοτίρέμγεδ. --- ζηδοϊέουετα πῃ ιυϊπε Πἰουοϊα 05 Τοῦ ογοαμίοιδ 
ἐλαπ Ολνιδίϊαηδ - - - - - - 488---445 

ΟΗΔ4». ΥΙ. --- Πεοαρίξιϊαξίοπ 9.7 ἐδε ὐυϊάοποες 70. ἐλ Τταἢ ἀπά 
Τοίυϊπε Απμιλοτὶν 9. (λ6 ϑοτίρίιγεβ. ---- οταὶ ιαϊ(Ποαξίοπς ΚῸΥ 
ἐλε ϑέμάν ὁ ἐδιε ϑαογεά Κργιξίη5. 

Τ. ΝΙοΟΘΒΘΠΥ͂ οἵ ἃ Ὠϊνίπο Βονοϊδεοη - - . - 446-449 
Π. ἀεπαΐποηοβ8 απ ΑἸ ΠΘΉΠ ΟΠ Υ οὗἨὨ (6 Βοτίριαχοϑ - - .- 449--.45] 

ΠῚ. Ὁποοττυριοα Ῥχοβοσυδεοη οὗ [π0 Κ'οσὶ ρίσοΒ - - - 45] 
ΤΥ. ΟΥοα ΕΥ̓͂ οὗ ([λ6 ϑοτγιρίατοθ - - - - - 452 
Μ. ΤὨοΐὶν Ὀἰνίπο Τηβρίγδῖῖΐοη - - - “ὖ 458, 4δ4 

ΨΙ. Τῆο βετίρίατοδ, ἀπὰ ποῖ ἀπο [ΠπῸ ΟΠΪΥ κεριὰ Ἐαϊο οὗὁἩ ἘδΠ8Ὲ δπὰ 
ἍΜοΓΑ]8 - - - - 454-405 

ΜΠ. Μοχαὶ Οὐδ᾽ βορξίοΏ 8 [Ὁ (δ διπαν οἵ 186 Βα Μεθ - - 4066, 467 



ΧΧΙΙ ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΟΕ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧΣ. 

Νο. 1. --- Οἡ ἐλε Βοοῖΐξς σοπιπιοπῖν ἐεγηιεα ἐΐ Δ ροοτψρλα. 

ΘΕΟΤ. [. --- Οἡ ἔλε Αροογψρλαΐ Βοοΐς αἰξαολοα ἰο ἐδε Οἰἱὰ 7εείαηιεηί. 
Ῥογναϊίοη οὗ 86 Τοῖτὰ ΑΡΟΟΣΥ͂Ρἢδ - - ἷ - Ῥᾶρὸ 469 

ἘΘΆΒΟΙ8 ὙΠΥ͂ [16 ΔΙΡΟΟΣΥ͂ΡΒΔΙ ΒΟΟΪΒ 67 Γαϊοοίοα ἔΓΟμλ εἰὸ Οδηοι οὗ Βοσὶρίατζο :--- 
1. ΤῊΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂ΑΛΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΡΟΒΒΕΒΒ ΝῸ ΙΝΤΕΕΝΑΙ, ΑὙΤΗΟΞΙΤῪ ΤῸ ῬΕΟΟΌΒΕ ΤΒΕΙᾺ 

ΑὈΜΙΒΒΙΟΝ ΙΝΤῸ ΤῊΒ ΒΑΟΒΕΡ ΟΑΧΟΝ. 

1. Νοῖ ομβ οὗ ἴδόσὴ 18 οχίδηϊ ἢ Ῥῦτο δηοίοης ΒΡ] ἐς 4] Ηοῦσο - - 470 

2, ΤΏΟΥ ΜΌΓ͵Θ 8}1 τσὶ θη 5. ὈΒΟΑΙΘΉΓΥ ἴο [86 οοπβαοι οὗἩ ἰ8ὸ Ῥχορβοιῖς ϑρξ 470 
8. Νοῖ ὁπ οὗ (πὸ ὙΥΤΙΟΓΒ οὐ Αὐίδογα οὗ ἘΈΡΡΗΝ ἴῃ ἀϊγοεῖ ἐϑέθυς δάνδῃοοβ ΔΩΥ͂ ΟἾΔ τὰ 

ἴο ΒΡ ΣΟ ἢ - - - 470 

4. ΤΠὸ ΑΡοοσυρμδὶ ΒΟΟΒ οοηΐαὶῃ ΤΏΔΩΥ ΤὨΪ Πρ σοι ΔΙῸ εἰθίος [Δ ὈΌ]ΟΌ 8 ΟΥ̓ οοη- 
ὑὐδάἸσΟΥΥ ἴο [ῃ6 ΟΔΠΟΠΪΟΔΙ Βογ ρίαΓο5 ἴῃ Εδοίδ, Ὠοοίτ 68, απὰ Μοσγαὶ Ῥχγαςίϊοο, 

δηἃὰ 4180 ΠΟΠΙΤΒΙΟΙΟΓΥ ἰο δυϊ οητο ῥσγοίδηθ Η  β(ΟΥΥ . «- 47] 

[1.1 Ἑδθαϊοῦϑ ϑἰδίθηθηίβ - - - - ᾿ 471 

[11.717 Βιδίοτηοπίϑ ὙΒΙΟΒ δ.Ὸ ΘΟ ΣΘΑΙ ΟΙΟΥΥ ὑο 86 Η]δΙΟΥΥ πἰρίρὰ ἴῃ ἴα ΟἈΠοΟΠΙοΑ] 
ΒΟΟΚΒ, δπὰ ἴο ΟἿΟΣ βιίδίθιηθη δ οοηϊδἰποὰ ἴῃ [86 ἌΡΟΤΡΑΙ ΒΟΟΚΒ 471], 472 

[111.1 Οοπίγδάϊοίουυ οςοίγί 68 - - 472 
[ἰν.7 Ιχασηόσαὶ Ῥχγδοίΐοοβ οοτητηοη ἀο4 ἱπ [6 Αροκιγρθαὶ Βοοῖε, ΔΝ ἘΣ ΗΣ ΔΓῸ 

ῬΤΟΒΙ ἱἰεἃ ἴῃ [86 δογρίατοβ - - - - 478 
[ν.1 Ῥαββαροϑ ίη [16 ΑΡΟΟΣΥ͂ΡΒΑ] ΒΟΟΚΘ βίοι. Δ.Θ 80 ᾿ποοηβίδίθης τ (ἢ (86 ΤΟ] Οἢ 8 

οὗ 41} οἵβοσ ργοΐδῃο Ηϊβίουδηβ, ἐμαὺ [ΠΟΥ σδηποῦ Ὀ6 δαπιοαἃ τ)2ὴῦϊδουϊ τη οὗ 
στοδῖοῦ Ενἱάθηςθ (μ8π Ῥοϊοηρβ ἴο ἴ[Π686 ΒΟΟΚΒ - - 478 

Π. ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑᾺΑΙ, ΒΟΟΚΙ͂ ΡΟΒΒΕΒΒ ΧῸ ΕΣΤΕΒΝΑΙ, ΕΥΙΡΕΝΟΕ ΤῸ ΡΕΟΟῈΞ ΤΗΕΙΠ 
ΑΥΜΙΒΒΙΟΝ ΙΝΤῸ ΤΗΒ ΒΛΑΟΘΚΕΌ ΟΑΧΟΝ, 

Ἰ. ΤΠΟΥ Ὑ6ΥΘ ΠΟΘ τ οοϊνοα ἰηΐο [86 Βεαογοᾶ Οδῆοῃ ΕΥ̓ ἴπ6 δποίοπς Ψ 6 ν 15} ΟΠΌγοῃ; 
δΔηὰ τὉΠογοΐογο ΠΟΥ ὍΟΓΘ ποὺ βδποιίοηθα ΟἰΠΠΟΣ ὈΥ “6808 ΟΥ ὈΥ͂ Ηἰβ8 αἰνίποὶν 

ἰηβρίσοὰ Αροβί]θ8 - - - - - - 474--.ὁθᾳ[κἢ07͵9 
2, Νὸ Δεν 5} Ὑ τἰΐοσβ, δα υϑοαπθηϊ ἴο [86 της οὗἩἨ 96808 ΟἸ γί εξ, ποτὲ οἰξεὰ 16 ΔΛρΡο- 

ΟΥ̓ΡΙΔΙ ΒΟΟΚΒ 88 ΤΟΥ ΐηρ; ρασί οὗὨἨ τοὶ σδποη οὐ ϑδογίραισο Οἡ (μ6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, 

ΤῊΒΗΥ͂ ομϊηοηΐ ον δι ΥΥ̓ ΤΙ [618 ἤδυο ΔΙ ΟΡ ΒΟΥ Γοὐοοῖοὰ ΠΟ τὰ - 479 
8. Τὴῆθ. ΑΡΟΟΙΎΡΒΔΙ ΒΟΟΚΒ ΟΥ6 ποῖ δαἀπηϊ θά ἰηΐο (86 Οαποη οὗ (6 αἰνίηθῖγ 

ἰπβριγοὰ δογρῦυγοβ ἴπ ΔΗΥ͂ Οδίδοριο οὗ {μ0 ϑδογεὰ Βοοῖκβ σοσορη  ϑοὰ ΕΥ̓ ΔΠΥ͂ 

Οουποὶ! οἵ [π6 δηςοίθης ΟΠ τ βιίδη ΟΠ αγΟἢ, ΠΟΙ ἴ ΔΠΥ Οδίδοριιοβ Ρυ 0] 156 ἃ ὈΥ [Π6 
ἘΔΙΠΟΥΒ οὐ ἘΘο]οβἰαδιῖς αὶ ΤΉ ΓΒ οὔ {πὸ ἤγϑὶ ἔουν θη Γ68 - 480--499 

4. Ιου οηΐ68 οὗὨ (Π6 ῥυϊποῖραὶ ἰδίοῦ νι ποβ οὗἩ [16 Ἐδδβίοσῃ οὐ ατσθοὸκ ΟΠυτγοῖ, δηᾶ 
οὗ 186 Τδιη οσ ῬΥοβίοσῃ Ομυτοῖ, ποτὰ ἴμ6 ἢ ἴο [πὸ ἡλαθηι Οοπίαγν, τΠδὶ 
1806 ΑΡΟΟΙΥ͂ΡΒΔΙ ΒΟΟΚΒ ἔογπη πὸ μαγὶ οὗ ἴ80 Οδῆοῃ οἵ ἀϊνίῃου ἰηβρίγοὰ 
Βογρίαγο - - - - - - - - 499---δ02 

ὅδ. Οοηίδεδίοῃβ οὗ ἰδρασγῃοά Ἐοχηδηΐβίβ ἰῃ [Π6 δἰχίθοωι ἢ ΟδηΐυτΥ, 80 ᾿ἐγοὰ δοίοσο, 
ἀυγῖπρ, δὰ αἴζογ [ἢ6 80- ς8]1.ἀ Οουῃς!} οὗ Τγοηΐῖ, {πᾶὺ (μ6 ΑΡοοτγ μα] ΒοΟΚκΒ 
ΔΓΘ ΠΟ ρατὶ οὗ (86 δηοη οὗ (86 ΑἸ ΥΙΠΟΙΥ ᾿πβρίγοα δου μζΌΓΟϑ - 5δ08---5δ05 

θ. Το ΑΡροοσυρδδὶ ΠΟ Κ8 δγὸ σοὐοοϊοὰ ὈΥ ἴπὸ ΟΥΘΏΪΑΙ οὐ ασοοκ ΟΠυσοὶ οστλ [86 
ὕδυοη οὗ δοσρίασο - - - - - 505, δ06 
ΤΙ υπἱηδρίτοὰ ΑΡοοΥΡ ΔΙ ΒΟΟΪΚΒ ῥ]δοθὰ ἴῃ ἐδ ΒΆΙΩΘ ΓΔΠΚ ὙΠῸ (116 ᾿ηβρίγοὰ 
ὙΥΓηρ8 ὈΥ 186 τηοάοχῃ δ0-6Δ]16ἃ Οουηο!] οὗ Ττοηΐ - - 507 

ΠῚ. Λοῖυδὶ γαϊαο οὗὨ [89 ΔΙΡΟΟΙΡΒΔΙ ΒΟΟΪΒ - - . - 509, 510 



ΤῊΝ ΕἸΒΒΊῚ ΨΟΠΙΌΜΕ. ΧΧῚΪΣ 

5ΈΟΥ. Π. --- Οπ δε Ἰτίεπρε ὠἰδμαϊίν οαἰϊοα ἐλε Αροονγρλαὶ ΒοοζΞε 90 {ἦς 
Δεῖ Τεδίαηιοηί. 
1. Ἐπαπιογβίίοη οὗ [8686 Αροσγρμαὶ Υ τι ἰηρϑ - - Ῥαρδθβ 511, 512 
Π. Ἐχίογηαὶ Ἑνίάθποθ ἰοὸ δῃονν ἰδὲ ΠΟΥ ὍΤΟΓΘ ΠΟΥΟΣ οοπδίἀοτοα 8. ΒΡ ΓΟ ΟΥ 

σΔηοηΐοΑ] - - - - - - - δ12-.--5]5 
ΠῚ. Ιπίοσπδὶ Εν ἄθηςς - - - - 515-525 
ΙΥ, Τῆοδο ΑΡοστΎΡρἣ δὶ ΒΟΟΚ8 ΔΓῸ 80 [ᾺΥ πο αἰοιίης ἔδε ΟΠ  οὗὨ 106 ροποϊηθ 

Βοοῖ(8 οὗ ἰ6 Νεὲνν Τοβίδιηθηῖ, (μας (86 Ια οὕ ἀγὸ οοηδιτηοα ὉΥ τὸ 5δ25---527 

Νο. 11. --- Οπ ἐλο 1πεθρίγαζίοπ Ὁ ἐδε Ἡοῖ; ν δὰ μόν 
Ι. Ναῖττο οὔ ᾿πϑρἱταιίου - - - 527, 528 
Π. ΟΡ βοσυδίίοῃβ οὐ ἴΠ:6 Ιηϑρ᾽ γαϊΐίοη οὗ εἱο ΟΙά ΞΕΤΤΕΣ - δ388, δ29 

ΠῚ. Απά οἵ ἴδ6 Νεν Ταοειδιηθὴς Ξ - - - δ29--592 
ΓΝ. Οὐποϊυβίοπβ ἀογίγοὰ ἔσοσῃ (ἢ 6δ6 (Οσηβϑι ἀθσαί ἢ 8 - - «-« δ82--5δ86 

Νο. 111. --- Οἡ ἐδε Αξοοηδίοπ 07 “εδιι9 ΟἸγδέ - - δ36-- 58 

Νο. ΙΥ. --- Οἡ ἐλιο Ἰοβορηξ 9 ἐλο Ποῖν ϑρέγιξ οπ ἐδς «4 ροΞίϊος 538---64] 

Νο. Υ͂. --- Εἰχανιϊπαϊίοπ ο ἐδιε ΤΠ βου ΐο5 αἰξοπάαπέ οη ἐδ Ῥγοραφαίέοηπ 
4 Ολτγιβἰϊαπίν - - - - δ42---δὅ49 

Νο. ΥἹ. --- Α Ταῦδῖο οὶ ἐδε οἢίε Γ᾽ Ῥγορλεοὶο5 τοϊαζίυο ἐο ἐδι6 Δοοοίαι, 549 

ΟΗΔΡ. 1. --- 7ΤῪε ργἱπεὶμαὶϊ νορλεοίο γοϊαξῖυο ἰο ἐλο οςεία,, ιοἱἐλ ἐλοῖν 
«ἀεσοοπιρίεληιεπέ, ἐπὶ δε υετν ἤροτας 9 ἦς ει Τ᾽ ςἰαπιοπέ δ49 

ΘΈΟΤ. Ἐ - Ῥνγορλεοὶο5 γοϊαξίοε ἴο Ὺ6 Αἀυεπί, εγδοπ, δϑιενγῖησε, Ποδωτγτοο- 
ἐίοπ, απαὰ «48εοπδίοη Ὁ ἐδε Μοδείαλ - 5 - ᾷΔά49.-. δ58 

5ΕΟΤ. 1]. --- Ῥγεαϊοξίοτις τοϊαξϊυε ἐο ἐδε Οἤ[ᾶοες οΥ ἐλο Μαερδίαλδ - δ5δ8---562 

ΟΒΑ». 1]. ---- ΤῊε ργἱποὶραϊ Τγοαίοίίοπε ὃν οδιι5 Ολτγίεί, γοϊαξέυο ἰο Λὲς 
ϑιμτίησε, ])εαίί, Τοςιγτοοέίοπ, ἐδ ἐμνώ. 07 ἐλε Οοερεοῖϊ, απὰ ἔλιο 
]εεἰγμοίίοπ ὁ Ψογιδαΐσηι - - - δὅ62 

ΘΕΟΥ͂. 1. ---- Ῥηοαϊοδϊοης (}ὁγ᾽ ἐδε Οοηγηναίίοη ὁ ἐΐς 7) ιϑοίρ[εε᾽ Ἑαϊίλ) ἐλαΐ 
ἐλον τυομίὰ ἥπα ΤῆῪὶησε ἀσοοταϊπο ἐο ἐ8 Ῥοτὰ - - δ62 

5ΕΟΙ. 1]. ---- γοαϊοξίογιδ ΟΥΓ «85 (λτὶρί, τοίαξῖθε ἐο ἐδ δι )ογῖησεα, Ζ)εαιΐ, 
ἐἰοδεγτεοξος, απα “45οδη δῖοι - - - - δ68--δ666 

5Ὲ01. 1Π|. --- Ῥγορλεοῖεα ὧν ὕεδιις Ολτίδί, τεϊαδυα (ο ἐδ 2)εδέγμοίίοη οὐ, 
«ἤεγιιδαΐεηι - - - - - δ66--676 

ΚΟΥ. ΤΥ. --- Τλαΐ ἰδετε ἐξ ϑαϊσαϊίοπ οπῖν ἐλτοιισὴ Οἠτίοί---ἀπα ἰδο αησεοτν 
4 το͵οοξησ ἡ - - - - - - δ76, 577 

Νο. ΥἹ]. --- γοοΐς οΓ ἐο Οεπμΐπεποϑ8 γ «7οδερλιι8᾽.9 Τορέϊπιοην εοπ- 
σεγπῖπρ ὥόδι5 Οἤιγὶδὲ - - - δ78---ὅ82 

Νο. ΜΠ. --- ΑΠογεὰ Οοπίγαάϊοϊίοηα ἕο Ῥλιϊοδορὰν απὰ ἐλε Ναΐμγε ὁ 
Τλίπρ - - - - - - δδ8δ2- δ96 

Νο. ΙΧ. --- Οπ (δε Οοπίγαάϊοξίοης ἐο Μοναϊιεν, μὼ αἰϊοσεὰ ἐο 6:18 
ἐπ ἰδ6 ϑεγίρέμγνος - - - - δ97--612 

ΙΝ ΌΕΧ - - 'ϑ ΄- ῳ -Ο'᾿ - 618.-.6 24 



ΡΙΒΕΟΤΙΟΝΘ ΤΟ ΤΗΕ ΒΙΝΡΕΗ. 

ΓΙΒΤ ΟΕ ἘΝΟΒΑΥΙΝΟΞ. 

1. Μὰρ οὗ 10 Ῥοῃΐηβιϊα οὐὗὁὨἨὨ ϑ'ἰπμαὶ, ἢ ρατί οὗ Εργρί, 1Πυ8ἰγαιπρ 

([Π6 ουσπογίηρϑ οὗ {6 ΙΒγ86]1168 ἔγοτῃ Εσγρὺ ἴο [π61,8ηἀ οὗ δηδδῃ, 
ἰο ἴδοθ οὶ]. 11. ραρθ 687. 

11. Μὰρ οὔ Οδπδδὴ 88 αἀἰνἱ θα διηοηρ ὑπ6ὸ Τνεῖνγο Τυῦθβ, 1]υδίγδηρ 
(86 ρογοά ἔγομλ Ψοβῆυδ ἴο {Π6 δοοθϑβίοῃ οὗ ᾿ανὶὰ, 

ἰο ἴλοθ ὑμ6 {Ππ|6-Ρᾶρθ οὗἉ Υο]. 1. 

11. Μὰρ οἵ Ῥαϊοβίῃο ἱπ ἴδ ἰΐπηθ οὗ Φεβὺβ ΟἾγιϑί, 1] υϑίγαιηρ {6 

(05Ρ618, - - - ἴο ἴδοθ ΥὟο]. 111. ρᾶρθ 14. 

ΙΝ. Μδρ, 1:Ἰυδίγαιίίησ [86 ἔγανθὶβ οὗ 5ι. Ῥαυὶ, 
ἴο ἴλο60 Ὗ0ο]. ΙΥ͂. ραρα 481. 

Τῆς ζοΪοιοῖπο ἘΛΟ-ΒΙΜΠΠῈΒ απὰ ΥΙΟΝΕΤΊΤΕΒ αἀτὸ ἱπϑοτίοα ἴπ ἰδὲ ἀἰβέεγοπέ Ῥοϊμπιοδ. 

1.Α Οοἱῃ, ΠΡΠΡΘΒΒΙΕῚ ἴ0 Τοπρ]6 οὗ (6 ΕἸΡΒοδβίδῃ Ὠΐδηβ, ὅτς., οἸ ποιάν ΑΟἰϑ 

χΧίχ. 35. - - - - - ἰηδογίοα ἴῃ ο]. 1. ραρθ 196. 
2. Α Οοΐη, βίτοκ ὈΥ ΠΕΣ οΥ̓ ΤΊἐιι8 ἴο σοτμτηοπιοσγαῖδ ὑπ6 Παδβίσυςϊοη οὗὨἨ «6 Γ58] τη, 

Ἰηβοσίοά ἴῃ ὙοΪ. 1. ρᾶρο 198. 
8. Ῥίδη οὗ Φοττιβ8]6πὶ ἰῃ [Π6 ΤΊπιο οὗ [6 ἘΟΙηΔΠΒ, - ἱΙηβοσίοα ἴῃ Χο]. {Π1. βαρ 19. 
4. Ὑὶρποῖῖο οὗ Μουηί ΤΆΌΟΥ 88 δοοὴ ἤοτὰ ἴ8ο Ρ] δίῃ οἵ Εβάγδοϊοπη, 

ἰηδοτιοά ἴῃ οϊ, Π]Ι., ρᾶρὲ 898, 
δ. Ῥίδη οὗ ἴδ ΤΌΙΆΡ]ο δὲ Ψ σι βδί τη, - - ἱπεοσίδά ἴῃ οὶ. 111. ραροὸ 26]. 
6. Ὑἱχηοίία, τοργοβοηίης [86 (οἰάση Οδηα]δβιοῖς αβοὰ ἴῃ ἴῃ δοσοηὰ Τδτηρίο, ἔγοτα 

10 Ταϊασρῆδ] Ασοὴ οὗ Τίτα8 δὶ Εομο, - - - ἱηβογίοα ἴῃ ο]. 11, ραρὸ 266. 
7. ιρηοῖῖο, τοργοβοηϊηρ ἴμ6 Ταὶς οὗ Βῃ6Ὲ Βτγοδᾶ, ἔγτοσὰ [πὸ Τυυαρἢὶ Ατοῖ οὗ 

Τίιΐυβ, - - . - - . “ ἰηβοχίοά ἴῃ Ὑο]. 111. ραρε 267. 

8. χηοίίθ, τοργοβοητίηρ ἴΠο ἔοστα οὗ δὴ δηοίϊθηϊ Βσι]5}} ΥΥ̓τ της ΤΑΌΙοΐ οη Ὑ͵οοά, 

ἰηβογίοα ἴῃ Ὗο]. 1Π. ραρὸ 508. 

9. Υιρποεῖϊο, τορτοβοητίηρ ἴδ ατοίίο δὲ Ναζασοίῃ, τυ ἢ 18 βαϊἃ ἴὸ παν θδοη ἴΠ0 

Ἦουδο οἵ Φοβερὴ δῃηὰ Μάαγυ, - Ξ - - ἰηδοτίοα ἴῃ 0]. 111, ρβϑρςε 608, 

10. Εδο- δ π}}]6 οὗ ἴ80 Οοἄοχ ΑἸοχαηάσίπαϑ, - - ἱπδβοτγίοα ἴῃ Ὑοϊ. 1. ρᾶρα 157. 

11. Ἐδο- βίῃ] οὗ της Οοάοχ Υὶ διίσδητιϑ, - « [ἰπδοτοὰ ἴῃ ὙοΪ. Ι΄. ραρο 164. 

12. Ἐδο-βίπλ}]6 οὐ τ1η6 Οοάοχ Βοζῃ, - - - ἰπβοσίοὰ ἴῃ οὶ. ΓΝ. ραρο 175. 

18, Ἐδλο-βίγα 10 οὔ της Οοάοχ Οοἰέομ δηπ8 οὔἢ6 ἔουσ (05ρ615, 
ἰηϑογίοα ἴῃ Ψο]. ΓΝ. ρδρς 177. 

14. Ἐδο-βίσαὶο οὗ [π6 Οὐάοχ Βοβοσίρίιβ οὗ βαϊπὶ Μαιεμονν 8 αοβροὶ, 
ἰηβογίοα ἴῃ Χο]. ΓΥ͂, Ρδᾶρα 181. 

1δὅ. Ἐδο-βίτῃ]]ο οὗ [86 Οοοχ Τιϑπάΐδησθθ, - - ἰηβοσίοα ἴῃ Ὑόο]. ΙΝ, μαρθ 188. 
16. Ἐδο-δβίπη}]Ὲ οὗἩ [80 Οοοχ Μοπιου ηῈ8 - Σηδοτίοά ἰπ Κο]. ΓΥ̓. ραγε 210. 
17, Εδο-βίπι}]6 οἵ ἴδ Οοάοχ ΟἰοὈοπίδησ8, “ Ἰηβοτίοα ἴῃ οὶ. ΓΥ͂. ρᾶρα 216. 
18. Εδο-βίτῖο οὗ [π6 Οοάοχ Ἐδηοσίδηθβ - - ἰηβογίοά ἴῃ Χο]. ΙΝ. ραρὸ 219. 

19. Εδο-β᾽}}}6 οὗ ἰὴ6 Οοάοχ Ηκδτοἰδηυβ, Νο. 6598 Ἰηβοτίοα ἴῃ Ψο]. ΤΥ. ραρα 923, 

20. Ἐδο-δἰπλ]6 οὔ [16 Οὐάοχ Ατγροηΐοιθ, - - ἰηδοτοά ἴῃ οὶ. Ι΄. ραρο 808. 
21. Ἐδο-βί τα οὗ ἃ Οοάοχ Ἐδβογ ρίμβ οὗ τὰς ἀοιμὶς Νοτβίοη, 

ἰηβουίδά ἰῃ οὶ. Ι΄. μαρα 805. 
22. Ἐδο-β᾽ παῖ]ς οὗ αὶ Μαπυβοτίρί οὔ πὸ “ΕΠ ορὶς Ψογβίου, 

ἰῃβοτίοα τὰ Ὗο]. Κ΄. ραρο 322. 



ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ 

ΤῸ 

ΤῊΝ ἨΟΙΥῪ ΒΟΒΙΡΤΊ ΒΝ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΟΕΝΌΠΝΕΝΕΒΒ, ΑὙΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ, ἸΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ, ΕΤΟῸ, ΟΕ ΤῊΣ 

ΒΟΙῪ ΒΟΒΙΡΙΌΒΕΒ, 

σπεευτακνττισκεκυξ, «τσστακαικοκωιν 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ΟΝ ΤΗ͂Ε ῬΟΒΒΙΒΙΣΙΤΥ͂, ῬΗΕΟΒΑΒΙΠΙΤΥ͂, ΑΝ ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ͂ ΟΕ Α ὈΙΨΙΝΕ 

ἘΕΥΕΙΓΑΤΊΟΝ. 

ΤΗΑΛῚ ἰδοῦα ΠΟ ἴδ, δηα (παΐ [ὉΓ ποῦ {Πδῃ (Ὦγοο {πουβαηα γθαγ8 
{ποῦ 858 Ὀ6θῃ, ἴῃ ἰπ6 που]ϊά, ἃ βαραγαίθ ὑϑορὶβ σδ δὰ {6 7ἘἘπννγ8, ψἢῸ 
το ἀἰβεϊ ρου δ οα ὈΥ͂ ρθουν ουδίοπιδ, αηα ᾿γοΐδ 88 ἃ ρθουν το ρΊοη : 
.--- ἘΟΣίδοΥ, {Πμ8ὺ {ΠΟΓΘ ὨΟΥ 18, δὰ (Πδὶ [ὉΓ τηοτο ἰῃ8η οἱσῃίδθη σοη- 
ἰυγῖο8 ἸΠο γα μ88 Ἔχ δίθα, θὰ (Π6 νουἹά, 4 τοὶ ρίομ σα] ἃ ἐἢ6 ΟῊΒΙ8- 
ΤΙΑΝ ; δηᾷ {μαῦ 118 ᾿ΥΟΪΈΒΒΟΙΒ, ἃϑ ψΧ6}} ἃ5 [06 «0678, Δρρθ8] ἴο σογίαϊῃ 
θοοῖκβ, ΕΥ̓ {πθμ δοοοιπίθα βδογοά, 58 {πΠ6 ᾿α818 ὁπ υν ἰοἢ (Ποὶν το σίοη 
18 ἰουπάοά : --- ΤΊ6Β6 ΔΥ6 ΒΆΟΥΒ Μ ὨΙΟΪ ΠΟ ΟΠ6 σδῃ σοπίχονοσί. 

Ι. Τα νοϊυμηθ, 0 Ψ μ1ο] 6) ἀπ ΕΟ τ δύϊδηβ (ἢτ|8 γθβρθοί νον 
ἄΡΡΘΔ)ὶ, 18 ἰϑυπιθα (Π6 ΒΙΒ1,.Ε, (Ππαΐ 18, ΤΗΕ ΒΟΟΚ, ΟΥ̓ ΥΥὙΑῪ οὗ δι ῃθηο6. 
1: σοιηρτῖθοβ ἃ σγοαΐ υτηθοῦ οἵ αἰ δγθηΐ ἡδυγαῦνοβ δηα σοι ροβι 0η8, 
τυσ θη ΟΥ̓ ΒΟΨΘΓΆΙ ΡΟΓΒΟΙΒ, αἱ αἰδβίαπί μετ] οαβ, ̓ ῃ ἀἠἴθγθηΐ ἰαηρτιαροδ, 
ἈΠ οὐ νϑγίουιβ βυδ)]θοίβ. Ὑοῦ 4]] οὗ ἰδ686, ἙοοἸ]Θο νον, οἰαὶπὶ ἴο Ὀ6 ἃ 
ὈΙΨΙΝῈ ΒΕΥΝΕΙΑΤΙΟΝ, {παΐ 18, ἃ ἀἸδοουτΥ δῇοσάθα Ὀγ αοάἄ ίο πιδη οὗ 
ΗἩληβ6 1 οὐ οἵ Ηἱΐβ ν1}}, ονοσ δηῃὰ ἀθονο γῃαῦ ΗΘ Πα8 τηδάθ Κπόνη ὈΥ͂ 
ἐδὸ Πσπὶ οὐὗὁἨ παΐυγο, οὐ 186 ρον οὗ πυμηδῃ ΓΘΆ801. 
ΤΙ οδ]οοίβ οὗ οὔὐν Κπον]θᾶσα ἀγὰ οὐ ἴπγοα Κιπάδ : --- Τ 8, βομὶς 

{Ππ|πσβ ἀγὸ ἀἰβοογῃῖ]6 ὈΥ (6 Ἰρίιῦ οἵ παίυγο, ψιμουΐ τονοίδίοη : οὗ 
{18 Κὶ πᾶ ἴ8 {π6ὸ Κπονϊοάρα οὗ (ἀοὰ ἔγοπι {π6 ογϑαίλοῃ οὐ (6 που]ά, 
“ς (0γ ἴδ ἰῃν:β:0}]6 {πΐησθ, ον ἢ ἢ18 ϑίθυ πμαὶ ΟΣ ἀπά σοάποβρά, βίπος 
{πὸ ογϑδίίοη οὗ {6 του], ἀγὸ οἰθαυγ βθοη, θοΐης ὑπάογείοοα ὈΥ {πὸ 
(Πΐησβ ἐπαῦ δγὸ πηδᾶο. ΟἾΠΟΥ {Πημ8 τὰ οἵ μιγο δηα βιπηρ]6 σαν ὶα- 
(ἴοη, ψϊοἢ σαπηοῦ θ6 Κπονῃ ὈΥ {πὸ ᾿ρ οὗἹἉ παίιγα : βιιοῦ 18 ἴπ6 ἀοο- 
ἰγῖπο οὗὨ {πὸ βαϊναίίοῃ οὗ {π6 νου ὈΥ “7668 ΟἸ γι, ΟἾδμοσβ, αραὶη, 
ἃΙῸ αἰβοονογα]α ὈῪ {86 Ἰσῃς οἵ παίυγο, Ὀὰΐ ἐπ ρου Ὁ υ}γ, ἀπὰ {μογθίοσο 
βίαπα ἴῃ προ οὔ ἃ τουοίδίιοη ἴὸ ρῖνα θα ἔχ ΠοΥ Ργοοῦ δηᾶ ϑυἹάθηςε: 

ΥΟΙ,. 1. Β 



2 Οἡ {76 ἸΝεοοδοϊίψ, δε. οὕ α 

ΟΕ {Π18 βοτύ 76 ἃ ἔπίαγο ϑίαίθ δηᾶ οἴθγῃδὶ σγουσαγβ δη ΡΒ θη (δ. 
Βαυΐ οὗ τνῇιαῖ ἀδστοθ βοθυϑὺ {86 Τονοἰδιοη τδὺ 6, ἡ ὨΘΙΠΟΥ ραγ 14] ΟΥ 
Θηθσο, ὙΠ ΠΟΥ ἃ οί] αἰβοονοσῪ οὗ βοῖμδ ὑπίσπονση ὑπ Π}8, ΟΥ ΟΠ]Υ͂ ἃ 
ἔᾺ]16Υ δηᾶ οἰ θασῸΣ τηληϊοϑίδίίοι οὐ {ποτα, Ὁ πχαϑῦ Ὀ6 δυρογμαΐαγαϊὶ, δηά 
Ρτοοροϑᾶ ἔγομι (οά. 

11. ῬοΟΒΒΙΒΙΠΙ͂ΤῪ οὗ ἃ θέινιηο Βονοδίοη. 
Νο οπβθ, πὸ θ6᾽ίονοβ μα {Π6γ6 ἰβ ἃ (ἀοά, ἀπά {μαὺ Ηδ 186 ἃ Βοϊην 

οὗ ᾿πβηϊία ρονγοῦ, τιβάομ, απὰ την ]οθᾶρο, οδπ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΥ ἄσηγ, (μαὺ 
Ης οδη, 1 Ηδ {πῖηκ8 Αΐ, πηαῖκα 4 τονϑίίιοη οὐἁἨ Ὠϊπ)86}} δηᾷ οὗ ἢἷ8 ψ1}} 
ἰο Ιῃ6ῃ, ἴῃ δὴ ΘΧΟΓΔΟΓΟΙΠΑΥΥ παν, ΑἸ ἴδγοης ἔγομι [86 αἸβοου θυ 68 τη846 
Ὀγ τηθη {Πποπλβον 8, ἰῃ (86 τηογ6 Ὠδίαταὶ Δ Πα ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ 86 οὗ (ΒΟΙ͂Γ οὐ 
ΤΑΛΟΠΑ] [Δ Ου] 168 ἀηα ρονγοῦβ. ΕὟσ 1 {πΠ6 ρονχοῦ οἵ αοα Ὀ6 8Δ|π|]ρΒ γ., 
10 τηυϑ οχίθπα ἴο τ δίθνυου ἀοαβ ποῦ ΠΔΡΪΥ ἃ οοη γϑαϊοίίοη, τυ Β]οἢ οδη- 
ποῦ Ὀ6 ργοίθηἀοα ἱπ {π18 οα56, Ὁ 6 οδῃηοῦ αἰΒ ΠΟΌΥ Θχρί δίῃ {86 οτἱρίῃ 
οὗ οὔ 1ά648, ΟΥ {Π6 ὙΑΥ͂ ἴῃ ΒΊΟΝ (ΠΟΥ γα δχοϊθα οΥἩἨ Ἰπιργθββθα ΡΟΣ 
ἐμ υτηδη παπᾶ ; θα γα Κπον [αὐ [Δ 686 ΧΑ 8 ΔΓ νΘΥῪ νδιϊουῦβ. Απά 
68ῃ 1 θα Βαρροβοά {μαῦ {Π6 διιΐμον οἵ οὐγ Ὀδίπρ' 88 1Ὁ ῃοῦ ἴῃ ἢ18 ῬΡΟΥΤΟΓ 
ἴο σομηταη!οδία Ἰάθα8 ο ΟἿΌΓ ταϊπα8, [Ὁ 1η ΠΟΥ πλϊηρ; ἀπά Ἰηϑ σι οίϊηρ᾽ 8 
ἴῃ ἰμοβα ἰππρθ ὙΠΟ ͵ὸ τ ἀθορὶΥ οοποογηθα ἰο ποῦ Οὐυτΐ 
0 11 γ ΟἸΘΑΥῪ ἴο Ἔχρίδὶη [Π|6 ἸΔΠΠΟΥ 1ῃ Μ᾽ ΒΙΟἢ (ἢ 18 18 ἄοπα 18 πὸ }υδῖ 
οὈ]δοίοπ ἀραϊηβί [0.1] 

Απὰά 88 1 οαῃποῦ ΓΟΑΞΟΠΔΌΪΥ 6 ἀδηϊρα ἰδμαὺ (ἀοά ὁ8η, 1 6 8668 δέ, 
σομηπῃϊοαΐθ ἢ18. 11 0 ΠΊΘἢ 1Π 8 ὙΑΥ οὗ δχ γδογ! ΠαΤῪ τονοἰιϊοη, 80 
6 σαῃ ὁ 1 ἴῃ βιοῃ ἃ ΠΙΔΏΠΟΙ 88 [0 σίγα {Π086, ἴο οτὰ {118 γουοἶα- 
(ἰοῃ 18 ΟΥΙΡΊΏΔΙΙΥ δηα ᾿ππτηοαϊδίθ! Υ τηδα6, α Ε11}} ἀπ οογίαϊῃ ἈΒΒΌΓΔΏΟΘ 
{ῃαὐ 1 15 ἃ ἰσὰθ ἀϊνίπο σουοϊαίίοη, ΤῊϊ8 '8Β ἃ Ὡδίυταὶ ΘΟΏΒΘΑΌΘΏΟΒ ; 
ἔοσ, ἴο βιρροθο ὑπαὶ (ἀοά οδῃ σοιπιηυηϊοδία ΒΒ 711} Ἰὰ ἃ ὙΔΥ οὗ οχίσα- 
ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ τονοϊαίίου, δηᾶ γοῦ {πΠᾶὺ Πα ἰ8 ποῦ δ0]6 ἴο ρῖνβ ἃ βυϊηοϊθηΐ 
ΒΒΌΤΆΠΟΘ ἴο {Π6 ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΏΒ (0 ψἤοπὶ 6 {Ππ18 Γαν 688 ἢ18 Μ}}], 18 
ον] ἀοηῦν ἀρϑατα δηα σοηίγδαϊούογυ. [{ 18, ἴῃ οδοί, ἰο 8αν, ὑμαὺ 6 οδῃ 
ΓΟΤΟΑ] [18 Μ01}]}, θα Πα8 ΠΟ γγὯΥ οὗ τηδκίηρ τῆθη πον {Ππαΐ π6 4068 ΒΟ; 
ΠΟ ἢ 18. ἃ τηοϑί ὉΏΓΘΑΘΟΏΔ0]6. ]Ἰ μα οη οὗ (86 ἀϊνίπθ ρόσγοῦ δηᾶ 
τνϊβϑάοπι, Ηθ, ψῆο ργοΐθπαβ ἴο ργοηοῦποα ἰμαΐ {18 18 1πῃρ058106, 8 
Ὀοιπα ἴο ὑσομοῦμος ΜΠΘΤΟ (ἢ6 ΠΩΡΟΒΒΙΒΙΠ1ΠΥ οὗὨ 1ξ 1ῖθβ. 1 θη οδῃ 
οοτηηχαηϊοδίθ ὑπ6ῖγ {πουρἢίβ ΕΥ̓͂ ΒΡΟΘΟΣ οὐ ἰδηρσυαρα ἴῃ ΒΟ ἃ. ὟΔΥ ἃ8 
{πᾶ γγχ πηᾶὺ οογία! ]Υ ΚΟΥ τπγῆο 1Ὁ 18 (μαὖ Βρϑδῖβ ἰο υ8, 1 νου]ὰ ΡῈ ἃ 
βίγδῃσα ἐπίπρ' ἰο αὔῆττα {πὶ (οᾶ, οῃ Βιιρροβι (ἴοι οὐ δΪ8 δοτηπιπηϊοδίϊηρ 
ἢ18 τηϊηὰ δῃα ν71}}} [0 ΔΩΥ͂ ῬΟΥΒΟῚ ΟΥ̓ ΡῬΟΙΒΟΏΒ ἰῃ 8. ὙΑΥ͂ οὗ δχ γδου  ΠΑΥῪ 
του θἰδίίοη, πα8 ΠῸ ὙΔΥ Οὗ οδιιβίηρ Π18 ΣΑΌΪΟΠ Δ] ογοαΐαγοβ ἴο Κποὸν {παῖ 
1 18 Ης, δηα πο ΟἾΒΟΙ, ΜὙΠῸ πλαῖτ 68 (818 ἀΙἸβοοόνόσυ ἰο ἔβθὼ. Τὸ δάτπηϊί 
1π6 οχϊβίθηςο οὗ ἃ (ἀοᾷ, ἀῃὰ ἴο ἀΘΗΥ ἷπε δυσὶ ἃ ρόγοῦ, 18. ἃ ρίατιηνσ 
σοπίγδαϊοϊοη. 

111. δῖποο {πον ἐδ οδπηοί γοαβοηαῦν θ6 ἀοηϊοά ἐμαί Ὁ 18 ροδϑιϊο 

ι ΤῊ8 ἢ48 Ὀδοιὶ δοκπον]οάροἃ ὃγ ἃ αἀἰβιϊηρι πο δηϊαροῃίδι οὗὨἉ γονοϊαϊίοη ; το οὔ- 
ΒΟΓνοδ, (ἢδὺ “Δ ΟΧΙΓΔΟΓΟΔΙΠΑΤΥ͂ δοίΐοη οὐ Οαοἀα πρὸ τ Ὠαπιδη τηΐπα, τ] ἢ ἴπ6 τνοτὰ 
᾿πΒρ γαίῃ ἰ8 πον υδοὰ ἴο ἀσηοίο, 18 ποῖ πιοῖὸ ἱποοησοίνα θα ἤδη [ἢ 6 ΟΥΔΙΏΔΥΥ δοίϊοη οὗ 
τη οη ὈΟΑΥ͂, ΟΥ̓ ὈΟΑΥ͂ οη πιϊηᾷ; " δηὰ “τἢδι ἰζ 15. ἱπιρογίηοπὶ τὸ ἄσηΥ [ἢ οχἰίβίθποσ οὗ ΔΗΥ͂ 
ῬΠΟΠΟΙΏΘΉΟΉ, ΤΠΘΓΟΙΥ Ὀοσδῦδο ὙὙ6 Ἴδηηοῖ ϑοοοιυηΐ ἴον 1." 1ωτὰ 1λοΙπηρσύτοκο᾽β Ἦ οὐκό, 
νο ]. ἰ. Ρ. 468. 410. οἀϊϊ. 

5. 1,οἸαπ δ Αἀνδηίαρο δπὰ Ν ΟΘΒΑΙ Υ οὗ [86 ΟἸ γι διϊὰη θυ ]αιίοπ, νο]. ἱ. Ρῃ. 183-15. 
(ϑγο. οἀ11.) ΟἸαβρον, 1819. 



7) ιἰυΐπο Ἰουοϊαζίοπ. 3 

ἴον αοἄ (ο τενοδὶ 18 ψ}}}} (0 τηδηκιηά, ἰοὺ τ8 ἴῃ 1μ6 ποχί ρἷαςα δοη- 
δἰ ον ἴπ6 ΡΕΟΒΑΒΙΣΙΤῪ οὗἉ βιιοἢ ἃ ταυθ δίῃ. 

1. ΤΠ δὴΥ ογοαϊῦ θ6 ἀπο ἴο {Πρ β'ΘΏΘΓΑΙ 8686 οὗὨἉ Τηβη Κ᾽ πα 1ῃ ΘΥΟΙΎ 
88, ΜὙὸῸ 8[|8}} βοάγοϑὶν πα οποὸ ἰμαύ Ὀ6]] νὰ {πῸ οχϊβίθησο οὗ 4 αού, 
νῆο ἀἸὰ ποῖ [ἰκον 86 6] 16 να {πα΄ βοὴ Κα οὗὨ σοϊηγηθῦοα δῃα σοπι- 
ΤῊ ΠΙ σΘ(ἴοη Βα δἰδίθα θούτποοη (ἀὐοα απ τα. ΤῊΪΒ γγαβ {86 ουηἀαίίοη 
οὗ 4}1} {π6 το] σίου τῦθϑ πα σου Π168, ἡΥ ΠΟΙ ΘΥΘΙΎ πδίϊοη ὑγοϊοπάρα 
ἴο γϑοαῖνθ ἴγοτα {μον ἀ6 1166. Ηΐθποθ αἷἶβο {Π6 τηοϑὲ δὶ θυσαίθα Ἰθρδ- 
ἰδίοτβ οὐὔὁὈ δηθαυῖν, --- Δα Ζογοαβύοσ, ΜΊποβ, Ῥυαρόγαβ, ϑοίου, [γουγ- 
ὅυ8, Νυτμβ, ὅζο. ὅτο. 41} (Πουρΐ 10 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ὕο Ῥγοΐθβθ βοῦγθ ᾿πίθγ ΟΌΣΒΟ 
ἢ Ποᾶυ θη, ἴῃ ΟΥΟΣΥ ἴο σῖγα {π6 ρστϑδίου βαποίΐοη ἴο ἐπ ὶν ἰαττ8 δπά 
᾿Ἰηδα τ α!Π]1008, πού θα πα ϊπρ' ΤΏΒΩΥ οὗ {Ποῖ ΘΓ διτηθᾶ τ ἢ ΒΘΟΌΪΑΓ 
Ῥονγοσ Απᾶ σδδΐ σαν Ὀιγἢ δηα 80 τυ οἢ ππρογίδηοσ ἴο [ἢ 6 ΟΥΔΟΪ68, 
αἰ Δ. Οη8, δηἃ δπροτγίθθ, ἰῃ δηοϊδηῦ {ἰπ68, γα (Π6 δοηβοίουβ 8686 
᾿Θπἰογίδ ποα ὈΥ τη κὶπα οὗἉ {Π6ῚΥ οὐση ἐσπογαποδ, ἀπ οὗ {πεῖν πο οἵ 4 
8 ρογμδία ΓΑ] 1 τ πα οη ; 88. Ὑ76}} 828 πῃ 6 ρδυβυλβίοῃ, {μα {μον ροαϑ 
ΠΟΙ ἃ ἃ Ῥεγρδίυαὶ ἱπίθγοουσβο ΜΠ τηθπ, ἀηα ΟΥ̓ γΑΓΙΟῚΒ ΤΠΘΔῺΒ ΟΆΥΘ 
(Βότὰ 1π 6] ]Προποα οὗ ἔπΐασο ὑΠΊΏ ΡΒ. 

2. ΤΊ ΡγΟ ΔΌΠΠΥ οὗ ἃ αἰνίπο γουθ] δῖοι δαγ ΠΟΥ ἌΡ ΘΑΥΒ ἔγοπι (818 
, αἰγουπιδίβηοο, (πδ΄ βοηθ οὗ {Π6 τῦῖδοϑῦ ΡΠ ]ΟΘΌΡΠΘσθ, ργ Ιου ]τ]γ 850- 
ὀγαίοβ απα Ρ]αΐο, οοηξεββοα {μαΐ {ΠΥ βἰοοᾶ ἰπ πϑοὰ οὗ βιιοῖ ἃ σονοὶα- 
ἸἸοΆ ἴο ἰπδίσιοί {Π6πὶ 1 τί β τυ Β]οἢ 6 γα οὗὨ {π6 αἰπηοδὲ ΘΟ ΒΘ ΌΘΠΟΟ. 
ὙΠ} τοραγὰ (ο (86 δβίϑίθ οὗ ποσὰ], πον δοκπον]οάροα {Ππαῦ, 45 1Π6 
βίδα οὗ {π6 σου] Τπ6η τγ88, [Π6γῸ ἡ 66 ΠῸ Πυτηδη ΠΤ] 68}8 οὗἉ ΓΘ Οστοϊηρ; 
ῖ. ἘΒαΐ {Π6Υ̓ ποῦ ΟἾΪΥ͂ ΒΑΔ ἀηἀ δοκπον]οάροα τποῖν στοδὲ νηΐ οὗ 8 
αἰνῖμο τουοϊαθίοι ἰο ᾿πϑίσυοί ἰβθπλ ἴῃ {ποὶν σοπάποί ἰονγαγάβ αοα δπὰ 
(οὐ τάδ τηδῃ ; ΠΟΥ ΠΟ Ϊ86 ΘΧρυοββθα ἃ βϑίσοῃρ' ΠΟΡὸ ΟΥ δχρϑοίδίϊοῃ, 
(Παὲ αοἀ που]ά, αἱ βοῦπλα δαϊα ΓΘ {1Π|6, τῆλ Κ6 80 ἢ ἃ ἀἸΒΟΟΥΘΥΎ 88 βῃου)])ά 
ἀϊβροὶ {πα οἰουὰ οΥὗἩἨἁ ἀαγίκ 688 ἴῃ τ ΒΙΟἢ ὑΠ6Υ ποσὰ ᾿πυοϊνϑά. 

Υ. Ετοπι [Π6 ΡΓθοοαϊηρ᾽ ΤΟΙ ΑΓ ΪΚΒ 8Π 6] ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΒΙΟΙΒ, 16 ΑΓ6 δα ΠοΥ- 
664 ἰο ἱπίον, ἐπα ἃ αἰνίπα γον β[ 0 18 ποῦ ΟὨΪΥ ργοῦδ]6, θαΐ αἷδὸ 
ΔΡΒοΪ αἴθ ΝΕΟΕΒΒΑΚΥ. 

1. 1ῃ ἔδλοῖ, πιμουΐ βοὴ τονοϊδίίοη, ἐπα ἘἰϑύοσῪ οὗ ραϑὺ αρθβ ἢα8 
βῆονῃ ὑπαὶ τλοσα ΒυπιΔῃ ΓΟΆΒΟΩ σαπκοΐ αἰΐαὶῃ ἰο ΔΩΥ σογίαϊπ Κηον- 
Ἰεάρο οὗ {π86 ν}}] οὐ ἰανν οἵ (ἀοά, οὗ 186 ἔστιια ΠΡ 688 ὁξ τηδῃ, οὐ οἵα 
διΐατα δἰαίθβ. Τὸ ὁ τοβθοϊπηρ δῃὰ ορβουνδηῦ τη]ηα, {π6 ΒΑΙΤΩΟΏΥ, 
Ὀοδυΐγ, δηὰ πιὶϊβάοῃι οὗ 4]] {}|ὲ ναυιθαὰ σου κβ οὗ ογθδίίοι ἀγα ἀοιηοηβίγα- 
{ἶνο ουἹάθῃςο οὗ α ΕἸγοὶ τοὺ ὕδυδο; δῃὰ (π6 σοῃϊπυθα ῬΥΘΒου νυ. Ο 
οὗἔὨ 4}} {πϊσα ἴῃ (ΠΟΤ ΟΥΔΟΥ αἰΐοδίβ 8 ἀϊνίηθ δπᾶ ΠΡΟ ΠΕ ΣΡΟΊΩΕ Ῥχονυ!:- 
ἄοῃςοο. Βυΐ 186 εὐέηιαίε ἀδεῖσιι οὗ (ἀοα ἴῃ 411 Π᾽Ὶ8 ΟΥΚΒ οαπηοῦ Ὀ6 
ΡΟΥΘ Κπονσῃ ὉῪ {Π6 τρργ ἰϊρῃς οὗἉἩ πδίυγθ, δῇ σΟΒΘαΌΘΠΗΥ οὐτ 

1. ΤΊ ἰδοὶ ἰ6 ΓΟ ΚΔ Ὁ] ουπῆστηοϑα ὉΥ͂ (6 οοἸο ταζοὰ ΘΑ ΒΘΏ ΚΟΟΘΤΑΡΙΟΣ Βίγαδο, ἢ ο96 
οὐθοτνδιίοη οἡ ἔα δι ρροδοᾶ ἰῃιεγοοῦῦϑα δείνγθεη πηϑη κὶ πὰ δηὼ [μ6 ΠΟ ΤΥ ἰδ ἴοο βισ κίπρς τὸ 
ὉὈῸ οἱ ἰθα : “ Ὑ Βαΐδνοῦ,᾿ 8878 δ, “ ὈΘΟΟΙΠΟ5 οὗ ἴΠ6 Τ68] [ΤῸ] ἔὄῸ οὗ [8686 τοϊδίίοη δ, 1η15 Πονν- 
ἜΥοσ ἰδ ςετίδίη, {παὺ πεν 10 ΒΈΠΙΕΥΕ ἀπά ἰλύια ἰλδνι ἐγιο: διὰ, ἴοσ τῆ 8 σεδϑοη, Ῥγορδοὶβ 
ἬΤΟ Πα] ὰ ἰπ δσῃ ΒΟΠΟΙΥ, 86 ἴὸ Ὀ6 ΤμοῦρὩ ΤΟΓΏΥ ΒοΟΠΊεΠη685 οὗὨ ΓΟΥΔῚ ἀπ Υ, 48 δοίης 
Ῥουϑοῦφ ἯΠῸ ἀο]ἰνεγοα ῥτγοοορίθ δηὰ δαιηοη  οπ8 ἴγοπι [86 χοάκ, ὈΟΓὮ 8116 ΤΠῸῪ Πἰνοὰ, δπὰ 
αἷεο δίϊοσ ἰῃεὶγ ἀθαί. ϑυςὶ τογο Τίγοδίββ, ΑἸ ρῃίαγαυβ, ἂς. ἄς. δυο τρόγὸ οδοβ απεὶ 
αἰ σιξοεδροτβ." ϑϑιγαῦ. Οοορτ. 10. χυΐ. ῬΡ. 1084, 1086. εἀ, Οχοῃ. 

2 ΡΙαῖο, ἀΘο Εδρ. ᾿ἰὉ. ἷν. δπὰ νἱ. δὰ ΑἰἸοϊίδα, ᾿. 1)τ, ϑαπηποὶ Οαγκα ἢω8 οχὨϊοι το 
(096 δηὰ ΟΥΠΟΥ ἰοδε πο 65 δὲ ἰοηχίῆ ἱπ δὲ ἀΐδορηγεας οὐ ἴἢ6 Ενϊάδηςο οὗὨἩἨ Ναίπγα] δπὰ 
Ἡενολὶοά Ἐοϊσίση, Ργοροβίτϊοη τὶ. (Βογΐὶο 1βοίατοβ, νοΐ. ἰδ. ΡΡ. 180---1 85. [0110 οἀϊ!.) 

Β2 



4 ΟἈ ἐλο ἸΝεςοβδιέψ, δ. Γ᾽ « 

Κηονϊοᾶρα οὗ 18 ῥγθοαρίιν ὙὙ}1}} οὐ δι 15 αι } }ν ἀπορία η, 80 ἔΓ 
85 ἢ15 ΝΟΥ ΚΒ ἀἸβοίοθθ ᾿Ὁ ΟΥΎ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΩΥ μ88 ἀϊβοονογοὰ 1..} [Ιπάρϑαά, 1 
Ὑ6 ΘΧΔΠΆ1η6 {Π6 τ Ὡρδ οἵ {Π6 τηοβὲ οο]οταϊθα δποϊθηῦ ΡὨΙΟΒΟΡΠΘΓΙΕ, 
νγ6 8}|4}} πὰ {παὶ ΠΟΥ ΟΓΘ ποῖ ΟὨΪΥ Ἰρπογδηῦ οὐἁὨ ἸΒΏΥ ἱπιροτίδῃίς 
Ροϊηΐβ ἴῃ γο]σίοη ἩΒΙΟἢ γον] αὕϊοη π88 ἀἸϑοουογοα ἴο 8, θυ 4180 (Παΐ 
οη4688 αἰ δγθμοθβ δα ᾿ῃοομϑιϑίθῃοθβ ργαν θὰ διμοηρς ΓΒ ᾿ῃ ΡΟΙΠΙβ 
οὗ {πὸ στοαίοϑι ταομθηΐ ; ψ 116 βοπια οὗ ἴπθπὶ ἰδυρἢῦ ἀοοίγ! 68 Μ᾿ ΒΙΟἢ 
αἰγθοῦν ἰοηα ἴο ῥγοιηοίθ νἱοθ ἀπα συ] ΚΘ 688 1 [Π6 ποτὰ ; δῃὰ {6 
ἸπΗΘησα οὗ 411, Σὰ τϑο  γιηρ {86 ποίϊοηβ δηά σοίοστηϊπρ' [86 ᾿νε οὗ 
ταδῃ Κη, ννᾶ8 ᾿ποοϑ] ἀογαθ]θ. Α οομποῖβα βίδίθιμλθηΐ οὗ ἔδοίβ νν}}} οο- 
ἤττα δηὰ 1Πυδβίσαϊα {Π18 οὈβουναίιοῃ : 

(1.) Τα ἰάθαβ οὗ {86 αδποϊθηίβ γοβρϑούϊηρ [π6 πδίιτο δπα ὑγοσβἣρ οὗ 
(ἀοὰ νγοῖὸ ἀατίκ, οοπί 864, ἀπὰ ᾿τωροτγίδοί. 

ὝΨΒΙΙΟ βοπνα ΡὨΠΟΒΟρΒο 8 αϑϑοσίεα (86 Ὀεϊησ οὗἩἨ 4 ἀοά, οἱδοῦβ ΟρϑηΪΐ ἀοηϊοά ἰε; 
ΟἾΒΟΥΒ, ἀσαΐη, ΘΙ ὈΥδοϑα, οὐ ργοϊαπάθα ἴο δπιῦγδοθ, ἴπ6 ποιϊΐοηῃ οὗἁὨ δ στρ οἰ γ οὗἁ 
σοί, σα] βδιΐαὶ, δὔγιδὶ, ὑδυσοδιτίαὶ, δὰ Ἰωΐθσηδὶ ἢ δῖα οἴ οΓ3 τοργοβοηϊθα 186 οἱ (γ 
8 ἃ ΟΟΥΡΟΓΘΆΙ Ὀοΐηρ υπὶϊοὰ ἰο πιλίίου ΌΥ ἃ ὨΘΟΟΒΒΔΓΥ οοπηθοίϊοη, δηᾶ βυδ)οοῖ ἴο 
ΔῊ ἐπηπη 8016 δἴθ. ΑΒ ΘΥΘΕΥ͂ σΟΙΠΙΤΥ Ὠδὰ ἰἰ8 ΡΘου ΑΣ ἀοἰτἶο8, [86 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΘΓΒ 
(Ὑδδίδνου τὶν Ὀ6 ὑμοῖγ ρυῖνδία βοηπη6}18) βαποιίοηρα δὰ ἀοίεηἀοα 86 τοϊ Πρ θη 
οΥ̓͂ {Π6 5ἰαίε ; δπὰ υτγροὰ ἃ σοπίοττα {γ ἴο 10 ἴο Ὀ6 {π6 ἀπ γ οὗ Ἔν γΥ οἰτσοη. ΤΟΥ 
“ ἀΠΠΙΠΘΏΓΙΥ ῥτδοιίβοα ἴΠ6 σογθπηοῃΐθ8 οὗ {μον ἐδίδου ἀδνου γ ἰτοαυθηίοα [88 
ἰοιηρίαβ οὗ [86 ροάβ; δῃὰ βοπιϑίηθ8, Θοπ ἀθβοθηαϊηρ ἴο δοῦ αὶ ρασὶ οἡ ἰδ βοδίσο οὗ 
ΒΌΡΘΓΒΟΪ ἴοη, ΠΟΥ σοποραϊ θα ὑπ6 βοης πηθηίβ οὗἨ δὴ δἱμοῖβὺ πάθον {6 βδοοσζάοίαὶ 
τΟῦ6 8.3 10 ἴδ συ (Βαΐῖ Ἰηδιϊαῦθ Ῥαββαροβθ ΤΥ Ὁδ ἰοπἀ ἴπ ἴΠ6 ἩΓΠΙΏρΡΒ ΟΥ̓ δοηπιδ 
οὗ 1π6 ῥ᾽] οβορβοσβ, Ἡβοἢ ἀρραγοπίΐν ἰπα!σαῖΐα ὑἢ6 πιοϑῦ θα δὶ [οὰ σοῃοθρ 08 ΟΥ̓ {μ6 
αἰνὶπα δ υῦΐοβ ἀπὰ ρογίδοϊίοηβ. 686 δηὰ δἰπιῆδυ ραββαρο 5 ΔΓ δοσῃοίϊ πη68 ΓῸ- 
σατο νυ ἃ ΟἨγιδιίδῃ ογ6) δηὰ ὑβθῆσα δοαυΐϊτο ἃ Ὀογγοχοα βδῃοι τ : Ὀαῦ, ἰη 
ΟΥΟΡ ἴο ἀἴβοονον ἰΒοῖς σθδὶ να] υο, (ΒΟΥ τησδὲ Ὀ6 Ὀγουσῃῦ ἴο ἰδοὶν οὐση βἰδηδεγά, δηὰ 
τη Ὁ ἰπίογρτγείθα προη ὈΥϊποῖρ]68 δίγίοιϊν ραραπ, τὰ Ὑυμὶοἢ οα86 [86 σοηίαχί νη}}} 
6 Τουπὰ οἰἴΒοτ ἰο οἷαί πη βυοῖ ρογίδος οηβ 1Ὸγ [86 ἀοἰβοαὰ πηοτίδ]8 πὰ μοτοαβ οἵ {Π6 
Ῥορυΐαν ἐπϑοΐοσγ, οὐ ἴο σοῃποοῖ ἔδθηι πεῖ βοῖλθ οὔ ἔδοβα ργδβίοϊ σοὶ γι ηο ρ 68 
ὙΠΊΟΒ πόσα δε Ὀγ (δα ἀἰβδγοηὶ ρμἢ]οβορμἰςαὶ βοοία, δπὰ ἀἤδοξυ!!ν Βα νογιοα (88 
στοαῖς πὰ [ἀπάλπιοπίαὶ ἀοοίτῖπα οὗὁὨ ὁη6 βυρσγοπια Ογοαΐογ.Σ ὙΒῈ τοϊσίοη οὗ {88 

τ Οη {πὶ8 Βυδ᾽οος [Π6 ΤΌΘ ΓΊΔΥ Ρόσιιϑα, νὴ δαια] μ᾽οαδυγο δηὰ ἱπδβίγαςιίοη, Ὁγ. 
ἘΠιΠ|8᾽8. οἰδθοσδῦδ ἰγοδιϊβα οἡ ἴΠ6 “ πον]οάρο οὗ Ὠϊνίπο Τῆΐησβ ἴγοιη Ηδνοϊδείοη, ποῖ ἔτοπὶ 
Ἐοδφοη οὐ Ναίαγο," ρυθ] 5ῃ0 ἃ ΠΙΔΗΥ ὙΟΔΙΒ δίησοο δὶ ὈπὈ]η, αημὰ γοργὰ δὲ 1οπάοη ἰη 
1811. ϑνο. Ὦγ. Ε, εἷϑὸ (γον (6 δυθδίδηςα οὗὨ ([ἷ5 Ἰγοδίΐβο ἱπῖο ἃ εἰηρία ἀϊβοοῦγδο, τὶς ἢ 
ἸΏΔΥ Ὧθ δι θδβιϊαἰοὰ ῸΥ (6 Ῥγοοθάϊηρ ὈΥ̓ ἴΠ086 ὙΠΟ ΠΊΔῪ ποῖ Ὀ6 ΔῸΪ6 ἴο ςοπιπιαπᾶ τὴθ 
τεαιι δῖ: ἰεἰδαγο ἴογ σεδαϊπρ ἃ ἴδῦζε νοϊατηθ. Ὑηδ ἀϊδοοῦτεο ἰπ αασδιίοῃ ἰδ ῥγίηιθὰ ἰπ τῃ6 
Ὦγδι νοϊαπιο οὐ [π6 τΊρ}}- που δηὰ θχοθὶ]οηί Το] οοϊίοη οὗἩ ἰγδοῖβ ἱπεϊτ]οὰ “ ΤΏΘ βοθο δσ 
ΔΙΙηεὦ δραϊηδὺ ἴΠῸ Εὐτοῦθ οἵ [6 ΤΊπηθ;" δηὰ ἰδ ἱπει 6 “ Αἡ Επαυγγ, τ Βοποο σοπιοιὶ 
ὙΥ ϑάοτι δηὰ πάοταίδπάϊπρ ἰο Μδηῦ" [11 βἴιοννβ βαιδίβοιοσιγ, (μαι Ἐοϊρίου δπὰ ἰδη- 
Κῦᾶσχο δηϊογοὰ τ ποτὶ ὰ Ὀγ αἰ νῖπο γονοϊαίίοη, τνϊποῦς τῃς δἱά οἵ νοῆι τηδη δὰ ποὶ δδδη 
ἃ ΓΒΈΟΠΑΙ ΟΥἉ ΓΕΪ σίου ογοδίατο: τ(Πδὺ ποίησ σδῃ οὈἰῖχο τἢ6 οοῃδβοίθηοο δαξ [Π6 τουοδὶοά 
Ὑ1 οἵ ἀοά; δηὰ [Πδὺ δος ἃ πῃ; 88 {86 ἰδὺν οΟὐὔἨ ἡδίπγο ΠουοΓ οχίβιοὰ Ὀυὲ ἰη τα δυϊηδη 
ἰτηδρίπϑιίοη. ὙΠ ΒΆΠ16 ΔΥΌ πὶ ἰδ 6180 ἀϊδοῦεδοὰ ἰπ δὴ δδϊθ δαϊ ΘΠΟΉΥΤηΟΙΒ ἰγϑοῖ (ΠΟΥ 
οὗ Ταστο ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ, ἀπ Κπονῃ ἴ0 00 Ὑγτλνύθη ὉΥ ἴ[Π6 ἔδον. γτ. Φαπιοβ Ῥαΐοῃ, α ἀϊνίηθ οὗ 16 
δοοιβα σΒαγςΟ), ἱπεῖ]οὰ “Αἢ Αἰἱθταρὲ ἰο βῆου ἐπαὶ ἴΠ6 Κπον]οάρε οἵἨἩ αοὰ [ι688, ἐπ 4]} 
Αζεδ, Ὀδθῃ ἀετγινοὰ ἤοτα Εενοϊδιίϊοη οὐ Ττδάϊίοη, ποὶ ἔγοπιη Ναίατο." ΟἸδβρον, 1778. 8το. 

5. ΑἸδδθοπ᾿ 8 Προ] ης πὰ ἘΔ|] οὗἩἉ 186 Ἐοπηδη ΕἸημίτο, νοὶ]. ἱ. Ρ.. 50. 
Ὁ 1)γν. Ιτοϊδπὰ, Ῥαρβηΐβπι δηὰ ΟἸτί δι ΠΥ σοπιρατεὰ, ΡΡ. 46, 47. ΕὙΔΏΚΒ᾽Β ἘΒΒΑΥῪ οὐ 16 

96 δπὰ ΝοΟεββ ΕΥ̓ οἵ Βθυεϊδείοπ, Ρ. 44. “ ΤΏε86 ἰάθϑϑ οἵ (86 ΡΒ] οδορθογβ οὗ ἘΌΓΟΡΟ," ΕΡΥ8 
Ὁγ. οθεγίϑοη, “ ὙΟΓΟ Ὀγθοί δου ἔπο δδηγθ υἱεῖ ἐπ6 Βγδῃπΐῃβ πδὰ δἀορίοὰ ἴῃ Ιηάΐα, δηὰ 
δορογάϊπρ 0 Ἡν ἰ ἢ ἘΠΟΥ τορτ!αῖοὰ (Ποῦ οοπάποὶ τ] ἢ τοδρθοὶ τὸ 86 στοαὶ ὈΟάγΥ οἵ το 
Ῥεορῖὶθ. ἮῬΒογοτοῦ 16 ἀοπιϊπίοη οΥ̓ ἴα186 τοὶ ρίοη 18 σομηρ  οίοὶν οβΙ Δ] ἰδμοὰ, (η6 ὈΟΑΥ οὗ 
πο Ροορῖα χαίη ἀφμσα Υ 186 στερίοϑδὶ ἱπηργονθιηθηίδ ἰπ Κπον]οᾶρο. ὙΒοῖγ ρῃϊ!οδορδοτϑ 
σοποραὶ ἤγοαι [Β6ῃγ, το ἔΠ6 τὐπηοδὶ δο]ϊοἰ τ ἀ6, τπ 6 ἐγατ88 τ οι ἸΟῪ ἤδνο ἀϊβοονοσοά, δηὰ 
ἰαρουΓ ἴο διρροτί τῃδὶ [βοτὶς οὐ δβιιρογεβιϊίοη το ἰδ τγα8 1Πεἷς ἀσ τὸ ἢδνα ονοτίαγποὰ. 
Ηϊβίογοαὶ Ὠ᾿δαι δἰίοη σοηοογηΐης Αῃςίςοῃς [ηάϊα, ΡρΡ. 2833, 284. 



᾿ἰυΐπο Ἰευρϊαέϊοῃ. ὅδ 

δηοίθης ῬΟΥΒΙΔῺ8 18 βαϊὰ ἰὼ βᾶνθ ὕδθῃ οὐ πα! ἢν ουπάοά οἡ {μον 6] 67 ἢ ΟΠ6 
ϑαργοηθ ἀοα, ἯΒΟ ταδὰθ δῃᾷὰ ρουύθσῃβ {86 που]. Βυΐ 4 ἀδνοίίοη ἑουπάδα οἢ 8 
ἘΠΕΠΡῈ 30 ΡΌΓΘ 8ἃ8 {π|8, 1 1ΐ δυγνυϊνοα (Β6 ἤγδ αρ68 δἴϊεσ (μ6 ἢοοά, νι] ἢ σαπποῖὶ 

Ῥσγονρά, 185. Κπουῃ ὑ ἢ} οΟΥ ΔΙ ἿΥ ἴοὸ ἢανο ὈΘΘῚ ΘΑΣΙῪ Θχομδηροὰ ἰοῦ ἰ86 ϑιεθίδῃ 
ἸΔοϊαίγγ ; [86 ὈΠπὰ δηὰ βδυρογϑοίουβ ἡ Ογϑ!Ρ Οὗ [86 Ὠοβὲ οὗἨ δδάνθη, οὗ (ἰἸὸ βυη, (δὲ 
Ρἰδπηοίβ, δηὰ με ἔτγο 3, 6 νδΐοσ, 86 δαγίῃ, δηὰ ἴΠ6 τ|ῖη 5, 

ἴῃ οομβθαῦθῃος οὗ {8686 ἀϊδοογάληῦ 86 η{Ἰπιοηΐβ, (Π6 ρτοββοϑὶ ρου βοῖβαχ δηὰ ἰΔο- 
Ἰδίσγ πρέναϊο διλοης ἴΠ 6 δποίοηῦ δοαίμοη παίίοπβ. ὙΒΟΥ Ὀθ]Ἰανοὰ ἰπ ἴἢ6 Ἔχ ϑίθποθ 
οὗ τῆϑηγ οο-ογάϊηδίο ἀοἰ[65, δηὰ 186 ΠῚ ΘΓ ΟΥ̓ ᾿πίδγϊος ἀοἱ 1168 τν88 ἱπῆηϊ6 ὃ: {Π6Ὺ 
ἀεἰβοά ἀοδὰ, δηὰ βοιῃοϊίσωοθ ᾿ἰνίηρ, ῬΘΓΒΟῺΒ ; [86 ἔοσιηος οἴζθη ουἱ οὗ ἱπ) υἀϊοίουβ 
ται πο, 16 ἸΑ ΟΣ δ} }}γ ουἱὐ οἵἨ Ὀδ886 δῃὰ βογαϊὰ βαδίίοσγΥ. Δοοογάϊημ ἰο 116 
νυ Ϊ χα ν Θβ τοδί ΐοη, ποτα γοσὸ ἀβἰ [168 (δαὶ ργοϑιἀθὰ ονθὺ ΘΥΘΡῪ αἀἰβιϊπος Ὠδ ΟΠ, ΕΥ̓ΘῪ 
αἀϊδιιηοῖ οἰ, ΘΥΟΓῪ ᾿ΠΟΟΏδΙἀΘΓΔΌΪΟ ἰΟΎΠ, ΘΥΘΓῪ ζτΟνθ, ΘΥΘΓῪ Τἰν ΘΓ, ΘΥΘΤΣΥ͂ ἐουηϊδίῃ. 
ΑΥΒΘΠΒ ὙᾺΔ8 71} οὗἨὨ δίδίιμοδαδ: ἀοάϊοδιθὰ ἴο ἀἰδογοηὶ ἀδιἶθ8. Προγὶαὶ Βόσηθ, ἔγοτῃ 

ἐϊεῖσαὶ ῥσγὶηοΐρ]οβ, δἀοριθα 41} ὑπ6 σοάβ τ βιο ἢ} σα δαογοὰ ὈΥ 18:6 ΠϑιΪΟΠ8 τ 8Ὸ 
δὰ γίεἸἀεὰ ἴο πε Υἱοϊοτίουβ ἅγτηδ, δηαὰ {πουραῦ ἴο οἰθγη 886 ΒΡ Θιρῖσα ὈΥ οσοπάϊης 
ἴδ πὶ 8}} ἰηΐο {86 οαρ!ἴ8]. ὙΤοιηρ]68 δηὰ ἴδ η65 στα ογοοϊοθα ἰὸ 411] (π6 ραδεδίοπδ, αἰ8- 
εαδ68, ζεαγε, διὰ ουϊΐε, ἴὸ Ἡ ΙΟΝ τη ΚΙ πα ἃγὸ δι )θοῖ. ϑυϊ οὰ το {11 νατίοιβ οδα- 
ΤΔΟίΟΓΒ οὗ ἴῃ6 ἀἰϊν᾽η [168 τ ΥῸ [86 τἰΐα8 οὗἨ ὑμεῖς ποσβΐρ. ϑοῖῃ!θ σοῦ υἱπάϊοινο 
δηὰ Βδηρυ ΣῪ ; ΟΥΒΟΙΒ ΟΓΘ 6 8᾽ουδ, τυ [Ὁ], οὐ ἀθοθίνοσ ; δηὰ 8}} οὗ {π6πῈ ΓΘ 
ὩΠΟδαδῖο, δαἀυϊΐογουβ, ΟΥ ᾿ποοδίθοιβ. Νοῖ ἃ (6 οὗὁὨ {πο ὝΘΓΘΟ τηοηδίοσβ οὐ (06 
Ετοδδβοδὲ υἱοα δηιὶ τ]οκοάηθεδ: δηὰ ὑμοὶσ σὶοβ ΟΓῸ δροθυγά, ᾿ἰοδητίουδ, δηὰ ογαοὶ, 
δηὰ οἴϊδη οοῃϑιδίδα οὗἁ ποτα ὑῃπιϊὶχοα ΟΥ̓ 26, ΒΒ ΔΙ. 6 1638 (ϊβδὶ μαιίοπ, δα ἀθ ὈΔ ΟὨΘΓΥ. 
Ῥγοδιϊυτίοη, ἰῃ 4}} 118 ἀοίογωγ, Μ;ᾶὦ8 βυβίθιλδ 8}}}7 δηποχοὰ ἴο νασίουβ Ῥᾶρσδῃ 
ἰδ ]ε8, νγ88 οἵδ 8 Ὀγΐποῖρδὶ δουγοο οὔ ἰμαῖὶσς σονθῆυθδ, δη ἃ νγ88, ἰῺ ϑ0116 ΠΟΙΠΕΓΙΘΒ, 
ἜΥ̓ΘΏ ΘΟΙΏΡΌΪΒΟΓΥ ὉΡΟῚ {6 ἔδιμ]6 ρορυϊδίϊοη. ΟἾΝΟΣ ἱπαρυν 68 γΘΓΟ ΒΟ] ΘΏΔΗΪΥ ΡΓΒ6- 
τἰδϑὰ Ὁγ εῖψδιι ἴῃ ὑδοῖσ ἴθ ρ]6β, δπὰ ἴῃ ρῃ]}}ο, ἔοι 88 ὙϑσῪ ἱμουρῃί οὗ Ὑ 8] οἢ οὐ 
τη τονοϊϊ. Βοδίἀθβ 86 ὨυσθοΥΒ ΟὗἨὨ θη Ἧ8δῸ ποσὰ Κι ]]6 ἃ ̓ ὴ [86 ὈΪΟΟΑΥ ΒροΓ 8 
δηὰ δροοίδο68 ἱπδιϊτυϊθα ἴῃ ΒοηουΣ οὗὨ ἱδμοὶν ἀδιεῖθβ, Βυπιδὴ βδοῦ ῆςοβ τ γῸ οἤδγοὰ 
ἴο ρῥγορ  τἰαῖα {μ6 πη. ΒΟγΒ ΟΓῈ ὙΠ ρροα οὐ ἴδ6 Δ]ἴ87Ὁ οὗἨ Ὠ΄᾽΄8ηδ, δουηθί! 68 {1} (ὮΘῪ 

1 Αδίας. Βθδοδγοδθα, νοΐ, 1ἱ, ἢ. δϑ. 
5. 1αἰδπὰ δ Αἀνδηϊ. δῃὰ Νοο}βδυ οἵ π6 ΟἾγίδι. ἤν. νοὶ. ἱ. ὑρ. 59. 79. 
8 ΤΠ, τἴπο Οἱαίάεαπε δὰ ἔποῖνα Ργϊηςΐραὶ ἀοἰεἶε8, δοοοτάϊηρ ἴο 156 παυπιῦοΥ οὗ το ΓἮ8 

ἰὼ [1ἢὯ6 γοδῦ; δηὰ Ζογοδδῖοσ, ἴῃ χζτοδὶ Ῥογβίβη σϑίοσσμοσ, ἰδυρσῆι τς Μεάΐδηβ βηὰ Ῥογδίδῃβ 
ταὶ [ΠΟΙ ἬὝΘΓΟ ὺῸ Ὸ δρ  γἢ 8 ΟΥ Ὀοΐηρδ βυθογάϊηδιθ [0 ΟΠ6 δΊΊΡΓΟΙΏΘ, ΟἴΟΓΠΑΙ, δη ἃ 86] [-οχ βίθης 
Ὀαΐης, νἱΣ. Ογοσηδϑάοβ, 6 δῆροὶ οὗ ᾿ἰχἢϊλ δη ἃ ργοπηοίοῦ οὗ Ὠδρρίηθϑβ δπὰ νἱσίας, δηὰ Ατί- 
ΤΏΔΠΘΒ, ἴΠ6 δηρεὶ οὗ ἀλυκηθδβ δηἃ δ ΠΟΥ Οἵ ΠῚΙΒΟΙΎ δηὰ νίςθ.--- ΑΓΓΟ ΤΙ Δ ΚΟ8 (Ὦγοσ βοσίβ οὗ 
λεαίλεκ τ ΘΟΪΟΩΥ; --- ἰἢ9 ,2αδμίομα, ἱηνοηῖοά ὉΥ ἴΠ6 Ῥοοίδ; --- [ἢ6 »λψδίοαί, οΥΣ τπαἴ ΟΥὈἮ 10 
ΡΜ] ΟΘΟΡΒοσα; δηὰ οἱσὲΐ ΟΥ Ρορυϊασγ, τ οὶ ἰαδὲ νγδ8 ἰηδεϊαϊοὰ π᾿ [Π6 δβενογαὶ οἰξίοβ δηὰ 
ἙΟΌΠΙΓΙ68. --- Το Οτοοῖς ΓΠΟΟΪΟΩΥ τνῶδ ἴῃπ8 ἀἰδιϊηριι βῃοά : --- 1. αοα, πο συ ]θ8. ΟΥΟΣ 4}} 
εἰ χ; --- 3. ΤῊ ροάδ, ΠΟ ὙΟΓΟ βυρροθοᾶ ἴο ρβΌΨΟΓΙ δῦουθ 6 τηοοη ;--- 3. ΤΠ6 ἀρτηοῃ5, 
ψ Πο66 ᾿γίδαϊοιοη 85 ἰη ἴῃ δἱγ Ὀαΐονν ἰδ; --- διὰ, 4. ΤΏ ΠΟΓΟΘδ, ΟΥ Βοι}}8 οὗὁἩ ἀδδὰ τηϑῇ, Ὑῆο 
ὙΓΓΟ ἱπηδρσί δὰ ἴω ργοδίἀθ οὐοῦ ἰοστοβδισίαὶ δὔδιγαΌ Απά, Ὀδδιθϑ 8}} τἢθδ6, τῃ6 αν]! ἀδσωοηϑ 
ὙΟΓῈ πΟΥΒἱρροά, ἔγοπὶ ὉΔῚ οὐ 16 πιϊδο!οΥ ΠΟΥ πὶ ϊ σοστηἶ, ΤἬ686 ἔδοῖβ νν}}} δοοοιιηῖ 
ἴον ἴδο ργοὰϊκίουβ πιυ!ετα ἀς οὗὨ Ποδίμθη ἀοἰε65, οὐἨ νοὶ Ἡδδοά σοταρι 68 τ τγ Ἰπουδαπὰ 
ἴο ὕὉ6 πογογίης δῦουϊ [ἢ6 σΑΓΙὮ ἴῃ (86 δἱγ, ΠΏ]058 [6 ἷ8 ἴὸ 06 υπάογβίοοὰ 88 τηϑϑηΐπρ δῇ ἱπ- 
ἀεῆηΐθα πα πιΌοΓ. ---- ΟΥΡΒου8 τοσκοηθα ΟἿΪΥ ἐἦγεε λωπάγεα ἀπά εἰτίψ- ἤνε; ΨΑττο ουυπηογαῖοα 
ἐλγεε λωπάνεά ιυρίϊογε; ΔΙ πουρὴ δα Ὠἰσηβοϊί, ἑοχοῖΠοΣ τὶ Οἷσοσο, βϑδποςδ, πὰ βοῖηθ οὐδοῦ 
επΐποηϊ ΡΕ ΟΘΟρΉΟΣΒ, ΤΈΣ δδπδαηθὰ οἵ ἰδς ποδίμοη ἀοίεἶ68, δηὰ Ὀοϊενεὰ {ἰδὲ ἴῃ γα ἰδ Ὀπὲ 
οἷς Οοὰ. 

4 ΤΏ οὨίοΥ ογδοῖοβ διηοὴρ ἔἶα ποδί θη δρμοϊηϊοὰ ᾿υπηδῃ βϑογ ἤς68 : δ5 ἴδδἱ δὲ Πρἢὶ, 
ἐἰδὶ οἵ Ὠοάοπα, δηὰ (δδὶ οἵ δυρίιογ ϑδοῖοβ. [τ᾽ νὰ ἃ οὐιϑίοιῃ διηοης ἴΠ6 ῬὨοωηίοίδηβ δηὰ 
Οδηδδιηίίοδβ, ἴῃ εἰπη66 οὗ χτοδὲ οδἰ ασαλίυ, ἴῸΓ τηοἷσ ΚΊΏ 8 ἴ0 δϑογ ςς οὁη6 οὗ [Ὠὶγ δοῇβ, ὙΏοτη 
ΠΟΥ ἰονεὰ δοδῖ; δῃηὰ ἰδ 'γδβ εοτωτωοῃ ὈΟΙῊ ΜΓ ἸΠοτη, 88 τὶ }} δὲ τὴ 1Π6 Μοδθίϊοβ δηὰ 
Αὐτοῦ 68, ἴο δδογθοο ᾿Πποὶγ οἰ] άτοη. ΕΌΓΒεσ, ἴῃς ΕΥΡρΐδηβ, [6 ΑἸμοπἶδη8, δηὰ [,.Δοο- 
ἀσπιοηΐδηβ8, δηὰ, βΈΠΟΓΑΙΪΥ βροδκίηρ, 8}} τς Οτθεῖ; ---- [86 Πομηδηδ, ΟΑσ παρίηΐδηβ, αετ- 
Τοδηβ, Οδη]β, δηὰ Βγίϊοημ; ---- ἴῃ δῃοσέ, 41} 16 μοδίθοη πδιοπβ ἐὨγουδουῦῖ ἰπ6 ψογὶ ὰ οὔθσοὰ 
Βυτϊηδη δϑοσίβοοδ Ὡροη ἱδμοὶσ δ᾽ ΔὙ8; δηὰ [ἢΐ8, "οἱ ΟἹ ΘΟΓΙΔΙΠ ΘΙ ΟΥ̓ ΟΠοΐο8 δηὰ ἰπηπιϊποηὶ 
ἀδηζοσα ΟὨΪΥ, Ὀτϊ ΘΟὨΞΙΔΗΙΥ͂, δῃὰ ἴῃ δΟΙΠΊΘ ῥΐδοθβ ἜΥ̓ΟΤΥ ἀΔγ. ἴὔροῃ οχίσδοσαάϊπεσυ δοοὶς- 
ἄφη!, πεμζεμεδ ὝΟΓΣ ἀλοτίβοθὰ δὲ οὔοθ ἰ0 1ποὶῦ δαηρο ΠΑΣΥ ἀοὶτίοδ, ΤΏηδ, ἀυτηρ 186 
δι] 6 θοῖννοαι ἴ[π6 3: Πδη ΔΙΤΩΥ ππᾶὰον ο]οη ἀπά ἴ[Π6 (δε αρί πίη πᾶ Απιὶὶςδσ, ἱπ 
Β:οἾ]γ, 186 Ἰδίίον τοπηδίποὰ ἴῃ 8 σα π!Ρ, οἴσγίης βδογιἤσοδ ἴο [116 ἀ6 108 οὗἉ Πἷθ ΘΟυ ΠΥ, δηὰ 
ςοηβαπλΐηρ ἀΡΟῚ ΟὯ6 ἰδγζο ῥἰϊθ 86 Ὀοάΐεθ οἵ πυαπιογουϑ υἱοιτηϑ. (Ἡοτγοά. 11. νἱΐ, ς. 167.) 
65 Αἰδίμοςϊοα ττδϑ αρουϊ το Ὀςρδίεσο Οδγίμαρα, 118. ἐπα δηι8, δεείηρ τΠ6 ἜΧΙΓΟΙΔΣΥ ἰὼ 

Β9 



θ ΟἈἡ ἐλο Διδοοδδίέψ, δ. οΓ α 

ἀϊοὰ. Ηον τϑὴν ἸΟῪ ἰηΐληίβ ἀἰὰ {π6 ΟΑΣ Βαρίπιδῃ5 βδοσιᾶσα ἰὸ ὑμεῖς ᾿ρ]ΔΟΔ Ὁ] 
βοὰ Μοϊοοβ! δδῦ ὨΣΊ ΟΣ οὗ δυϊηδη νἱούϊη8, 1 {ἰπλ68 οὗ Ῥάθμο ἀδηγσον, αἀἰὰ {μὸν 
1Π} 1046, 0 Δρρθδβα ὑ86 τεϑβαπίσμθηϊ οὗ {86 οἴ δα ἀ611168 ! 

70 888 θδθϑῇ βδὶὰ {1δὺ ὑ86 τυυβύθσιοϑ σα ἀοϑίρηρα ἰο ἰπβίγυορὺ (86 ρϑορίθ ἴῃ (δ 
τὶ ποῖ ρ[68 οὗὨ τα το] σίομ δηὰ οὗὨἩ γι πλογα! ν ; ἀπὰ ἱηρσοηϊουβ δηὰ ᾿ἰοασγηθα πλθη 
[- ἰδθουγοα ἴο σοργοϑοηΐ ὑπο ἴῃ {8189 Π᾿σδ, δηα 4180 ἴο ΒΒΟΥ ΒΟ νγο]! οδ]ου]αίοα 
ὍΠΟΥ ἃτγὸ ἴὸσ [μ18 οῃἃ. “ΤΟΥ δανα 8614, ἰμαΐ (86 ΘΥΓΟΙΒ οΥ̓ ροϊ γε μοίϑηλ ΤῈ ἀ6- 
ἰθοἰοὰ ἀπὰ Ἔχροθϑᾶ, δῃὰ [Π6 ἀοοίγ 68 οὗ 86 αἰνίῃθ ἈΠΙΥ ' ἀπά ΒΌΡΓοΘ ρονθγῃ- 
ταῦ ἰαυρσῃῦ ἀπ οχρ]αϊηθα ἴῃ ὑμοαι; (μαὺ {86 ᾿ἰηϊἰαίοα Ὀδοδῖμθ θουπα ὉΥ 5οϊθιμη 
δηραρσοιαθηίβ ἴο Γϑίοστῃ ὑοῦ ᾿ἶνεβ, ϑηα (0 ἀθνοίβ {μθηλβαῖν 68 δι ΟἿ ὕἢο ἴπ6 ργδοίΐοο 
πη ουἱἀναιίοη οὗὨἨ ΡΣ  δηὰ υἱγίαθ ; δῃὰ {μδὺ ὑμ6 οοἰοὈταίίοη οὐὗἨἉ 186 ταγβίογιθϑ γγὰ8 
δχίθηβίνα ; δηὰ ἱἐμοὶν ᾿ἤυσδηςς στοαί: ---- ὁ ἐπί απέμτ, 8878 Οἴσαχο, "ϑεπέοδ ΟΥαΤΊΩῊΝ 
πἰϊηχα.ἢ 
(1 15 γα, Ὁμαῦ ὑπ6 ρῥγιθϑίβ οὗ ὑμθ τηγβίουϊοϑ τ γα ΠΙΡΆΪΥ οβιθηϊδίίουβ οΥἁἨ {ποῖ γ 

ΟΥ̓́Τ ΤΟ ΟΓΑ γ, δηὰ Ζοαϊουβ ἰπ ὑΠ6ῚΣ Ὀγοΐθββϑίοηβ ἴο σορϑηθγαία ἴδ ρθορίθ. Βιυὶ ἐδ6 
Τρ δῃ8 ἩἰοΩ (ΠΘΥ ΘηρΙογοα ποτα παῖ Β6 Ὁ 8 4 0]6 πον δἀθαιαίβ ἴο ἐμαὶ εῃὰ ; ποῦ 
ἀϊὰ ὉΠΟΥ͂ δῆβνοῦ 1. ὍΤῊΘ ταγϑύθσθβ, τ ΒΊοῖ, [0 88. Ὀθθη ργοίθηαθα, γογ οδἱ ου]αἰοὰ 
ἴο ῥγοάμος 1ἴ; Βεσνϑα ΟὨ]Υ, ἴῃ ἴλοί, ἴο ΧΡ δίῃ βοῖηθ οὗ [86 βι ͵ θοῖβ οὐὗἨ πιγίβοϊοργ, 
δηὰ ἴο ῥσγοιμοῖθ [86 ἀδβίρῃβ οὗ διυπιδῃ ΡΟ ΪΐΟΥ -- ἴο ἱπδρῖσθ Βογοίβηι, ἀμ ἴο ΒΘΟῸ 6 
εἶν! ϑυθοταϊπαιίοη δηὰ ορθαϊθπμοθ. [Ιἢ ὑτοοῦ οὗ {818 γγὸ ΠὩΔῪ δδῖκ, 1 ὑΠ6Υ οοπίσὶυϊοὰ 
δὺ 81} ἴο οβδηχα (ῃ6 ῬΡΟΡ ΟΕ ΡΟ γυμοιβιοαὶ ορὶηίοηβ, οὐ 0 ργονο ὑμοὶν προσ ]8 ὃ 
ἃ {6 ποῦ, ἰῃ ρἷδες οἵ Ὀθοομλίηρ Ὀοίΐον ΟΥ̓ ἴβαια, ἀσσοηοσγαίθ ἀαὶϊγ ὃ στ σα {86 7 
ποῖ Ορρυθβϑϑοα τὭοσ δηα ΠΟΘ ΟΥ̓ ΒΡΟΓΒΟ(ΙΟΩ, δηα ἀἾ88ο] δὰ ἴῃ νἱοθ ὃ Ὠιιὰ ποῖ 
8ΒΟΙΠ6 Α 1Π6 Ὀθβύ δηᾷ τὶῖδοϑὺ ῬὨ]]ΟΒΟΡ ΘΓ Β αἰρελ δον οὗ (86 πιγϑίογιοϑ ὃ ΑἸοΙ ἰδ 68 
τηοοϊκοα (86 ρο(8 ---- ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ γγἃ8 ἜΧρα] θα Ὀγ {86 Αἰδβοηΐδῃβ ἴοσ (86 πορίθοὶ οἵ 
(δθπι. ϑϑοογαῖθβθ οογίδιηΥ δὰ πο ρσοοὰ ορίηϊου οὗἩἨ {μ6 ταγϑίθσίϑβ --- 8 γχὰ8 ποί 
ἰπιυαὐοα ἱπΐο (Βδμὶ ; ἀπὰ οἰγουμηϑίδῃοοθβ αἰϊθπαϊηρ ἰμθῖὰ μάνα ὕδθη βυρσεβίοἀ ἩΒΙΟΝ 
οὐσὶῦ ἴο τομάον (μαὶν τηογὰὶ ὑθ 6 ΠΟΥ τΟΓῈ ἰῃ δ δαϑρίοίουβ, 

“ὙΤΏΘΥ ποῦ ΘΟἸΘὈχαϊοα ἰὰ {86 81:16 Π06 δῃὰ ἀληίζηθ88 οὗ ὑπ πἰ σης, νλ0 ἢ τμ6 αἰτηοϑὲ 
ΒΘΟΓΘΟΥ. ὙΤΒΟΥ Μ6͵6 ΓΘ] ΘΠ ΠΥ οοπἀμοίρα ἀπάογ ἴμ6 ραϊτοηᾶρα οὗἩἨ (86 χωοϑὶ ᾿ἰοθη- 
ἰἰου8 δηὰ βθηβυδὶ ἀθὶ 1168. ὙῺ6 πχοϑὺ ᾿πάδοθηΐ οὈ͵᾽θοίβ οσο οχϑιθιιθα, δηὰ οαγτϊοὰ 
ἴῃ ῥγοοδβϑίοῃ. “Ιὺ 18 ἃ βδιδμηθ, βαὶ (ἢ (88 Αροϑί]β, "θνθὴ ἴο βρϑαὶς οὐ ἐβοβα (δίηρϑ 
ὙΊΟΒ ΜΓ ἀοηθ οὗ (Β6πὶ 'ῃ βθογοὶ. Αἱ ἰδδὺ ὑμ6Ὺ Ὀθοδπιθ 80 ἰπέδιμουϑ, ἰῃ γοβρϑοὺ 
Ὀο᾿ οὗ τλογ ΠΥ δηὰ ροοὰ ογάοσ, ὑΒαὶ ᾿ξ νγὰβ οι μα ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ὕο ργοβὶ ̓: ΓΠ6η]. 

ἜΤῸ 18 παρὰ (0 οοποθῖνα ἤονν (86 ταγδβίθσιθβ οου]ὰ βᾶνα ΔῺγῪ σοοὰ εοϑδοῖ ου {86 
ΤΟΓΆΪ8 ΟΥ̓ [Ὧ6 Ῥ6ΟΡΪθ. [Ιὑ τυρὶ οχοῖϊῦα [86 δηνἴοη ΟΥ̓ ἃ ἔδυ, ἰο Ὀ6 ἰο]ὰ δαῖ (86 
δοὰ8 Ὑγογ ποίμίησ ποτα ἔπη Θπιϊποηῦ πιθῃ ; Ὀὰΐ ἰδ τγ88 τόσο ᾿ἸΚΟΙγ ἴὸ ἀΐϑσυδε {86 
στοαίογ ρᾶγὶ οὗ ἴπθπι, δηὰ ἴο σθηᾶθῦ ἰμθτὴ σΟπιρ] δον ἀμ θ6]Ἰενΐησ ᾿ἀπὰ ἱγγοὶ σίου. 
Ἰβοβιθϑ, σοῃβιθυῖπρ μον ἴθ ποτα ᾿π ἰαϊοα, το ἰπἤπθποθ οὗὨ 106 πιγβίοσ᾽ 6β, αυ θῇ 
Βιρροδβίηρ ἴδθαι ἴο ἰᾶνα δα ἃ Ὀεποδοίαὶ Ἰηἤπσποο, τηϑὲ μανα Ὀθθη ὙΘΓῪ 8018} οὐ (86 
ππΠἔΠΠΠΌ:ε -“ΠΗΠΣΟϑἙΕΞἝΟΕ σφ«ΨωΨΖΨοέΨΠΈΕσοοοοσοτρδ͵σ πα τ -τ7τ7Ί7ταλξ!ὯιοοοττΤοαιἨϑϑϑτττῦ τ ---ἰ ὦ -.ἷἧἰἧἧῆ-5Ὸ“Π΄Πρ΄“Π65ὖ5΄-..΄͵͵ ἧ ἑ ἑ ἑ ΛΛΛΛαἝαἝἝΝἝ . 

ὙἘΙΟΝ ΠΟΥ͂ γοτο γοἀποσοά, ἱπηρυϊοὰ 811 {Ποὶγ πχϊδίοτίυηοβ ἰο ἐἢ6 ΔΏΣΕΙ οὗἩἨ Ξαίυτη; Ὀοοβπ56, 
ἰηϑίοδα οὗἨ οδογίπο ΠΡ οἰ] άγοη οὐὁἨ ΠΟΌΪ6 ἀδϑοθπὲ (0 ὙΟΓῸ 0.60}8}}}7 βϑου ἶσος 4), τἢοτα δι 
Ὀθθη ἔγδυ ἀ]ΘΏΕΥ δυϊ δι υϊοὰ ἔογ το πὶ 186 οὨ ]Ἰάτοη οὗὨἨ βανοβ δηὰ [οτοϊσποιβ. Ὑνύὸ δαη- 
ἀγοά οἰ ]άγοη οἵ [Ὧ6 Ὀ68ὲ ἔῃ} 168 ἰπ ΟΔΥΠαρῸ ν6ΓῸ ἐπογοοσο ἱπηπιο]αίθα, ἴο ᾿χγορ ἰδ (ἢ 6 
οἰδεπάρά ἀϊνίπίεγ; ἢο συ βοπὶ ἀρυγαγὰβ οὗ [γος διιπάγοα οἰτίζθηβ γοϊπηιαυ!ν βδογ βοθὰ ἐβθτη- 
ϑθῖνοβ, ἔπι 8. δ6η86 ΟὗὨ [πε ῖγ μι} οΥ̓ [8 Ῥγείδπάθα οτίπιθ. (Π]ἱοά. δίς. 1ἰδ. χχ. ς. 14.) Οη 
Δηοίμογ οσοδβίοῃ, (6 ΟΑγ παρ  Ἰδη8 Βανὶπηρς οὐϊαϊποὰ 8 ΥἹΟΙΟΥΥ͂, ἱπητηοϊδίοὰ [86 Πα ἀβοπηοβὶ 
οὗ ἐπεὶ σδριίνεβ, [π6 ἤδπιθ οὗ "βοβα ἔπῃδγαὶ Ρ116 γγ8 50 στεδὶ 85 [0 δοῖ {Π|6]Γ σἈπὴρ οπ β6. 
([Ὁ. 110. χχ. ο. 65.) Ἰμβοϊδηιίπ8 (Ὠϊνίπ. 1πδι]ξ. 110. 1, ὁ. 91.) δὰβ σϑοοσάθα ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 
Βἰ πῊΠ]ΔΓ Βουτῖ ἃ βϑοσῆσοδ οὗ πππιδῃ Υἱοῖπιβ, Βοϑίἀθβ [89 Ῥγθοθάϊηρ δαϊβοσίεϊοβ, [ἢ σϑϑάοῦ 
ὙΠι δηιὰ πππιογουβ δ ἰποη δὶ ἰοδυϊποηΐοβ, ἄγαν ἔγζοσῃ οἷδϑϑὶς ΔΌΛΠΟΥΙΒ, ἰπ Ὦγ. Ηδγνοο 
Γπιγοάδποιίοῃ ἴο ἴ6 Νονν Τοβίαπιθηῖ, νοἱ. ἱ, ρρ. 111---116.; Μτ. ΒΥ δ Β Απαϊγβὶϑ οὔ Αη- 
οἷσηῖ ΜγιβΟΪΟρΡΎ, τοὶἹ. ἰϊ. Ρρ. 224. 266. 312.; δηὰ α]80 ἰῃ [)γχυ. 1,κεἰδη Β Αἀγδοηΐασο δηὰ 
ΝΘΟΘΒΒΙΥ οὗἩἨ ἴῃ ΟὨγίβιίδη Βδνοϊαίίοη, νοὶ. ἱ. οὗ, 7. Ρρ. 184---] 57. 

᾿ Ὧτ. ΗΠ] (Εδδαγβ οα 186 [παιϊτ τ οῃ8, δα. οἵ Αποίδης ἄγϑθοο, ῥ. 53.) 8 οἵ ορὶπίοῃ, αῇδσ 
ΤΩΔΏΥ οἴη ἱποηΐ ὙΓΓΙΓΟΓΒ, (μαἱ [86 ἀοοίγίῃθ οὗἨ [86 ὉΠΙῪ οὐὗὁἩἨΘ Οοὰ ν᾽68 δυσῆὶ ἴῃ τῆς τηγϑίουϊοβ. 
806 δδὸ Βρ. Ὑ αεαγίοη᾽ β Ὀἰνίπο 1 ραϊίοῃ οὐ Μοβϑβ, Ὀοοὶς ἱΐ. βεοῖ, 4, Βυΐ Ὦγ. 1οἷδηὰ Β859 
Ἰοης βἰποθ ὀχαπ πᾶ {110 νατίουϑ Ὁγοοῖβ δά ἀποθὰ ἱπ βαρροτί οἵ τμΐϑ8 δι ἰπιοηῖ; δηὰ [85 
βθουγη [πὶ ἴΠ0ΣῸ 18 ζτοδὶ γθαβοη ἴ0 8 ΠΚ (μὲ 1[ῃ6 ποιίοῃ οὗἩ 1μ6 ΠΕ ΤΥ ἰδυρῖς ἐπ τὴ6 πηγ8- 
ἰογῖεβ Ὑγ͵1ἃ8 ποΐ ἃ τρῃϊ δηὰ ͵ι8ὲ οηΘ; ἀηὰ ουθῃ ἱ ἐξ γθγῸ 80, ὑπαὶ ἴὰ υγου]ὰ ἤᾶγα Ὀδοη οὗ 1116 
86, 85 1ΐ γγ88 ςΟΙαπαπηἰοαϊθὰ ΟὨΪΥ ἰ0 ἃ ἔδνγ, δῃὰ ἀπάεγ [ἢ 6 διτίοἴοδι 808] οὗ βοῦσθοῦ. Αἀ- 
Υληΐ, δηὰ ΝοΟΟΒϑΙΥ οὗ τὴς ΟἈγδιϊδη Ἐδνυοίδίίοη, νοὶ. ἱ. ῃρ. 158----1 96. 
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ΤῊΔ38 οὗ [86 ρϑορῖθ. Ἐδυίπον, {86 ἰηϊ ἰδ οἃ τγογα ῥγοβι 164, ἀπο τ ἃ βοϊθυλη οδίδ, ΟΥΟΣ 
ἴο τανϑαὶ (86 ταγδίοτιθθ. ΥΥ̓ βαΐθνοῦῷς Ὀθηθῆϊ, ἱμβογοίοσο, (Π6 Ὺ ταϊρῦ (πδιηβοῖνοβ ἀουῖνο 
ἔγοσα ἔδβϑια, ΠΥ σου ]α οοτηχλιηϊοδίθ ΠΟΠ6 ἰὼ ΟἰΠΙΟΓ8 : ΠΟΥ σουἱὰ τπ6 ᾿πιργοββίοῃ, 
Βονγονοῦ δίγοησ ἀυτίηρ [86 ἰηἰτἰαιίοη, Ὀ6 Δ᾽ γᾶγ8 τοί! δα τ ἢ ΘαμΑ] βίγοησιἢ ἀυτίησ 
[8. Ου {86 σοῖο, ἱακίηρ (86 δοσοιχηΐ ὄνθὴ οὗ ἴποβϑα ὙὯῸ ἤανουῦ ἤθη, ὑπ 6 τηγ8- 
ὑδτῖοβ Ὠο ΒΟΥ απ! ηἰβῃοὰ 16 ἰπῆποπος οὗὨ ρου μδῖϑηχ ποῦ ρτγοπιοίθα 186 Ὀ6]16Γ οὗ 
(μ6 ἀϊνίῃθ ὉΠ} ; -- ὕμ6 Ὺ σοη τὶ θα γαῖθ ον ὕο 0Π6 ἱπογθαβα οὗ βυρογϑβιϊ οη, δηὰ ἰὸ 
(86 Ῥγανδίθηοο οὗ ᾿ἰσθηϊουβηθ88 δηὰ νυἱοθ. [{ (ΠῸῪ στ γο ἀοϑσηρα, 88 δὰ8 Ὀθοῃ 
δ τυοα, ἴο δον (παὲ (86 Ὀυθ]ῖς το] σίοη δε πὸ ἰουηδαίίοη ἴῃ ὑγα τὰ --- τὸ Βο]ὰ ἰΐ 
δὴν ἴο σοπίοτηρί --- δῦ οοὐἱὰ αν 8 τΟΥΒῈ οἤἶθοῖ οἡ (6 πιϊμὰ οὗὨ (86 ρϑορὶο ὃ 
τ δὕ ΠΊΟΓΘ ᾿Π’ αΓΙΟῸΒ ὅο το] σίου β δηᾶ τηογαὶ ὑυϊποῖρ]68 δηα ῥργαοίϊςθ, ἤδη 10 Ἔχ Οἱ: 
18:6 ἩΠΟ]6 οἷν}} δῃ ἃ φοο  οβἰαβίϊοαὶ οοηβι τ 10 88 ἃ (ΥἸῸΚ δηὰ ᾿πηροϑιτίοη --- ἃ8 σοαγοα 
Ὀγ ζΑἰβοβοοὰ δηὰ τηδϊπἰαἰηθὰ ὈῪ μγροοτίϑθυ ἢ". 

Βυὺ Ἡβαύθνυοσ τηοῦϊνοϑ ΤΏΔΥ Βᾶγ6 Ἰηἀυςοα {86 ἤγεὺ ἸηνοΠίΟΓβ ΟΥ̓ πλγϑίογ 68 ἴο ἰῃ γος 
ἄπο ἵδοπι, [μ6 δος 15, {π0 {Π6Υ ποιίμον ἀἰὰ ποῦ σου] οοττοςοΐ (86 ρΡοϊγυμοῖδυϊς ποι οῃ5 
οΥ ἴδ6 τῃογὉ}8 οὗ {86 ρϑορῖίο, δπὰ ἴπ (89 σουγβα οὗὨ [πὲ ΠΟῪ Ὀδοδηλα στοϑῦν σΟΓ- 
γυριοα ; σομϑοα θην ὑπο Ὺ οου]ὰ ηοῦ Ὀὰΐ ἢᾶγνα ἃ Ὀ8ὰ οβδοῦ οὐ {86 ρϑορίϑ, δπὰ ἰδπά 
ἴο οοηῆγη ἴποη ἰη ἐποὶν ἸΔοἸαίχουβ Ῥγδοῦοθθ. Α1} πιθη, ἱπάθοα, ὑπάϑὺ ρδίη οὐ αΪ5- 
Ρἰοδβίηρ (μ6 ροάβ, ἐγοααθηϊοα {μ6 δι ρ]68 πὰ οἤδγοα ββουῆςθϑ; Ὀαΐ 086 ῥγἱδϑῖ8 τηδάς 
τὸ πού {π6ῖν Ὀυβίηο85 ἴο ὑθδοῖὶ (πο πὶ υἱτίυθ6. 8.0 Ἰοὴσ ἃ8 {86 Ῥ6Ορ]6 σα ρυποίπαϊὶ ἴῃ 
ἰδοῖν εἰὐθηάδηοθ οἡ (06 τοὶ ρίοιβ ΟΥ̓ οηἶ65 οὗ ἐμοῖς ΘΟΌΠΙΓΣΥ, ἴΠ6 ῥτἹοδίβϑ Α85. 66 
ἴπ6πὶ ἐμαὶ (Π6 9048 ὙΟ͵Θ ργορίτουβ, δῃηα ἰμογ ἰοοκοα πὸ ἔδυ μβοσ. “ΤΠ δίγ δι] οΠ8 δηὰ 
ῬΓΟΘΟΒΒΙΟΏΒ. ὙΟΓΘ Τη ΟἾ ΘΑΒΙΘΓ (8 ἃ δίρδαυ οουγβα οὗὁὨ νυἱγίῃ ; δῃὰ δὴ Ὄχρίδίουυ 
βϑουῆσο, ἩὙ οι αἰοηοὰ 0 Ὁ (86 τδηΐ οὗὨ ᾿ἴΐ, νγλβ τη οἢ Ποτ σοηνθηΐϊθηῦ {μπη ἃ ΠΟΙΥ 
1." ὙΠοβα τῆὸ ποσὰ αἰ] ροηὶ ἰη (88 ΟὈϑογυδησο οὐ {86 ββογρὰ οι βίοσηΑ ΓΎΥ στἰϊο8 
ΘΓ οΟηδίἀοΥοαὰ 88 Βανὶπρ ἤιδ οὰ {π6 ἀυῖ165 οὗἩἨ τοϊσίοπ ; θὰ πὸ ΓΙ ΠΕῈΡ σοραγὰ 
ΜἃῈ5 δὰ 0 {ποῖνῦ ΤΟΓΆΪ8, [Π Δ 843 ἰἢ6 βίαι τνγῶϑ σοησογποᾶ. [Ὁ οσδηποὶ ἐπογοίογο 
ἜΧοῖία βυγρτίδο, (δδὺ (μ6 ρΡοΪ γυ οἰ δῖ] 04] το  σίοἢ νγα8 ΘΥΟΓῪ ΘΓ ῥγοίογτοα ἰὸ νἱτίαο: 
δηὰ (μαῦ ἃ ΟΟΠΙΓΑΓῪ ΟΟΌΓΒ6 ΟΥ̓ τὨἰπΚίπρ ἀπὰ δοίης Ῥσγονϑα ζ9Ἀ18] ἴο 186 ἱπάϊνϊά πα] 
ὙΠῸ ῥχοίθαδϑδοα [{. 

(2.) ΤΟΥ ποτ ἱρπογαπί οὐ {πὰ γιὰ δοοουπΐ οὗ (86 ογϑαύϊοη οὗ {πὸ 
ψ Υ]α, 

Τα ποίου οὗἩἨ 4 Ογϑαίίνα Ῥονον, ὑπαὶ οουϊὰ φγοάποα (Βίηρβ ουἱΐ οὗἁἨ ποιδιΐηρ, γγᾶϑ 
δῦονα ἴμ6 τϑϑοὶ οὐὗἁὨ {86} δίαιται οοποθρίίοηβ. Ηδῆσοα οπα βθοΐ οὗὨ ρβ]]οβορθοΓ8 3 
μο]ὰ δῇ {6 νου] ἃ τγ88 δύδβγῃδὶ ; δῃοίμοσ ὅ, (μα 10 νῊᾶ8 ξογιηθα ἴῃ 118 ργοβθηῖ δι ϊγ- 
αὐΐα ογάεῦ ὉΥ͂ 8 ἰοσίυουϑ Θομσουγ86 Οὗ ᾿πη ΠΏ ΘΓΔΌΪΘ ΔίΟΠΙΒ ; ἀηὰ δηοίμον 4, ἐμαὶ ἴΐ 
83 τηϑὰθ ὈΥ οἴδηοα; Ὑ116 {μο86 ἘΟ Ὀεϊανοὰ [Ὁ ἴο δανθ ἃ Ὀορίπηΐης ἰπ {ἰπιο, 
Κηδτ ποὺ ὉΥ τ δὶ ρτϑα δι η8, ΠΟΥ ἰῃ τ μαΐ ΤΠΔΏΠΟΥ, {86 ὉΜΙΥΟΥΒΘ γΔἃ8 Γαϊβοα Ἰηΐο 115 
Ῥγοβθηΐ Ῥδϑδυΐν δπὰ ογάον. 

(3.) ὙΠΟΥ  Γο 4180 Ἰρῃμοσγαπὺ οὗ [86 οσὶρίη οὗ ον], δπά {886 οδιδα οὗ 
16 ἀσργαυῦ πα ΤΩΙ ΒΟΥῪ Ὑ ΠΊΟΝΙ δοΐιια !ν Θχὶβὶ διηοηρ τηδῃ ΚΙ πα, 

ΤἼδ ποτα ͵υἀϊοϊου ΒΟΑΙΒΘΏ8 86}Ὺ ἀηὰ ἰαπιοηἰοα [ῃ6 πη 6 γ88] ΘΠ Θ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ΤΏ6η ἰο 
σοπλΐϊδ ἩΟΚΟάΏ 688; Ὀὰ (ΠΟΥ ΟΤΘ ἱσπογδαηὶ οὗ 15 ἔσῃ βουοα. ΤΏΘΥ δοκποῦ- 
Ἰοάσοά, σΘΏΘΓΑΙΪΥ, {πὶ [86 σμιοΥ σοοὰ οὗ τη οοπϑ,ϑιοα ἴῃ “πὸ ρῥσχδϑοίϊος οἵ νἱγίυο ; 
Ὀαΐ [ΠΥ σοπιρίαἰμοα οὗ Δἢ ἱστοζυΐϊαῦ ΒΊΥΑΥ ἴῃ [86 νΥ1}}8 ΟΥ̓ τιθη, τ δος τοηάογοα {πο ὶν 
Υο ΟΡ οὗἁὨ 116 86: δῃὰ {ποὺ σου μοὶ Δ58] 0 ΔΠΥ ΓΟΆΒΟΣ ΠΥ τηδηκὶη, Ὑ}10 
ἰμᾷ [86 ποδ]οϑὺ ἔδου 68 ΟΥ̓ ΔΩΥ ὈΘίπσβ ὌΡΟῚ οατίδ, βιιουϊὰ γοῖ σΘΏΘΓΑΙΙΥ ρυγβαθ 
(δεῖν ἀοαισυιοιίίοη τὶ [ἢ 85 λυ ἢ ἸπἀϑίγΎ 48 (6 Ὀδηβὶ8 δυο ἰἴ. 

(4.) Εφυδι!γ ἱρπογαμὶ πόσα {π6 Βοδί 68 οὗὨ ΔΠΥ͂ πη68}8, ΟΥΔΙΠ6α 
ΔΠΑ οί] Ἰβμοα Ὀγν [86 ΑἸπσΒ Υ, ὈΥ τ ΠΙΟἢ ἃ γθοοῃ οι] αοη οου]α θο 
εἰδοίθα Ὀείνθοη (οὐ ἀπά τδη, απὰ ΗΒ ππΘΓΟΥ Θχογοϊβοά, τ μουΐ {πὸ 
υἹοϊδίίοη οὗ Η!8 7υβίϊοα ; ἀπ ὈΥ ΜΠΙΟΝ [Π6 Ῥαγάοη οὗ β᾽ ΠΠΘΥΒ πυρί ποῦ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 χηδ46 σοπεὶδίοπί χη [ἢ 6 τυϊβάοτμχ οὗ Η18 ρονογητηθηΐ, δηα {πὸ 
Ποποὺν οὗ Ηἰβ Ἰανγβ, Ὀυΐ αἷ8οὸ {Π6 δίγοηροδβί δβθΌγμη οθ πλριῦ Ὀ6 ρίνθῃ 
{πῃ θη οὗ ραγάοῃ, δηα τγοϑίογαϊοῃ ἴο {π6 ἀϊν! πο ἔμυ οι. 

᾿ Ὧγ, Εδηϊοηβ [ηδεπἰ68 οἵἩ ΤὨΘΟΪΟΩΥ, ῬΡ. 180, 181. ΟἸδδρον, 1822. ϑνο. 
8 ΤΠ Ροχραϊοιϊοβ. 8 Τλεπηοοχίναβ δηα ἢἰ8 (Ὁ]]ΟΎΤΘΓΕ. 4 Το ΕΡ᾿ συγοδη 8. 
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8 ΟἹ ἄλε Λιοοοεβιῖψ, 8:0. οὗ α 

Ὁ Μλη ἰ8 ποῦ ΟἿΪΥ 4 κυδ]οοὶ οὗὨ [86 ἀἰνίπα ρονογηπιοπὲ, δηὰ ἐβογοίοσα ἴῃ δα 
μἰσθοϑὲ ἄσρτοα οοποογηθα ἴο ΚΠΟῊ ἰμ6 Αἰνῖπο ᾿ανν, ὑπαῦ ἢ6 ΙΏΔΥ ΟΌὟΘΥ ἰΐ; Ὀυὶ δα ἰ8 
αἶβο 8 σοῦδοὶ βι)οςῖ, δηὰ ὑδογοίοσα ἴθ {Π6 δίσιιοδί ἀσρτοθ σοποογηθὰ ἴο ἀΐβοονον {μὰ 
ἸΏΘΔΠ8Β οὗὨ τοβίογαίοη ἴο {με ἄνουν οἵ οὰ. Μδῃη διδ5 νἱοἰαἰδὰ βιιοῖ ργθοορίβ οὔ {μ6 
ἀἰνίη αν 88 Ἀγ6 ἀἰβοονοσοὰ δηθὰ δοκπον])οάροα δἴμοῦ ΌΥ Ττϑάβοῃ οὐ σϑυβίδιοι ;--τ 
ΒΌΟΘΒ ργθοορίβ, ἴοσ ᾿πβίψποθ, 88 σθαι τα πἶπὶ ἴο Ὀ6 (μβδηκίαὶ ὑο 18 Μάκοτ, δῃ ἃ βίῃοθσο, 
)υβι, δηὰ Κιηά ἴο μ18 ζ6]οννοῖδη. ὙΠ686 ΓΙ ἢρΒ ἸΠΔΥ Ὀ6 σοηϑίἀογοὰ δογα 88 Κυοόνγῃ ἴο 
ὮΘ ᾿αρόρι οὔ (86 ἰὰνν οὗ ἀοὰἀ ; θοοδυδα ὑΠο86 ΡΒ] οβορῆογβ πο δοκπονϊοάρε αοά, σαη6- 
ΤΆΪΥ ἀρτοα ὑπαῦ ἴΠ 686 ἃγο, ῥἰδί]γ, ἀπίῖθα οὗ δῆ. Βαΐ 41} πιθῃ μβᾶνα νἱο]αϊοἃ (μ6 
Ῥτθοορίβ Ὑθϊοι τοαυϊτα ὑΠ686 ἰΒίηρα. ὙΒ6 ἢγΓϑί ἱπίοσοδί οὐ 4}1 πχϑῃ 18, (βοσγοϑίοσθ, ἴὸ 
οδίδίη ἃ Κπον]θᾶρσαο οὗ (μ6 πγϑδῃ8, 1 ἴΠ6γὰ Ὅ6 Δηγ, οὗὁ Σϑοοποϊ]δίίοπ ἰο ἀοά, δπὰ τὸ- 
Ἰηϑίαἰθηοηὶ ἴῃ 1Π6 ΟΠΑΥΔΟΙΟΣ δηὰ ὈΥΙν} 6568 οἵ 1 0Π{Ὁ] δ Ὀ)οοίβ. Τὸ Ὀ6 ἐδ8 τϑοοῃ- 
οἰἰοα πὰ τοϊπβίδιθα, τοϑῃ πηυϑὺ 6 ραγάοηρα ; δπᾶὰ ρδγάοῃ 15 Δπ δοῦ οἵ τηθ ΓΘ ἸΏΘΓΟΥ. 
Βαὶ οὗ (06 ἸΊΘΤΟΥ οὗἩ (ὐοά {πΠΟΓ6 ΔΓὰα Ὧ0 Ῥτοοῖδβ 'ῃ δἷ8β Ῥγονίἀθποο" ΤΟ Ἰρὶὶ οὗ 
πϑίαγα, ἰπάθοα, ϑιονγοά {πεῖν ρα} ἴο {Π6 τηοβί γῆ θοίπρ' οὗ {͵"6 δῃοϊθηῦ ΡΒ]]Οϑορίδτβ; 
Βαϊ 1( οουϊὰ ποῖ δον ἴμθπὶ 8 γοπιθάγ. ΕἼ ἴΠ6 οοπϑιἀογαιίοη οὗ [86 ἀϊνίηο ρσοοά- 
Π688, 8ἃ8 ἀϊδρίαγοα ἴῃ [πὸ τοῦ κ8 οὗ ογθαίίοη, βοῖλθ οὗ ἴβθπὶ ἱπάυϊσοα [86 Βορθ {δαὶ 
186 ΑἸπι σι πιΐσλέ, ἴθ ΒοπῚΘ ἩΔῪ ΟΥ ΟἾΒΟΓ {πολι ἴο {6 πὶ ἰπβογα 86), Ὀ6 ΣΘΟΟη- 
εἰϊοὰ ; Ὀαϊ, ἴθ τιθαῦ ΠπιλΠΉ6Ὶ, ΓΟν ἰδίου ΟὨΪΥ οουϊὰ ἰπέογαι μβοη. ὙΤμδὶ οὐ π|}} 
γοοῖτο γϑι τ ΠΩ ΒΙΠΏ6Γ8, δηὰ δοοορὶ Τοροηΐδηος Ἰηβίοδὰ οὗ ρογίδοϊὶ ουθάϊθποθ : δηά 
τμαὶ Ηὸ Μ}}} ποὶ γαηαῖγα βοιιθιλιηρ ἔστι δος ἴον (ἢ6 νιηαϊοδίϊοη ΟΥ̓ ἢΪ8 ᾿ιϑι1ο6, δηὰ οἵ 
186 Βοποὺγ δῃὰ ἀϊρη! οἵ δὶ8 ἰατσ8 δὰ ρονογηπιθηῖ, πὰ (ῸΓ τηογα οἰδοίυ!!γ οχ- 
Ὀγοβδίηρ 8 ἱπάϊσηδίίοη ἀσαϊπβὺ βίη, Ὀθίοσα Π16 ν|}}} τοϑίοσο ἤθη ἰο ἐδμοὶν ἐονίοϊ θα 
ῬτΐνΉ]ΕΡΘ8, ---ἸΒ.Υ οουὰ πού Ὀ6 δϑβυγοᾶ. ΕΣ ἰῦ οαπποῖ Ὀ6 μοί ἐἰνοὶν ῥσονϑᾶ ἔτοπι 
ΔΩΥ οὗὨ [δὲ ἀϊνίπο δἰϊγί θυῦοβ, (μας σοά 18 δβοϊαὐοὶγ ΟὈ]ρσοὰ ἴο ραγάοῃ 811} ογϑαίιγοϑ 
}} ἘΠΕΙ͂Σ Βῖη8, δ δἱἱ Οἰπὴ68, ὈϑγΟΙῪ δηὰ ᾿πηπιθα ον ἀροῦ τἱποῖς γορθηϊηρ. ὙΠΘΓΟ 
ΑΥῖ86β, ὑμβογοίογο, ἔγοτι πδίηγο, ΠῸ βυϊῆοϊθπί σοτπηξογῦ [0 δίπποσβ, Ὀὰΐ, ου 1Π}6 ΘΟΠΙΓΑΤΥ͂, 
ΔηΧίοιιΒ δηα 6Π4688 80]! οἱ 6 δρουΐ {86 πλΘΆΠ8 οὗ Δρροϑδβδίηρ ἴδ Πεϊγ. Ηδποο [δ 
ΥΑΥΪΟΙ8 ΓΔΒ ΟὗὁἨ 3 Βϑου βοὶπρ, δπὰ πυμλ 6}}688 ΒῸρογβ 0 η8, Ἡ μἰοῖ ονθσβργοδὰ [86 
Βοδίμθη ὑγοτ]ὰ, σοῦ 80 ἢ {016 βΑ ἸϑβοίογΥ ἰοὸ {Π|6 ὙΠ18Β6Γ Ρϑγί οὔ τη δηκιηᾶ, ὄυθη ἴῃ {Πο86 
{1π|68 οὗἩ ἀλτκΚηθ88, (δδὺ [816 ΠΊΟΓΘ το ἤθοῦ!ηρ᾽ ΡΒ] ΟΒΟΡΒΟΓΒ οουἹὰ ποὶ ΤΟΥ θεν γθαυθηι} 
ἀδοϊασγίπρ 5 δαὶ {Π6 γ (Βουρμὶ ποβ6 σι ίθβ οουϊὰ ανϑὶὶ 1} {116 οὐ ποιδίπρ ὑονγαγὰβ ἡρ- 
βρβῖπα 6 Ἰὐδων οὗ ἃ ρτονοϊοὰ (οἀ, Ὀυΐ [παἰ βοηθοί ηρ τγᾶϑ σδηίϊηρ,, ἱΒουρἢ πο γ 
ΠΟῪ ποῦ Μηδ. 

(6.) ΤΏΘΥ τσοσὸ Ἰρῃογαηΐ, αὖ ἰθαϑῦ ΤΠ6Υ ἰδυραῦ ποίησ, οὗ αϊνὶπα 
στδοΘ Δηἃ 8.89] 88 πΠο6. ἰουγαγβ οὐ δἰἰαϊηχηοηὶ οὗὨ νυἱγίυθ, δηα ροσβο- 
ΨΘΥΔΏΘΘ 1 ἴἴ. 

ϑοπλα οὗ {μοῖν ρΒΙΠΟΒΟΡΒΟΥΒ ἰογ θα πλθη ἴο ὈΓΑΥ ἴο ἴπ6 σοάβ ἴο πγακα ἐμοπὶ ρσοοῦ 5, 
Μ Ἐν, ΟΟΥ 8414, (86 οὐρῶῖ ἴο ἀο ὑπϑτάβοῖναβ; ΜἈὴ]6 οὔ γΒ θαυ 4}16 ἐμοτβαἶνοϑ ἰὼ 
186 χοάβ; [ὉΓ {1Π|686, {ΠΥ Δ γτλθα, “ ἀγα τθαῦ [ΠΟΥ ΓΘ ὈΥ πδίιγα; 86 Μ 156 σηδῃ 18 
ὙΠΑὺ ἢ6 8 ὈΥ δἰβ ονῃ Πρ ΠεΓγ ας δ.- “ὙΠ ροὰβ 6χοϑὶ ποῖ ἃ νγῖβθ πῆϑῃ πῃ Βαρρίποββ, 
τπουρἢ {πο γ δχοοὶ μἷπὶ ἰπ [ἢ6 ἀυγαίίοη οὗ ὨΔρρί 688." 

(6.) ὙΠΟῪ Πιδα ΟὨΪΥ͂ ἀἀΥΚ 5ηα σομ πβθα ποίϊοῃϑ οὗ [86 διωηπιωπι δοππηι 
ΟΥ ΒΌΡΓΟΠΊα ἐδ ΠἸΟἿΥ ΟΥ̓ ΠΊΔΠ. 

Οὐ {μ5 ὑορὶς, ἱπάοοά, ΟἼσΟΓΟ ᾿η ΌτΒ 8, ἐμαὶ (ποτα τγὰϑ 80 στοδῖὶ ἃ αἰ ββοηβίοη 
δποηρ [86 ΡΗΠΟΒΟρΒΘσβ, ὑμαὺ 1ϊ γγ85 δἰιηοδὺ ἱπῃροβ81 8]6 ἴο δπυμπηογαίθ ὑμεὶγ ἀἰ δγθιὶ 
ΒΘ Θηΐ8. Αἱ ὑπ6 88πὶ6 {ἢπι6 6 δβἰϑί6β {ῃ6 Οριπίοηϑ οὗ πΊοσο ἴδῃ ὑπθηΐγ ΡΒ]οβο- 
ῬΒΘγΒ, αἱἷἱ οἵ ὙΠΙΘΝ ΑΓ ΘΑΌΔΙΪΥ οχίτανασαηῦ δα δὈδυτὰ. 7 Νοὺ ἰο δηῦοῦ ἰηΐο ὑῃ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ἀοίαἑϊβ, 76 ΠΙΔῪ ταπιατίς [Πδῖ, τὸ Ὠ116 ὁπ δοοῦϑ δ τιαθα ἐμαὶ νἱγίαο 88 86 
5016 ρσοοὰ, δηὰ ἐΐβ ὁσσῃ γουγαγα, δποίθον "ἢ τοὐοοῖρα (παῖ ποιΐοῃ ἴῃ ἴΠ6 ς856 οὗ νἱτίιια 
ἡ ἀἰβίγθοβ, απὰ τπηρᾶο πὸ ροοὰ {Πΐησβ οὗἉ {}|18 18 ἃ ΠΟσΘΒΒΑΓῪ ἱηρτοαϊθηΐ οἵ Βαρρίῃββ8 ; 

" γ, Ὀν ρδιΒ Το Π᾿βοοιγβοβ οἡ ἴῃς Ναίαγο ἀπ δηρὸν οὗ [πθἀ6] ῬΒΙΟΒΟΡΗΥ, Ρ. 16. 
3. 566 ῬΡΑΓΠΟΙΪΑΥΥ Ῥ] ἴο᾽ Β ΑἸοὶ δδά696, ἰΐ, Ξπγουρ που. 
5 ΤἼο ϑίοϊοδ. 866 ϑδῆθοδ, ορίδβί. 31. (ορ. ἴοπῃ. 111, Ὁ. 99. εἀ. Βίροπὶ.) 
" ΤἸθϊά. ον. 92. (ἴοπι. "ϊ. Ρ. 8386.) 5 ΤἸυϊά. ορ. δ8. (ἴοπι. 11, Ρ. 155.) 
4 Τοϊά. εΡ. 78. ((οπι. ἰἰϊ1, Ρ. 242.) 
Ἶ Αεοογάϊηρ ἴο  αττο, ἔπ το γογῈ ΠΘΑΤΪῪ ἐἦτεε λυπάγοα ΟΡ᾿ἶΟΠ8. οἰ ποοτηΐηρ ἴῃς οἰϊοῦ 

σοοά, Αὐυμῃυβέίη, ἂς Οἰνίς, Π) οὶ. 11}. χίχ. ς. 1. 
5. Τίιο ϑίοίοβ. " ΤΠο Ῥογρϑι 108, 
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8ηὰ ἃ ἰδίγὰ" δαὺ Ἂρ ΡΙ ΘΑ ΒΏΓΘ, ΟΥ δὲ ἰθαϑὲ ᾿πάοίθποθ δηὰ ἔγθθάομῃ ἔγοπι ραΐῃ, 85 ἐμ6 
ἤμΑ] ροοά νι ῖομ πιθη Ουρι ἤο Ῥγοροβα ἰο ΨὉβϑιηβεῖνθβ Οη (Π686 ἀϊβοογάδηϊν ορὶ- 
ὨΐΟΏΒ, ΟἸΘΘΙΟ ΨΘΡΥ͂ 7801} το τ 8, ὑπ αὐ ἸΠΟΥ ΜγῺ0 ἀο ποῖ ἄρτϑθ ἴῃ βίαϊϊπρ τ ἢδὲ 15 (86 
βυᾷ οπὰ ὉΓ βὐθα; τηυδὺ οὗ σουγβα αἰ ν ἴῃ ὑπ6 τσολοῖδ δγϑίοπι οὗ ργϑοθρίβ ἴον {86 οοη- 
ποί οἵ ᾿Π8. 

(7.) ΤΒΟΥ Πιδᾶ ψγοὰκ δηᾶ ᾿πιροτίθοῦ ποίίοηϑ οὗ [Π6 ᾿τπηγλοσ δ! ἐν οὗ {Π6 
Βοιι}, ὙΠ Οἢ 88 ΔΌΒο αὐ Ιγ ἀθηϊθα ὈΥ ΤΥ ΡΠ] ΟΒΟΡΏΘΙΒ 88 ἃ νυ]ραν 
ΘΥΤῸΓ, ὙΠ116 ΟὐΠοΥβ ΤΟργοθθηΐθα 10 88 δ᾽ οροίβοσ τἰποογίβϊη, δηα ἃ 
Πανὶπρ' ΠΟ 8014 ἐουπἀδίιοῃ ῸΓ 118 ΒΡροτί. 

Οοποογηϊηρ δ6 πδίυγο οὗ [886 Βυαμηδη βου], ναγίουϑ δῃ πλοδῦ σοῃ γβ ἰοἴ ΣῪ 86η- 
(Ἰπιθη 8 ργονϑι θὰ. [8 οχίϑίθῃςο δῇοσ ἀθδίδ γ88 ἀθηϊθα ὈΥ τῆϑηγ οὗ {μ6 Ῥετγίραίε- 
[ΙοᾺ, οὐ 10] ον γθ οὗ Αὐβϑίοῦο, δηὰ {118 δθο}8 ἴὸ αν Ὀθ6θη {πᾶὺ ῬΕΣΙΟΒΟΡΒ ΘΙ 8 ΟΥ̓ 
ορὶπίοῃ. Οχ [μῖ8 πωρογίδηϊ ἰορὶς {μ6 ϑίοϊοϑ δὰ Ὧο βοι]οὰ οὐ οοπβίβίθης βοβθπια : 
{πε ἀοοίτίηα οὗὨ [86 ᾿ἰτηπιογ δ! γ οὔ [ἴῃ 6 800] νγὰ8 ποῦ 8 ῥχγοζεββοὰ ἰθηρί οὗ (μεὶγ βοδοοὶ, 
ΤΟΣ ὙὙῸ5 ἰζ ΟΥ̓ σθοκοηθα βιποηρ [86 ἀγονγοα ὈΥυϊποὶρ]68 οὗ {86 ϑιοὶς βεοῖ. Αμπὰ Ἄνθη 
ΔΙΠΟΙΗΣ ἴμο86 ῬΒΙΟΒΟρΡΏΘΥΒ ὙΠῸ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ἰδυρὺ (δἷ8 ἀοοίσϊηθ, σομβίογ Ὁ]6 ἀουδὶ 
πὰ ὑποοΓ( δ! ΠΥ ἀρ ἴο Βανὸ ργδυβὶ θα. 8 ϑοογαίθϑ, ΒΟΥ ΕἾ Ὀοίοτο ἢ18 ἀθδίὶ, 
[6118 8 τίθπάβ, “1 Βορθ 1 8ἃπὶ ποὺ βοίϊῃρ ἴο ροοά πηθη, ἐδουρὰ [8 1 που]ὰ ποῖ 
ἴαϊζε ὉρΡΟῺ [26 ῬδγθιρίΟΥ ἴ0 δββογῦ; Ὀαΐ, ἰμΠαῦ 1 884}} ροὸ ἴἰο {Π6 ροᾶϑ, Ἰογά5 ἐδαὶ 
ΓΘ ΔΡ5Ο] υἴο]γ ροοά, ἐ)18, ἰ Ι οδὴ αϑῖγῃι ἂν {πϊηρ οὗ (μΐ86 Κίπᾶ, 1 που]ὰ οοτγίδίγ 
εἴτ. Απά [ὉΓ (18 τρᾶδοῃ 1 ἀο ποῖ ίαϊκο 1 1}} ὑπαὶ 1 δῃλ ἴο ἀϊθ, 85 οἰπογνίβα 1 
Βιου]ὰ ἀο; θυῦ 1 8ι ᾿ῃ φοοὰ Βορα ἐμαὶ ἔδβαγα 18 βοπιϑιΐηρσ γοτηδι πηρ [ῸΓ ἴΠ086 νὴῖϊο 
Αγ ἀδαῖ, δηὰ ὑδμδὲ 10 γὰ}} (θη Ὀ6 τσοἢ Ὀοίίον [ῸΣ ροοὰ ἰπδη [ὉΓ ὈδΔα τηοη.")8 ΤῈ6 
ΒΩΠῚΘ ΡΠ] ΟΘΟΡΒΘΥ δίϊου τὰ Ἔχ ργοϑβοα ἢ Π]86] 8.}}} τόσα ἀου Ὀ }}γ, πὰ βαϊά, Ἰδὲ 
᾿πβουρῖν 6 δοιὰ δ πιϊδίαικθη, Ὧθ ἀἰὰ αἱ ἰοδδὺ σαϊῃ ἰδ τηποῖ, {πα (6 ὀχραοίδιίοη 
ΟΥ̓[ὰ πλλάα δεἶπὶ 1688 ὈΠΘΆΒΥ Ὑ{116 ἢ ᾿νοᾶ, δηὰὶ ἔμ ΟΥΤῸΣ πουϊὰ ἀἰ6 τ ἢ μἷπι; ἀπά [6 
σοΠοΙἂθ8 ἰῃ [ῃ6 [ΟἸ]ονὶρ ὕΘΥΤΩΘ: ---- "1 δηλ ροϊηρ ουἱ οὗ [86 πον], ἀπὰ γοῦ ἅγὰ ἴο 
ἐἸΔΠΡῈΘ ἴῃ ἰδ; Ὀὰὲ ὙὨϊΟἢ ΟΥὗἩὨ υ8 Ὧ88 ἴ[πΠ6 ὈοΙί6Γ Ραγί, 18 ἃ βϑοχοῦ ἰὸ ΘΥαΥῪ οὔθ Ὀυϊ 
ὉΣο." 

ὙΥ μαι μα Ὀθ6η βαϊὰ οἵ ϑοογαίθβ ἸΏΑΥ̓ ἴῃ ἃ στοδὶ τω δΌΣα Ὀ6 Δρρ!οὰ ἰο ῬΙαίο, {116 
ῃιοβὺ ομλϊποηϊ οὗ ἢΐ8 ἀἰβοῖρίθβ ; Ὀὰϊ ΚΠ6Ὺ στον οδκοποὰ δηὰ οὐβουγοὰ {πεῖν ἀοο- 
ἐγίηα τοϊαεϊνα ὕο {86 ἱπηπιου δ! γ οὗ {86 δοιὰ], ὈὉΥ Ὀϊοπαϊηρ τὶ 10 ὑπαὺ οὗ [Π8 ἐγϑῃ8- 
ταὐϊσταιίοη οὗ δου]8 δῃὰ οἴμον δοιίοῃβ, 88. γγ6}} 88 ὈΥ̓͂ ΒΟΠΊΘΙΠ168 ΘΧΡΓΟΒΒΙ ἢ {ἢ ΘΊβαἶνθ3 - 
ἴῃ ἃ ὙΘΡΥ ὙΔΨΟΣΙΠΡ δηα ὑποοσίδί ἢ ἸΏΒΏΠΘΥ ΘΟΠΟΟΥμΪηρ 1. Απα ἱξ 18 του ΚἈὉ 6 
(παῖ, Ἰπουρὴ {ποτὰ τ ΤῸ βού σαὶ βοοῖβ οὗ ῬἘΪἸΟβορογβ, ἢ ὈΓΟΐοββοα (ὁ ἀογῖνα {πο ῖν 
ογὶ ρῖμδὶ τοπι ϑιοοταίθβ, βου οὶ Υ 8ΠΥ οὗ ἰδ6πὶ ἌΠΕῚ {86 ᾿Ἰπιμμογία ΠΥ ΟΥ̓ {6 δου] 45 
16 ἀοοίτίπο οὗ ἐμοῖν δοιοοΐϑ, ἐχοορὶ ῬΙαϊο δηᾶ 18 αἰβοὶ 0168; δῃᾷὰ ᾿πδὴν οὗ {8686 
ἰγοαιοα ἰΐ 88 δΌδοϊ αὔθ ὶγ πποογίδιη. 

Οἴοοσο 18 1.5} }}γ οομβιἀογοὰ 88 διιοηρ (86 πιοδβὺ δι ποηΐ οὔ ἰποβα ΡΒ] ΟΒορ6 8 τ 80 
αΥιοῖ 1[0γ [86 ᾿ππτηου δ! γ οὐἁ [86 Βουὶ; γοεῖ Βα Ἰαρουγοᾶ υμάθγ ἢ βαῖμα υπορτγίδ! ἰν 
(δι ἀἰδίγοβϑοά [Π6]Ὁ οὐϊάη, ΤΒουχῆ 6 Βα8 ἰγοαῖθα ὑπ6 ϑυυγ)οοῦ δῇ ΘΟ ΒΔ γ Ὁ]6 
Ἰεηρία, δηὰ μ88 Ὀσουρβῦ ἔοσνγαγὰ ἃ ναοί οὗ οορϑηῦ δγρυθη 8 ἰῃ ὈΘἢΔΙΓ ΟΥ̓ {818 
ἀοοίϊγίπα; γοῖ, ἴον 6 ᾽88 βροίβη οὗ (8:68 Βευβυαἃὶ Ορί ῃΙΟΏΒ ΘΟὨοογπίηρ ἴΠ6 παίωγα δηιὶ 
ἀυγαίίοη οὗ {86 5βοιυΐ, δα βαυϑ, “ ΥΥ δῖς ἢ οἵ [8686 18 ἔγιο, (οάὰ Αἴοῃο ἱζθονβ ; δηὰ τ ῖςὶὶ 
8. τηοδὺ ῬγοῦΔΌΪ6, ἃ ΨΟΡῪ ρτολῦ αυοσδίϊοη."" Απὰ πο ἰηϊγοάμοοβ οη6 Πομμρἰδἰηϊηρ, 
ἐδπεΐ, ΝΥ 6 γΓγ8 τοδαϊηρ ἴ[Π|6 δυρυϊηθηίϑ ἴον [86 ἱπιηοῦ δ! ἐγ οὗἁ [86 δου], Βα ἱβουρῃὶ 
Εἰ πδ6 } 7 οοηνϊηςοά; Ὀυΐ, 88 Β00ἢ 88 ἢ ἰδ ὰ δοὶὰθ [6 Ὀοοκ δῃὰ Ὀδραη ἴο τϑάϑοῃ 0} 
Εἰ πι86 1}, Βἷ8. οοηνιοὐϊοῃ γγ88 βοπ6. Α1} ψβῖομ γανθ βθπθοδ γιὲ οσσαβίοι [0 βαγ, [δὶ 
ΟἸΠοΓ ΔΙ ἰγ., ΒΟΎΘΥΘΙ ἀΘΒΙ ΓΘ ΌΪ6, γγ88 ΓΑΊΒΟΥ Ἰμμῳμα, ἐρ (πδη »γουδα ὉΥ ἴμοβ6 στοαὶ, 
τη," 6 ὙΥἢ116 ἴ.6 ΦὉ]οντοτ οὐ {μ686 ρστϑαῦ ρὨ:]ΟΘΟρΒΟΥΒ τγσοῦ ἴμ5 ρογρίεχϑὰ νὴ 
ἀουδέα, οἰμοτα οὗ ἐδ Βοαίβοη οηϊογίδιποα ἰδ τοοδί σ]ΟΟΤΩΥ ὩΟΙΙΟΠΒ, --- ἐπρδρίπῖπα 
οἶμον (μαὲ (ΠΟΥ βιου]ὰ Ὀ6 τϑιμονυοᾶ ἔγοιῃ οὔθ ὈΟὰΥ ἴο δποίβοῦ δηὰ 6 ρεγρείυ 
ῬΔηάοτοΥβ, ΟΥ σοη οι ρ  αἰΐηρ ὑ86 στανα 88 ἴδεν οἴθγηδὶ Βα ἰδίου ῖ, δὰ βδα ἷγ οοιῃ- 

᾿ ΤΠ ἘρἰσυτοδηΒ. 3 ΟἸςοσο, Αςδά. Οαοβὲ. 11. 1. ἰη ἤηθ. 
8. ῬΙαιο, Ῥῃεάοη. (οΡ. ἴοπι. ἱ. Ρ. 148. εἀ. Βροῃξ.) 
4 Αροὶ. δοογβεῖβ, ἰη ἤπα (ΟΡ. ἴοπ,. ἱ. Ρ. 96.). 
5 Ο(Ἰἰςογο, Τα5ςο. Οιμ δι. 110. ἱ. ὁ ϑϑποοα, ορ. 102. ὅϑ60 αἷβο ερ. 117. 
2 Τρ 6 ςα]Ἱοὰ 7 οπιῦα “είεγπα ἷπ ΤΩΔΗΥ͂ ἰπβοτὶρίίοπβ, Οτοίοσ, Οογρὰβ 1ΠδΟΥΙ ρΡ[ΟΠΠΠ), 

Ρ ἄἀσςοῖχ. δ. ἄοοχο. ὅ. ἀσοςοχίϊ, 6, ο. Φοτιῖη᾽ 8 Πίβοοιιγβοβ σοποογπίηρ ἴ[ῃ6 ΟἨτδιίδη ᾿ω- 

1ϊείοη, Ρ. 2393. 



10 Ὅη ἐλο ἸΝεοοδείίψ, ὅς. οὔα. 

Ρἰαἰπίηρ ἐδαὺ {π6 δ δῃᾶ βίδβ οου]ὰ βοὺ δα σἶβα δραίη, Ὀυΐ ὑμαὺ τη, ὙΠ ΘΠ Β18 ὅδ 
88 δ6ῖ, πγυϑῦ 116 ἀονγῃ ἰῃ ἀλγ ΚΠ 6538, απ βῖοορ ἃ ρεγροῖιδὶ) βαρ. 

(8.) 1 186 ῬἈΙΟΒορἤ 8 σατο ἴππι8 ἀποϑγίβι ἢ ΘΟΠΟογηηρ' [86 ἱΠΊΠ)ΟΥ- 
(ΔΙ οὗ {π6 δου], {π6ὶν 1άθαβ σοῦ δα! ]ν οοπξαβοα γοβρϑοίϊηρ {116 
οΟΥ ΑΙ ΤΥ οὗὨἨ [86 Θἴογῃ 8] γα 8β ἀπ ΡΠ οπίβ οὗ ἃ ξιΐυτα βίδίο, 
δηα οὗἉ [6 τοϑυσγθοίίοῃ οὔ [Π6 ὈΟαΥ. 

Ἐον, ᾿πουρῃ [86 ροείβ Βαὰ ργθί]γ ἔῃοϊοα, ἀπ πᾶν ρουτγίγαγοα ἴῃ Ὀοαυς] δηὰ 
εἰονίηρ νοῦόθ, [86 )0γ8 οὗὨ οἰγβίυ), ΟΥ ἃ ρίδος δῃηὰ βίας οὐὗὨἨ 0}1538, δὰ {16 στηΐϊβοσίθβ οὗ 
ἰαγίαγαβ, οὐ 86}}; δῃὰ ᾿πουρὶι [86 ἀποῖθηῦ ἀν μλρι ϑφθὰ δηὰ Ἰορίπἰαύοτϑ ΓΘ ΒΘη510]6 
ΟΥ [86 ἱπιρογίδῃσθ ἰοὸ βοοιοἵυ δὰ αἷδο οὗ (86 Ὡθοθβϑὶ ον οὐ ἱμ6 ἀοοίγϊπο οὗἉ δεΐυτα 
Ῥυπ θη θη (8, γοῦ {Π6ΥῪ ἘδσσΝΥ ἀἰϊϑοδσγά θὰ ὑδθπὶ 85 νη δη β ρδυβι  Ἰ00}5 ἐΘΥΤΟΥΒ : 
δῃὰ χο]θοίδα (6 γ ΥῪ ᾿άθα οὗ [86 τοϑυγγθοίίοῃ οὔ [88 ὈΟΑΥ 88 αὶ ομ δὴ δη ἃ βθηβ6- 
1689 (Δ0]6.Σ Ηδηοθ, ἴῃ ργόρστοδβ οὗ (6 [ΠΟΥ ΜΟΓΟ αἰδτοραγάθα δηὰ τἰἀϊουϊοὰ ονθῃ 
ΔΙΏΟΠΡ ἴΠ6 νυ ΐϊχαῦ, ὙΠῸ ΘΟΩΒΟΑΌΘΩΝΥ δὰ 20 ποίϊοῃ ἩΒδίθνου σοποογηΐησ ἴΠ6 το- 
ΒΌΤΤΘΟΙΟΙ οὗ ὑΠ6 Ὀοάγ. Ὑδαὶγ ροθίβ, 10 18 ἔσιιθ, τηϑάς ἔγοαυαθηΐ πιοηϊοη οὗ (δα ρμοϑῖϑ 
οὗἩ ἀοραγίθά πθῃ Ἀρρϑαγίπρ' 'ἱῃ 8 νἱ81}}]6 ἔοστη, δπὰ σϑίαἰπἰηρ (μον (ὍΤΟΥ βῆδρϑθ ἴῃ 
{Π6 β8168 Ὀοῖον ; γοὺ ΌΥ ἴΠ| 686 ΤΟργθβθη αύϊοηβ (ἰ (ΠΟΥ πθδὴ ΔΩΥ ἰδ᾽η 6) [ΠΥ Ἰηθᾶη 
ΠΟ το τ ἴμδη ἰμαῦ {π6 δου], δἴθον {18 116, Ῥᾶβ8605 ἰηΐο δῃοίθοῦ βίδίθ, δῃὰ ἰ8 βοὴ 
ἱηναβίβα τῖ ἃ Ὀοὰγ οοτηροδοὰ οὗὨ ἸΙρμῦ δδγῖαὶ ραγίΐο]68, δ ομθίμον ἀἰβογθηὶ ἴγοηι 
{ο86 οὗἩ ν᾽ ΐοὰ Ὁ Δα ργθνιουϑὶν Ὀ6θὴ οοτηροβοᾶ : Ὀυὺ ἐμπδὶ [Π6 ρ,Ὸ85 τηδίΐον, τυ ἢ] 0} 
{ΠΟΥ ΒΔῊ ἰα!ὰ ἴῃ (86 στᾶνα πα υγη ἴο οογγυρίίϊοι, οΥΓ τοῖν μὰ Ὀδοη τοἀυσθδὰ ἰὸ 
Δ88.68 ΟἹ ἴδ ἤἼΠΘΓΑΙ ΡΙΪ6, δηὰ μδδὰ Ὀδθη βοδίίογοα ἰη {Π|6 δἷἱγ, βδῃουϊὰ ουοὺῦ Ῥ6 δραὶῃ 
οοἸ]θοἰοὰ ἱορείβοτ, ταιβοὰ ἴσομι ἴμ6 ἀθδὶ, δπὰ τον νι ῆθα ; --Ὃ Οὐ 1818 186 τηοϑῦ 8ρ6- 
ουἱαιῖνο ΡὨΠΟΘορθογϑ πονοῦ εηἰογίαἰπθὰ {Ππ6 β] ρ μι δβὶ οοποθρίοη. 

ΤῊΪΐθ ὈΠΟΘΥΪΔΙΠΤΥ ΘΟΠΟΘΓἰὩρ ἰθ086 στοαΐ δπὰ ζπμἀδιοθηΐαὶ {τ} 8 τγᾶβ αἰζοποᾶ 
ἢ ἔλί4] οἰἴδοῖβ, Ὀοΐμ ἴῃ ρυϊποῖρ!8 ἀπ ῥγϑοίίοθ. [πῃ γίποίρίθ, 1ἴὲ πδιυγα]γ Ἰοὰ 
τηδη Κι ἴ0 08]}] ἰπ αιδδίϊοη {86 ργουϊάθῃςθ, υϑι166, ἀῃα σοοάῃθβ8 οΥ ἀοἀ, ἤθη {ΠΥ 
᾿οὐβαγνοὰ {86 ργοβρουϊ ιν οὗἁὨ 186 πὶοκοά, δπὰ ὑπ 6 οαἰδσηΐ 168 οἵ (δ τἱρμίδου, τίϊδουῖ 
Ὀοΐηρ βυγα (δαὺ οἰ Π6 Ρ οὗἁἨ ποτὰ ββουϊὰ βυϑδγ οὐ Ὀ6 τονδγάθα ἴῃ δποίμον ϑἰαϊ ; ΟΣ 
οἶβα ἰο ἀουδὶ ΒΟΟΣ ἰΠΟΓΘ ΓΘΔΙΪΥ 89 ΒῺΥ οδββοηϊὶαὶ αἰ θγοησα Ὀοίνοθη γ᾽ σγίαθ δπὰ 
γίοθ, δηὰ πβοίδμον 1᾽ ἀἸὰ ποῦ ΒΟΥ ἀδρθηὰ ἀρο 186 ἱπϑυϊςαὐϊοη οὗἩἨ ποθ. [Ι͂ἢ »γαο- 
ἔσο, ὮορΡ6 δηὰ δας δα (886 ὕνγγο ἱδίηρβ γθ10 ἢ} ΟΠ ΠΥ ρονογη τηδηκὶ πᾶ, πὰ ᾿πἤπθηοο 
4δοῖλ ἰῃ ἰμοὶν δούίομδ; δηὰ ὑπΠ6Ὺ τυδὲὶ, Οὗ σουγΒο, σου Γ δηὰ ᾿ηῆυθηςθ, Ὠ]ΟΤῈ ΟΥ 1658, 
ἴῃ ρσοροσὥοῃ ἰὸ {με σογῥαϊπέν ἴμθτα ἰ5, ἐἰμαῦ (86 {πη ρ8 ἔδασθὰ δῃὰ μορϑὰ [0Γ ὅτ τϑᾶδὶ, 

 80165 οοοδδοχο οἱ τοάϊγο ροδδαηῖ : 
Νοῦί8, φυσπι βοιλοὶ οοοΐάϊς Ὀγουΐβ Ἰυχ, 
Νοχ οδὲ ρεγροῖπα πᾶ ἀοττηϊθηάδ. (αίμϊμε, Υ. 

ΟΥ̓ {πὸ υἱροῦϊγ ἨΟΡροἾ685 βούγον οὗὨ (ῃ6 ΠΟΑΙΒΘῺ8 ὈΟγοηα [Π6 στανθ, 80π|6 θα ΤΠΔῪ ὃὉδ 
[οττηδὰ, ἔγοπι [86 Το] οννίης Ῥαρδη Ἰπβου ριοη, οορὶοα ὈΥ 1)γ. Μαιδηὰ ἴτοσπλ [16 σὶρ ι- βαηὰ 
Ὑ{8}} οὐ 16 Ιδρίἀαγίδη ΔΙ ]ΟΥῪ ἰπ 180 Υ᾽ αἰἰσδῃ Μαδβουπὶ δὺ ᾿ζομιο-:--- 

σι ΙΝΙΙΝΒ ΜΑΧΙΜΥΒ 
ΑΝΝ, 11. Μ. ν. 

ΑΤΒΟΧ Ο ΕΌΕΚΤΥ͂ΝΑ ΤΕΨΟῚΙ ΟΝΑΒ ΕὙΝΕΕΕῈ ΘΟΑΥ̓ΘΕΒ 
ΟΥ̓) ΜΙΗ͂Ι ΤΑΜ ΒΥΒΙΤΟ ΜΑΧΙΜΌῸΒ ΒΕΙΡΙΤΥ Ε 

ΟΥ̓ ΜΟῦὺΟ ΙΝΟΥΝΌΠΒ ΟΕΒΈΕΜΙΟ ΒΥΡΕΒΕΙΒΕ ΒΟΙΕΒΑΤ 
ΗΟ ΤΑΡΙΒ ΙΝ ΤΥΜΥΠῸ ΝΌΝΟ ΙΑΟΕΤ ΕΟΟΕ ΜΑΊΕΕ. 

(δίῃ {υ}}08 Μαχίπηυ5, 
(με) 

2 γεδῖβ δπὰ ἤγο ΤΩ ΟΠ Γἢ8. 
Ο τοϊοπιὶοβθ Εσγίυπο, τ ἢο ἀκ! σηϊοϑὲ ἰῃ οἴπιοὶ ἀσδιῆ, 
ΤΥ ἰβΒ Μαχίπιιβ 80 δ δηδιςο θὰ ἴγοπὶ τηο 
Ης, νγῆο ἰδ} υϑοἀά ἴο 116, Ὀοϊονε, ΟἿ ΤΥ ὈΟΒΟΙΩ. 
ΤῊΪ8 δίοηθ ΠΟῪ τϑτῖκβ ἢῖ8 ἰοπηὺ ---- ὈΟοἱ ἃ ἢΐ8 ἸηοΊ ΠΟΥ, ; 

(Δ αϊδηἀ᾽ 5 ΟΒυγοῦ ἴῃ τ86 Οαἰδοου) δ, Ρ. 42.) 
3 Οππη 8 ἃ Βρτοτηο ἀΐθ οδοπι, ατ185 δηϊο ὈΓΙ.Ό ΠῚ : 66 τηδῖΒ ἃ ΤΟΥ Β6ΏΒ118 ι.1}0.8 δαΐ 

ΠΟΥΡΟΥΪ, δοΐ δηΐπιθρ, 4αδπη δηϊθ6 Πδίδ] 6 ΤΏ .--- -, . Ῥπου απ Ἰδῖα ἀο] γασηθηΐογαῃ), αν] άἀ8- 
ητὸ Ὠυαυδτη ἀἰθβίηογο Ἰποσῖ 8} 418 σοτητηθηῖδ δαὶ. δδίτη ]]8 οἱ ἀθ ἀεβοσνδηαΐβ σοσροτὶ υ0}8 
Βοταὶ πυ!η ἃς ΓΟΥν]Βοο ἀϊ ργουλίβϑα Ὠοι ΟΣ Ὁ νδη 88... Ρ]ίη, Ναὶ. Ηἰδβι,. 110. υἱὶ. ς. 55. 

Νεαφυθ δηΐπὶ Αβϑοη Ποῦ ἰΐ8, αὶ ἤδο ΠΌΡΟΥ αἰἰββογογο οροσαπῦ, οὑπὶ ΠΟΓΡΟΥΙΌΠ5 ΒἰπιῈ] 
ΔΩΪΠΊΟΘ ἱηιοτίγο, δίφαο οἵηπία πιοτίο ἀοίογί, Οίςοσο, ἀ6 Ασιηϊοϊ 3, ς. 8. 
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δὰ 186 τογαγὰβ δηἃ ρυπιδδηηθηίβ ΘβδυγοΪγ ἴο Ὀ6 ἀχροοίο, Απὰ 85 ἐπα οοττιρὶ 
ἸΠο 8 0100} οὗ Βυπιδῃ Ὠδίυγα ΜὙ|11 Ονοσοοσλθ ΔΩΥ͂ ἴδδν, {6 Ἰουπάἀδίϊοη οὗὨ πρμϊοΐ 18 
θαυ ἀου δε}; 80 0Π686, Ὀαηρς ἰοῦ Ἰοοθ6 δῃὰ ἔγοθὰ ἔγοια {86 ἀρργμθηβίοη οὗ ἃ ἔιϊυγο 
δοσουηΐ, Μψ|11 οὗἨ σοῦγδα ΟΆΥΤῪ ΤΟ ἰηΐο 8}} σϑῆηον οἵ πο κοάποθθ. ΝΟΣ ἰ5 ἰΐ 830}}- 
αἰδηῦ ἴο ΒΑΥ, ἰμαῦ ΠΟῪ ΓΘ ὑπᾶον (86 τοβίσδιηὐ οὐ ὀμπιαπ ἰΑΥΤΒ: Βῖποα 10 8 σογίδίη 
(μαὲ γΥῪ ρτϑδί ἀερτθοθ οὗ Ὑ]Ἱο Κούπμοδδ ΣΏΔῪ 6 ὈΟΐδ Βασθουγαά ἱπ {86 Ποαγί, δηὰ 
σΑστιθὰ τηἴο οχθουΐοη, μοί μδίδηαϊηρ [86 αὐπιοϑὺ [δὲ μυπηλῃ δα ΒοΣ γ οαπ ἀο ἴὸ 
Ῥγανϑῃῦ 11. 

2. Βυοιι (86 Ἰρπόγδῆοα δηα Ὁπορυ ΙΓ, νυ Β1οἢ (1 Βαγο 866η}) ργα- 
να] θα διηοηρ Βομλα οὗ [86 σγοαίθδί ἔθδομθῦβ οὐὗὁἨ δα υ, σΟποθγηϊηρ' 
1πο86 ἔπμμάἀστηρηίαὶ ὑσα8 ὙΒΙΟΝ ἀγὸ [86 στοαὶ Ὀδγυῖοσβ οὗ υἱγίαθ δπα 
το] ρίοῃ, 10 15 αυἱάθηΐξ ὑπαῦ ὑπ6 ποδίμθηβ δα πὸ ρογίδοῦ βοβϑιηβ οὗ πιοσὰ] 
ΓῸΪ6Β ἔοσ ρου δῃὰ ροοὰά στωϑδῇηθσβθΌ Τμυ8, Π (88 ἀχοθρίϊοη οὗ ἔνγο 
ΟΥ ἴγθθ ῬΒ]Οβορῃοῦβ, ΤΟΥ ΠΘΥΘΡ ἱπουϊοαίοα (μ6 ἀπ οὗ Ἰονίπρ' οὐχ 
ΘΏΘΙΪ6Β 8ηα οὗ ἔογρινιπρ 1Π} 0.168; Ὀαΐ, Οἡ 68 ΘΟΠΙΧΆΓΥ, Π6Υ 80- 
οοπηϊαα τονθηρα ἴο Ὀ6 ποΐ οὨΪγ Ἰανγέα!, θυ οοτητηθη δ]... ῬῬυάδ δηπά 
πο ἴονθ οὗ ρΡορυϊαῦ δρρίαυβε ([6 βυθάυϊηρ οὗ νιοὶ 18 186 ἔγδι ρῥγϊη- 
ΟἰρΡ]6 οὗ γα νἱγίῃθ) γοσο δδίθοιηθα (δ Ἐϑεὶ δηά ρστοαίθϑὺ ᾿ποθηΐνοϑ 
ἴο γἰγίαθ 8δῃὰ π00]6 δοί:οῃ8; β810146 νγῶϑ σεράγαθα 88 {86 βίχοηραϑβί 
ἸΏΔΤΚ οἵ Βαγοίϑιω ; δῃὰ (μ6 ρεογρείγαϊοτβ οἵ 11, ἰπϑίοαδσα οὐ Ὀεὶπρ' 
Ὀγαμαϑα σὰ ᾿πέμΑΥ, 6.6 ΘΟΙΩΙΩΘΠα6α δΔηα σα] οὈταίθα 88 θη οὗὨ ποῦ] 6 
πϊη8. Βιυιΐ 186 ᾿ὨΓΒΤΙΟΓ δοίβ οὗ (δμ6 βοιμὶ!, ---- [16 Δα] ΣῪ οὗ [86 6γ8 
δηά (06 πηυγάοῦ οὗἩ (86 δΒοατί, --- σοῦ {186 τοραγάθα. Οἱ [δα οοη- 
ἰγΆσΎ, [86 ΡΒΙ]ΟΘΟΡΒΟΙΒ οουη θηδησθα, ὈΟῸΝ ὈΥ ΔΥρυχηθηΐβ ἀπ οχϑηρῖο, 
[λ6 πιοεὺ Παρίου ργδοίῖοθθ Τὰ {πο ῖϊ, ἃ8 18. νγ6}} Ἰζοτνῃ, νγῦ88 ρϑὺ- 
τη ἰ6α ἴῃ Τὐργρί δῃὰ ἴὰ ϑρατγίϑ: Ρ]αίοῦ ἰδυρηΐ [86 ὀχρϑάϊθμποβ δπᾶ 
ἰδ [] 688 οὗ ὀχροβίῃρ ομ] άγθη 1 ραΥ ΟΌΪΆΓ σΆ868, δηα Αὐἱβίοι]θ, 8180, 
οὗ δϑογίϊοῃ." 1716 ὀοχροβιγο οὗ ᾿πέδπίβ, δῃα {ῃ6 ρυζπρ' ἰο ἀδαίι οὗ 
οἰ] ἄγθὴ γ8ὸ ΤΟΥ͂Θ θα οὐ παροτγίθοῦ ἴῃ ἔοστη, νγὰ8 Δ] ουϑα αἱ ϑραγία 
νγ 1γουγρυδ: δύ Αἴβθῃβ, {πὸ στοδΐ βοδΐ πα ΠΌΓΒΟΣΥ οὐ ρῃ}]ΟΒορ ΓΒ, 
1ῃ6 τοιιθὴ ἯΟΓΟ ἰγοδίθα δηα ἀϊδροθοα οὗ 88 βἰανα, δηᾷ 10 νγδϑ δηδοία 
(παν ““ ᾿ηίμηΐβ, ψΒΙοδ Δρροαγοα ἴὸ Ὀ6 τῃηδϊπιοα βου] δἰΐμοσ μα Κι ]]οα 

Σ Βρ. αἰ δβοπμ 8 Ῥαδίογαὶ 1οἰΐοσβ, 1έϊογ 1}. (νοΐ. ἴν. ρ. 105. οὗ Βρ. Εδῃᾷο]ρ᾽5 Ἐπο ἰτὶ- 
ἀΐου ΤὨοοϊορίουπι, Οχίοτγα, 1792.) 

2. Ὠϊοά. 8,ς. δ. ᾿. ῬΙπίδσον. ἱπ Τγοῦγρο. 
8 Ῥίδιο ἀο Βορυδ]ῖςοδ, Ὁ. ν. Αἱ ἔροιο, ἰπίδηοἱάθ τν 88 ὈΥ 1τ86 ἰανν8 οἵ Βο- 

τηιμδ; δηὰ {8 Βοττί ἃ Ὀγδοιῖοθ 68 δρργουθὰ οί Ὁγ ΡΙαϊδγοῖ δὰ ϑοποοα. 8.6 Φοηκίη 8 
ἸξοΑΒΟΏΘΌΪΟΠ688 οὗἩὨ ΟἾ τ 8:18 17, νοὶ]. ἱϊ. Ὁ. 5821. Αἱ Ἐοιηθ6, 8 Ὠστν-ὈΟΓη ἰηΐδηϊ τῦδδ ποῖ μοϊὰ 
ἰοχίεἰπηδῦθ, πη]6 58 {Ἶ16 (ΔΊΠΟΓ, ΟΥ ἐπ δἷΒ ΘΌΘΘΠΟΘ ΒΟΙῚΘ ΡΕσϑοῦ ἴογ πίπι, ᾿ἰβοὰ ἰδ Ὡρ ἔγοπι ἴῃ 6 
στουπὰ (ἐεγγά ἰευαεεεῖ) ἀπὰ ρῥἰδοοὰ ἱξ οῃ 8 θοδοπὶ. Ησποο 186 ῬὮγαβο ἐοίΐεγε βίδεπε, ἴὸ 
οἀυςεῖο, κοπ ἐοΐϊδεγε, ἴοὸ Ἐχροβθ. Βυὲ ὄυθῃ ὙΒΘη 6 ΟὨΣἸάγοη ὑγογὸ στόνγπ ὑρ, {πεῖν Γ ΠΟ Γ᾽ 
τη χης ἱπιρτγίϑοη, ϑοοῦγρε, βεηἃ ἴμθτ Ὀοππὰ 0 γγουκ ἴῃ [80 ΟΟΙΏΙΤΥ, ἀπά αἶβδὸ ραϊὶ 16 πὶ ἴὸ 
ἀσδι ΌὈΥ ΔΩΥ Ῥαμπίβῃπιοης δ μ]οδϑο, ἱΓ ΠΟΥ ἀοθογυβὰ ἰ, Αἀδπι δ Ποπιαη Απεϊαυϊείοδ, 
.47. δι εἀϊί. 
μὴ Ατίδιοι. Ῥο]ὶξ. 110. υἱΐ. ς. 17. 5 Τεγοηΐὶ. Ηθογτα. 

4 Τῃ τορυ] ἰσδη ΑἸΠΘΏΒ, πᾶν ὙΔ8 ΟΥΡΙῪ τΠΐηρ, δηὰ ποϊηδη ποι. “ ΤοΠΊΘἢ ὙΟΤΟ 
ΠΠΠΟΓΑΙῪ τδὸ βοσίβ οἵ 6 ΠΩΣ ἱπμογδησθ, ἩΒοῖμοΣ πὲ ἱΠΠοτίϑηοθ οοῃδίδιεὰ ἰη ἰαπὰ 
ΟΥ ΠΊΟΠΟΥ͂; ΠΟΥ͂ ῬΘΙΟ τηδάς, ΝῊ ΟΙΠΟΥΙ ῬΓΟΡΟΤΙΥ, 8 δβιιδήεοὶ ΟΥ̓ ἰα ΑΙ] ΘΠΙΑΤΥ Ὀδητϊοδὶ 
(βεπιοβίῃ. 1. Οτδῖ. οοπίγα Αριιοῦυσῃ. [ἀ. σοηῖτα ϑίθρηδηιπι, Οταῖ. 1.}); δηᾶ, υυμδίονοσ ἀ6- 
᾿ἰχῖιεα Πεὐγϑδὶρ ταῖσδ ΘΟΠΥΘΥ ἴο δὴ Αἰμοπίδῃ ᾿δαν, ἰγοεάοπι οὐ Ῥογβξοῃ οὐ ἱπο]ηδιΐοη ὙΥΑΒ 
ποῖ διηοηρς ἴπ6 ὨθΙθΟΣ: δίηρίο οὐ νοδἀοά, δῆς. Ὀαοδπιδ, ὈῪ [Π 6 τηοτο δοαυϊδἰκίοη οὗὨ ρῥγο- 
ΡΟΓΙΥ, δὲ [ῃ6 ΠΊΘΓΟΥ οὗὨἨ 1Π6 ποαγοβί τγα]6 γοϊδίϊοη ἱῃ βιισοοβϑιο : 8ῆ6 σου]ὰ δ6 Ὀτουραι τοδὶ 
ἴῃ ἀα}} βοϊαἄθ οὔτ σγποοδουπι, (ο ὈΘΟΟΤῈΘ δὴ υην}]ηρ τί ὰ6, οὐ 886 οου]ὰ ὃ6 ἴογῃ ἴτγοπι 
16 οδ͵οςὶ οἵ Ἀγ νοὰαοὰ δἰεοιϊίοη, 0 ἔοστηῃ πϑὺν {168 νυ ἢ ΡΟΓΠΑΡ8 ἴΠ|ὸ πιοβὲ ἀϊβαρτοθδῦϊα οὗ 
τηδηκὶπὰ, Απὰ ἰξ ὑπάον ΔΠΥ οἵ ἴπο86 οἰγουτηϑίβΠοΟ8, ἡδίαγο θοσδπιο πιογὸ ρουογία} [8 Ὲ 
γίγίαο, Ὁ ττῶ8 116 ῬΟΠΑΙΥ αὶ ἴον [Π6 ἱγαπβρτϑβδίοη," (Οὐυδγίογγ ουον, νοὶ. χχίχ. 
Ῥ. 327.) 



12 ΟἩ ἐμο Νεοοββίΐψ, δα. ΟΓ α 

ΟΥ̓ ΘΧΡοΒβοᾶ; " δῃᾶ {ῃδὺ “186 ΑἸΠΘηΐδη8 τσ ἰΔυγι Πγ ̓πνδᾶθ δηᾶ οθῃ- 
βίαν ΔΠΥ͂ ΡΘΟΡΪ6, 80, ἴῃ {π6ὶγῦ Ορ᾽οη, γ6Γ6 Εἰ (0 Ὀ6 τηδάθ βἰανεβ.᾽" 
ΤΏ ᾿πΐδιηουδβ ἰγαῆο ἴθ δυμηλῃ Ὀ]οΟα ψγὰ8 ρογτη δα ἰο {π6 εαὐτηοβῖ 
οχίθηξ; δη6, οἡ οοσίδι ΟΟΟΆΒΙΟΏ8, {πΠ6 ΟὟ ΠΟΙΒ οὗ βανββ δα [}}] ροτ- 
ΤΑἸββίοῃ [0 Κα} [μο. Ατηοηρ {π6 ἘοΙΏδΏΒ, τηλβίοσβ μδα δὴ δβοϊ αἴ 
ῬΟΎΤΘΙ ΟΥ̓ΟΥ (δ οῖν βίανθ, μοῦ {Π6Ὺ τηϊρῃῦ βοουσρα οὐ ρα 0 ἀδαίῃ αἱ 
ἰραϑυγοδ; δηᾶ {18 τρις τγ88 δχογοϊβοα ἢ βασι ογ ΘΙ ἐγ, Θθρθοῖα ]ν 

1ὴ {π6 ΘοΥΓαρῦ ἄρε8 οὗ [Π6 ΤΘΡΌΘ]1Ο, [Παὺ αν ΟΣ τηδάθ, αὖ αἰ γθηΐ 
ὉΠΠ68, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥ ἴο Τοδίσαϊῃ 16, ρα ν88 {Π6 ΘΟΠΠΊΟΠ ΡΠ ΠἸΒΗσηδηΐ ; 
Ὀιιΐ, [ῸΣ οογίδὶ ἢ ΟΥ̓ Πλ68, Βίαν 8 ΟΥΘ ὈΓΘΠασα 1π ἴπὸ Τογα θδα, πὰ βοιηδ- 
ΕἸΠ|68 ΘΙ ΘΟ ρ6]]6α [ο0 ΟΔΙΤΥ ἃ Ρῥίθοθ οὗ νοοὰ τ “ισοα) τουμᾶ 
(ΠΟΙΓ ὩρΟκΒ ἩΒΘΓΟΥΟΥ ΤΠ6Υ ο. ὙΠ ρυηϊϑῃθα Τρ Δ11ν, ΠΟῪ 
ὙΘΓΘ ΘΟΙΩΙΏΟΠΪΥ ογυοὶβοα. ΒΥ {π0 Ποιηδῃ ἰα8, ἃ βἷδνθ οοι]Ἱὰ ποῦ 
Ῥθδγ ἰδβεϊηοην πὶποιΐ ὑπάοτροίηρ [Π6 ταοῖ : δηὰ 16 [86 τηδδίοσ οὗ ἃ 
ΓΆΓΑΙΪΥ ὙΘΙΘ δαὶ ἴῃ 818 Οὐ ΠΟΊ186, 81] Πῖ8 ἀογηθβί!ς δ᾽ανθβ γοτα 118 0]6 
ἴο 6 ρΡαυΐ ἴο ἀφραίῃ, {που ρ ὉΠΟῚΣ ᾿πΠπΟΟΘΏΟΘ τῦαβ ΟΥΟΓ 80 τηδπὶ  θϑί ὅ ΕῸΥ 
{ΠπῸ τοὶ ο οὗὁὨ {86 Ῥοοσ δπα ἀθβυ αϊα, δβρθοῖα! ]ν οὗ δἰανθθ, πὸ ῥτον βίοη 
ὙΥαΐθυοσ τγα8 τηϑίθ, ΒΥ {πΠ6 Βοτηδῃβ, ψχῃο Κορύ ἴμθῖι ἴῃ στοαῦ πι- 
υοσβ, {86 ν ν6γθ ταοϑὲ ἸῃΒυτ δ πορ]οοίοα, {Π6ῚΣ τηδβίοτβ ἐπγηθα ἐπ 6 πὶ 
ουὖ οὗ ἀοοτβ ἤθη βἰοϊ, αδπὰ βθηῦ {πο ἴο δὴ ἰβαπά ἴῃ {Π6 στῖνον ΤΊΌΟΥ, 
ΜΓ ΠΘΓῈ {ΠΥ Ἰοἵν Γ[Πϑῖ ἴο θα ουγεα ὈΥ̓͂ {Π6 (0164 ρσοα “ 8ου]Αρῖι8, τ ἢ 
Πδά 4 (στρ ]α ὑπογο. ὅϑομπιθ τηρδίθυβ ἱπἀθοα νοῦ 8ὸ οὐδ] {πα ΤΠ6Ὺ 
ΚΙΠ]]οἃ τ6 πὶ ΒΘ ἰΠ6Υ ΟΓα διοῖ ; θυΐ (δ 18 Αγ Αγ ν ττᾶδ οποοκοὰ Ὀγ 
πὸ Εὐρόσοσς ΟἸδυάϊαβ, νο ἀδθογοοὰ {παῦὺ ἴπο86 τὸ ρυΐ {ΠΟῚῚ Β᾽αν 68 
ἴο ἀδαίῃ βῃου]ά 6 ρυπιβηῃθα Ὧ8 ΤΌ ΓΘΓΘΙΒ; 8Π4 αἶδοὸ {Ππαῦ βιο ἢ δι 9 Κ 
ΒΙανϑβ 88 ὝΘΓΟ ἰὰγῃθα ουῦ ΟΥ̓ ΤΠΟΙΣ τηλβίουβ Βῃου ἃ μάνα {ποὶγ ΠΣ θοΥΥ 
1 (ΠΟΥ τϑοονθγοά. δ (ΟὐὐβίομιΓΥ βυνθασῖηρ νγ88 ΘΟΙΩπΊ η6ο(, 1 ποῖ ὈγῪ 
1μ6 ῥγεοορίβ, γοὺ ὃν {π6 δχληρ]α οὗ [86 Ὀδδβῦ τροσ δ8 δπηοπρ' (ἢ 6 
μοδίπθα ῬΒΠοΟΒορ θύβ, ρου] ΑΥΥ ϑοοσαίθβ, Ρ]αΐο, ϑὅδηθοα, δηᾶ {86 
ΘΙΠΊΡΟΙῸΥ «“0]14π, 1ῃ νΠ086 ὙγΟΥΚΒ πυθγοιι8 οί ὮΥ ΖΨυρίίον, Ηδγου]οβ, 
[6 ὅπη, δηᾷ οἵἴμοσ ἀθι 168, ὉΤῈ ὙΟΥΥ ἔγοασθηῖ, ΤῊ ρταιβοσίίοη οὗ 
Π6 ΒΘΏΒ1141] Δρρδί 168, δπὰ οὔ ἴπ6 τηοϑὺ ἀππαίαγαὶ ᾿υβῖϑ, τγ88 Ὄρβϑηὶν 
ἰΔυρἢῦ ἀπά δἰ] οσσθά, Δα βθρρυβ πηι ἰδ! μθα, {ΠπαὉ 11 τα8 Ἰανν Ὦ]} [ῸΓ ἃ 
86 Δ ἴο δβίθδὶ, οοιηπ δ Δα] ΘΓΥ͂, Πα ΒΟΥ] Θρ6, ΤΠ Θη Ορρογίμηὶν 
οδετοα: 1ογ ἵπαῷ' ποπὸ οὐἁὨ {π686 δοίϊοῃβ σγεῦα ΠΑΙΌΡΑΙ]Υ 6ν]}, βοϊ ηρ 
Α5116 {(π6 νυ ]ραγ ορὶ πίοῃ, Ἰυ ΒΊοἢ γὰ8 ᾿Ἰηἰγοαιιοοα ὈΥ 81}}γ δπά 11 6ταΐθ 
ΡΘΟρΡΙο; δὰ {παὺ 8 186 τἸηδῃ τηϊρῦ ΡΟ] ΟΙΥ ΟΥΑΙ 18. 1 Ιἀϊποιιθ 
ῬΓΟΡΘηβ (168. 

(ὐοΥτοθροπάϊηρ ν} Βυ ἢ ρυϊποῖ ρ] 68 νγαθ (86 τλότὰ] οοπαποὶ οὗἁὨ {6 

᾿ Ανίβιοις. Ῥο τ. 110. νἱὶ, ο. 17. 1. Τυῖά. 11Ὁ. 11, ς. 14. 
5 ΤΏ οαἰοογαιθά ὑθηβοσ, Οαῦο, τγαϑ ἃ ὑμαὰ Τηδδίοῦ ἴο 8 πηίοτιπηδίο δανοβ, ἢ πὶ ἢθ 

ὭΘΥΟΥ (αἰ ἰοἀ το οοττεοὶ υνἱΕ} Ἰοδί ποτ ἹΠΟΏρΒ, 1 ΠΟΥ ὙΤ6 ΤῸ ΤΘΠλἾ88 ἰῃ ὉΠ 6 Ὁ διϊϑηάβησο δὲ δἢ 
οη οι ηθη 8 Ἡ ὨἰΟἢ Ὧ6 χάνο ἴὸ Ηΐθ ἔγίϑῃ δ, οὐ δὰ βι8θγοὰ δὴν τὨΐηρ ἴο Ὀδ βροϊ!δὰ. ἫΡ 
οοηίτνϑα τθ8}8 ἴο ΓΑΐβο ΔΌΔΙΤΕΪΒ Δ] ΟΩς; ἴμοπι, δη ἴ0 θα (Π δι δὲ ναγίδῃος, δυοῦ δυϑρεοῖ- 
ἰηρ δηὰ ἔδασίῃρ βοιπθ δὰ σοηβοαῦοῃοθ ἔγοπὶ ΤΟΙΣ ὈΠΔΠΜΜΥ; ἀπ ἤθη ΔΩΥ οἵ {6 πὶ Ἰν6Γα 
δ. ΠΥ οὗἁ ἃ σδρίι8] ογίπλο, 6 ζανὸ τη πὶ 6 ἔογμηα] ἐτίαὶ, δηὰ ἰῃ ἔπ 6 ργοϑθηοο οὐ {ἰοὶγ [6 |1οὐν. 
δίανεβ ραΐ 1ῃοῖ [0 ἀδδῖι. Ῥ]αίάγο, ἰῃ Οδίοπο. (Υ Ίἴδ5, Τοπ. ἰΐ. ΡΡ. 855, 356. ἘΔ. Βτγίδηϊ.) 

4 Φανοηδὶ, 81. νἱ. 219, 220. 
" Μίμοδι, 110. χχίχ. Τίς. ν. δὲ 1-3, Ἰἰν. χχχν. Τίς. 1.81]. Ὑδοιῖαδ ᾿η στ 8 8, [πο 

ϑ οη Ῥοάδηϊυθ βοοιηάμδ, ρτοίοοι οὐ τῃς ΟἾΕΥ͂ οὗὨ Ἰξοπηο, ν 8. αδβδαβδίηαροὰ ὈΥ ἃ βἰινθ, αὐ 
τ βἰανοθ ἱπ Ηἷδ (δυἶν (αν δυπάτοάδ ἴῃ Ὠυπιῦογ) ποθ μὰϊ ἴο ἀοαλῖῃ. Αππαὶ. ἸΡ. χῖν. 
ο. 42--44. νοὶ]. 1. ΡΡ. 140---142. οὐ. Βίροηῖ. ὅδ6 αἷδὸο ΡΙμγ, Ἐρίβὲ. 11. υἱἱΐ. ἀρ. 14. 

4 δυορίοπίυδ ἰῃ (Ἰαμάϊο, ος. 26. Ἶ ιορθηοβ 1μδῦτί. 110. ἰ,. ς. 8. 8 4. 
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ΔΠΟΙ 5, ---- ἔα πχοϑὲ αἰβηρυ βηθα ΡῬΠ]]ΟΒΟρΡἤοΥΒ ἀπ ΒοσοθΘ πο ὁχ- 
ςορίοα, ψΒοβ6 ἰἴνο8 Ἀγ τεοογἀ θὰ Ὀγ Ρ]υΐαγοῖ ἴῃ ἃ ΠΔΠΠΘΙ ὑΠ6 τοβῦ. 
ἔΑνοῦγΆ 16 ἰὼ {π6ὶγ τορυΐαίοη. Μδηγ οὗ ἴπ6πηι, 1ὑ 18 ἔσθ, Θδηἰοτίαϊπρά 
8 ὨΙΡἢ Β6 86 Οὗ ΠΟΠΟΌΤ, δῃα Ροββθββθα ἃ ἰαγρθ ρογοῃ οὗὨ ρδίγιοὐΐβηι. 
Βυΐ ἴπ686 τόσο ποῦ πιογαϊέν, ἢ ὈΥ [Παΐ ὕδυτη ὙἯ7ὁ ἀγ6 ἴο ὑπαογβίδη 
Βυοἢ αἰδροβι το π8 οὐ {86 τηϊηὰ 88 ἃτὰὸ τρί, Αἰ, δθὰ δηλ ]6. Ὑδοὶτν 
561.86 ΟΥΓἹ ΚΠοποι 188 ποῦ οἔἉ {παὺ Κιπα τ] οἢ τηδάθ [ἢ θη Βοοτῃ ἴο 40 60]] ; 
θαϊ, πΚὸ τ1π6 ἴ]86 Βοποὺσ οὗ τηοάθσῃ ἀ16}}18[8, σοπβι βία τρθγοὶυ ἴῃ ἃ 
ἀγοδὰ οὗ αἀἴβρτθοοαί ποθ τὩδηΥ οὗ {ποῖ ποῖ ΟἿΪγ ρἰοδαρα ἔον με] - 
ΤΩΣ οΣ, (485 Οἴοοσο, ϑὅθηθοι ᾿, δῃα οἰμοσβ,)} Ὀὰϊ οαγτὶθα δρουῦ νι 
{π6πὶ [Π6 πηθϑηβ οὗ ἀοϑίγυοίοι, οὗὨἩὁ ψΒΙΟΝ ΠΟῪ τηδάθ 86 σϑίμοσ ἰμδῃ 
[411 Ἰπΐο (6 Πδῃα8 οὗ {Π6ῚΓ δά γϑύβασιθβ, δ Ποιμοβίμοηρβ, (ἰδίο, Βτγυ- 
ἰυ8, (ὑαβδῖυ, δηὰ οἴμοτβ Δ. Απά {ποῖγ ρβιγουϊβια, σΘΉΘΓΆΙΥ Βροϑὶς- 
ἴῃ, Ορογαίβα ποῦ σρθσοὶν 1π {π6 ργοβογναϊίοη οὐ ὑπ ὶγ σουηίσυ, θαΐ ἴῃ 
ΘΠΘἀΘΑγΟΙΓΒ ἰο ΟΧχίθ μα δηα ἀρρσταπαϊδβα 1Ὁ αὖ {86 ΘΧρΡΟΘηΒα οὗ οὐδϑὺ 
ΠΔΙΙΟΏΒ : 10 γγὙΑ8 ἃ ρϑίγιουϊβηη ἱποομβιβίθης τ πδίλοα δηᾶ σοοά-}}} 
ἴο τηδη Κη. Ἅγμέλ 88 Ὀαΐ οὗ 8118}} δοοουηῦ διμοηρ ΔΎ, ὄνθὴ οὗ 
1Π6 Ὀαδῦ ρα ΘΏΒ ; ἴοὺΥ ὑΠ6Υ ἰαυσμύ (πδ΄, ΟἹ. ΤΏΔΠΥ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, 8 1.18 
8 0 δ6 »γοζογγοά ἐο ἐΐε ἐγμῖϊ τ1861{12 Τὸ τ μϊοῆ γ τδν δαά, 
(μδῇ 116 πη] ται θα σται βολίίοη οὗὨ {Π6 }]Υ βθηβυδὶ ἀρροί68β, δπὰ {6 
ΘΟΙΏΠ ΒΒ Οἢ οὗ Ὡπηδίυ ΓΑ] ΟΥ 68, Ὑγαϑ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΟΥ̓́Θ διηοηρ [Π6 τηοβὺ 
ἀἸϊδηρυϊδηθα ἐδδοῦθσβ οὗ ρΒ]Οβορῦυ. ὃ “ΤῊ τηοδὲ ῃούοστιουβ νοθ8," 
ΒΑΥΒ υϊποι Δ, δροδκίηρ οὗ (ἢ6 ρἢΠΟΒΟΡ ΘΒ οὗ 8 (π|6, ““ γα 
Βογθθηθα ὑπᾶονὺ {μαι Ὡδῖηδ; δα ἴδον ἀο ποὺ ἰδθουΣ ἴο τηϑιμἰδϊη [δ 6 
ἙΠαγδοίου οὐ ΡΒΙΪΟΒΟρΡΏΘΓΒ ὈΥ νἱτῖιιθ δηα βίυαυ, Ὀὰΐ ΘΟΠΟ6Ά] (86 ποδὶ 
υἱοϊουβ ᾿ἴγθ8 ὉΠάΘΣ 8 δυιδίογο ἰοοὶκ δπα βὲηρι ΓΙ οὗἉ ἀγοββ.᾽" Ἢ 

ΤΠοτο ψ το ᾿ἰπἀθϑὰ βοῖμα ζδισ Ῥἢῃ]]Οβοροσθ, γἢο Ομ υδῃθα Ὀαέϊογ 
Ῥγϊποῖρ 68, ἀπά ἱπουϊοαίβα, Θοτηραγαίν ον, ρυσοσ ἰθπθίβ; Ὀαΐ {πρὶν ἴη- 

" Βοῆροδ ῥἱοδᾶβ ἴοσ βυιϊς! ο ἴπ (86 (Ὁ]οννἰῃΣ (ΟΓΤΩΒ :--ὐ ΠΥ (ΠΥ πιϊπὰ 6 τηϑἰδπο ΠΟ, ἂπὰ 
ἰπ πιίβοτγ, ἰδοῦ πηϑγοδὶ Ρυΐ 8 ρογίοα ἴο [ἢ8 τοῖο δα σοπάϊοη. ὙΒοσονοσ ἴδου ἰοοϊοδὶ 
1ἤογο ἰ5 δὴ οῃὰ [0 ἰξ, 860 (δαὶ ργεοίρίοο ; ἰβοσγὸ (πο τπηλγοδί ἤδγο ᾿ἰογῖγ. ϑϑοβῖ ἴδου 
1Πδὲ 568, [Πδἱ τίνου, (ἢδὶ τγ}} 7 1 ΕΓ ἰ8 αἱ (Π6 δοϊίοια οἵ ἰϊ. ΤῊδὶ Π{{||6 ἴγοο ὃ ΕὙθθάοπη 
Πδηρβ ρου ἡ ΤῊ οὐ Ὡθοῖς, ΤῊΥ οὐ [Ὠγοϑί, ΤΏΔΥ ὍΘ ἃ τείπρο ἴο 1866 ἔτοπι βις ἢ 
βοιυϊυάςδ ; γεδ, ΟΥΟΙῪ γοΐῃ οὔ [ΠΥ Ὀοαγ. δ [τᾶ, 110. 1}, ς. 15. 

3 Ὅγ, ὙΥΠΠΌΥ [25 οο] ει πΔΩΥ τηαχὶ πὴ ΟὐὨἨ (86 τηοδὲ διηίποης ΒΘδί ἤθη ΒΒΡΌΒ, ἴῃ ΤΠΟΥ- 
τοδογβείοη οἵ [86 δεῖ Γω βἰδίοα, Τῆς (Ο]]ον πῃ; ΟΧ δι 68 τὸ ἰδ Κοὴ ἔγοπὶ ἢΐ8 ποῖ οἱ 
ἙἘρῆ. ἱν. 35. : -- ᾿ 
ἐκρεῦγτόν δὲ ἕλεσθαι ψεῦδος ἣ ἀληθὲς κακὸν. --- Α 16 ἐδ δείίεν ἐδαπκ α ἡυγ( κὶ ἰτυ ἢ. Μο- 

Ὡδηάοτν, 
Τὸ γὰρ ἀγαθὸν κρεϊττὸν ἐστι τῆς ἀληθείας, --- ἀὐοὐ ἐφ δείίεν ἰδαπ ἰτῖἢ!. Ῥιος αβ. 
ἜΕ»θα γὰρ τὶ δεῖ καὶ ψεῦδος λεγέσθαι, λεγέσθω. ---- Ἡ δεν (εἴϊίπρ α ἰΐε τοί! δὲ Ἀγοπίαδίε, ἰεὶ ἰὲ 

δὲ ἰοξώ. --- Ἰ)ατὶαδ, ἰ. Ηοτγοάοῖι, ἰἰ Ὁ. ἰϊ,. ο. 62. 
Η͂ε ταν ἰἰε, “ὮΟ ΚΏΟΝΒ ΠΟῪ ἴο ἀο ἰξ, ἐν δέοντι καιρῶ, ἐπ α «πεα ίε (ὑπιε. Ῥ]αῖο δραὰ 

διοῦεεῦχῃ, ὅοστη. 12. 
Τλετο ἰε ποίλίπο ἀξοογονδ ἐπ ἐγωίλ δεῖ σεν ἐΐ ἰδ ὑγηβιαδῖε: Ὑ68, Βοτηοιπηε8 καὶ ψεῦδος 

ὥνεσεν ἀνθρώπους, καὶ τ' ἄληθες ἔόλαψεν. --- Ττιλ ἰε ἀεγύ μὶ, ἀπά ἰψίπο ἐδ ργοπίαδίε ἰο πιέπ. 
Μαχίπιπθ Τγτίαβ, 1)88. 8. ἢ. 39. 

Τὸ εουπίοπδῃςο [18 ὑγδοῖΐοθ, Ὦγ. ὙΕΣΌΥ τοπηδτκδ (πδὶ Ὀοΐὰ Ῥ]αίο (ἀ6 δρ. 110. 1]. 
Ρ. 607. δηὰ 10. ὄ 111. Ρ. 611.) δηὰ τ1Ἐπ6 δίοίο5 (ϑιοῦεθαδ ἀ6 διοίοΐβ, ἕοπι. ἱ. 11. 11. ε1{. ἵν. 8. 4. 
δηὰ Ἐκίοκα, Ρ. 188.), δϑδ ἴ0 αν ἵγαπιοα 8 680} 104] ἀϊδεϊποἰίοη Ὀαίννθθη ἐψίπο ἐπ ισογάϑ, 
δηὰ ιοἱἐλ απ ἀδδεπί (ὁ απ μϑίσιμλ, τ ἰ ἢ (ΠΥ οΔ]]οὰ ἐψίπο ἐπ ἐλ δομί. Το ἤγει [Π6Υ δ ονεὰ 
ἔο αἩ ἐπε ἵν μτοϑρεοί οὗ τρλ βαρ ει απὰ ον πισὴν οἰδλεν ἀἰπρεκεραίίοπε ἱπ ἰλὶ ϑε. Ὑδδὶ ἰδ, 
ἘΠ ΟΙ͂Ρ θα πιδ ἢ ΤΩΔΥῪ [Ε]} ἃ [ΐ6, ἐγ δηὰ ἴοσ χδίη ; δυΐ Βο πηῦδὲ ποὲ οι ῦγδοο ἃ ἐβἰδοβοοά 
τγοῦ ἢ ἱζπογδηςθ, ΟΥἩ 6δ8οηὶ ἴ0 δῇ πηιγυῖῃ. ΝΝ 

8 866 (δθ ονἱάοποο οοἰϊοοϊοὰ ἴῃ Ὠγ. 1,᾽αηι 5 Αἀγνδηΐασο δηὰ Νοοοβδῖυ οὐἩ ἴμ6 ΟἈγ δια 

ἙἘονεϊδείοι, νοἱ. ᾿. Ρῃ. 126---186. 
4 Ουϊποι μη, 1η9. Οταῖ. Ῥσόπ 



14 Οη ἐλὸ Νεοοδοίέψ, δ. οὗ α 

ΒΕΓΠΟΙΟΠΒ ΘΟ ὙΟΙῪ ἀοίοοῦνα, δηᾶ {ΠΟΥ ΘΥΘ ΠΟΥΟΥ 8016 ἰο τϑίοστα 
1π6 σγουϊά, ΟΥ ἴο θθρ 8ΠΥ πυθοΓ οὗ τηθῃ ἴῃ [86 ργδοῖοα οὗ νἱγίιϑ. 
ὙΒΟΙ͂Γ ΡγθοορίΒ το ἀο] νογοᾶ ἰοὸ {ποῦ οὐ ἱπητηθαϊαίθ ρῸ118, δηά 
ποῦ ἴο {π6 ΟὟ ογάθσβ οὗ ρθορῖίθ, γ8ο οοπβεϊαίθ {Π6 ρτοαὺῦ τηδ88 
οὗ βοοϊοῖυ. (Οὐποογπίηρ {Π686, ἱπά664α, {Π6 β'ῥοϊοβ ρανθ {Π πηβοῖν 8 ΠΟ 
(τοι Ὁ]6, Ὀυΐ Βοοῖ ἴο ἢανα οομβιἀογοα {ἤθη δ8 {116 Ὀο ον {Πδη ᾿οαϑίβ. 
Εατγίδον, [86 Θἰδ 164] βυβίοιηϑ οὐ ἴΠπ6 ΡὨΣ]ΟΒΟρ ΓΘ 6 ἴοο το ηρα ἔογ 
186 δογησοπ ΡΘΟΡΪΘ ; {Π6ῚΣ ἀἰθοοῦγβοϑ οὐ βυ )θοίβ οὗ τπῃουα γ Ὀεὶπρ 
ΤΑΪΠΘΡ Ὡ166 86 800 116 αἰδραϊαίίοηβ ὑμ8η το] ἱπϑίγυσομβ; δηὰ 
αύθη πόδα {μίηρβ, οὗ τ οι [Π6 ῬΒΙΟΒΟΡΠΟΙΒ γα ποῦ ΟὨΪΥῪ οογίβὶἢ 
{ποιηβοῖνοβ, Ὀὰΐ τ ΒΙοῖ ὉΠΟῪ Ὑγ γα αἰθὸ δοΐθ ἴο ἤγουν δῃηᾶ οχρ]δΐπ ἴοὸ 
Οἴμοσβ πῇ ἢ Ββυ ποϊοης οἰ ΑΓ 688 Δηα Ὀ] ΑΙ ΠΏ 688 (81 οἷ. 88. γα {π6 τηοβί 
ΟὈνϊοιΒ Δ Πα ΠποΟΘββασΎ ἀυ[168 οὗ 16}, ΤΠ Ὺ 8α ποῦ βυβῆοϊοηξ δὰ Ποτ 
ἴο Θῃΐοσοα 'ῃ ργδοῖῖοθ. ὙΤη6 γα, ὙΠ ἢ ὙΠΟΥ Ργονο ὈΥ ϑροουϊαδίϊνα 
ΤοΆΒου, Νϑηίοα ΒΟπλ6 5811} Τογα ΒΟ ΠΒΙ0]6 δα ΠΟΥΥ ἴο ΒΌΡροτέ ἐμ 6η), 
Δηα τοπ ον ΤΠοῖὰ οὗ τηοσα ἴΌσοΘ δηα ΟΠ ΟΔΟΥ͂ 1ῃ Ργϑοῦσο; δηά 1Π6 ῥτθ- 
οορίϑ ψ μοι {ποὺ 6] γοσϑα, ΠΟΎΤΟΥΟΥ ΣΘΑΒΟΏΔΌΪῈ δπᾶ εὐ ἰο μ6 οδεγοά, 
οτο ἀοδυϊαίο οὗ νγεϊρΐ, δηα ΓΘ ΟΠΪΥ {Π|6 Ῥγθοορίβ οὔ θη. ὙΠΟΥ 
οουἹὰ ῬΓα88 {Π6ῚῚ ργθοθρίβ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ [θη ρογαὶ πηοῖνοβ.Ό ΤΟΥ σου ]ά 
ποὺ ῃηνρογαῖα {π6 ραίθποθ, οχοῖΐο 1Ππ6 1᾿ηδυδβίτῃ, βυϊηλυ αία {π6 ΒΟΡΘΒ, 
ΟΥ ἰουοῖ {Π6 σΟΠδοΐίθμ668 ΟὗὨ ὑποὶγ ὨΘΆΓΟΙΒ, ὈΥ αἰϑρίαγίηρ π6 ἀνὰ] 
ῬΙΟΒροοίβ οὗ οἴθυῃ νύ. ΑἈΑπά ἴ ποι, ουθῃ δυρυτηοηΐβ, ἑουπᾶρα ὑροῃ 
{Π6 ΘῈ] τ)6 σ]οτγϑ οὗ 4 πα Γα βἰαΐο, ἃγὸ οὔδη ουπᾶ 1ηϑυϑ)!οϊδης ἰο 
ΤΘΟΟΙΩΙΩΘΙ το] ]ρΊοη δηἀ τότ] ιν, δῦ ΒΟρΡ68 σου ]Ἱα ἐλεν Βανα οὗ Γα18- 
ἴηρ; [16 αἰἰδηίοπ οὗ {Π6 την] ἰζαα 6 ὃ 

Ἡδποα {μα τίβαϑδὺ ἐπβίγισιοηβ οὗ ἴπ6 ΡῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΟΥΒ ΘΓ ὉΠ40]6 ἰο 
οἴβοί ΔΥ͂ τοι γ ΚΑ ΌΪα οπδηρο ἴῃ {Π6 τη 8 δηα ᾿ἴνεβ οὗἩ Δ}Υ σοηϑιοΓ- 
ΔΌΪΘ υηθο. οὗ πλθῃ ; ΟΥ̓ 10 πηᾶῖκα [Πθπὶ Ὑ1]]Π1πρ' ἴο ἰΔΥ ἄονττη {πον Πἴν88 
ἴον (Π6 Βαῖα οὗ νἱγίιθ, 48 ἴῃ ἀ186}0}168 δῃᾷ [Ὁ] ον οσα οὐ Οτῖβῦ ἂσὸ Κόνγῃ 
ἴο μᾶνα ἄοῃθ. 1π βρϑουϊδίίοη, ᾿π4664, 10 ΤΔΥ ῬΟΓΒΑΡΒ βθϑῖλ Ῥοββι ὶ6, 
{πὺ {π6 ῥγδοθρίβ οὗ [6 ρῬΒΠΠΟΒΟΡὮΘΓΒ τ ρμῦ αὖ ἰθαδὲ μ6 δβυϑδῆηοϊοπί ἴο τὸ- 
[ὈΥΙῺ ΠΟΘ Β Ὑ68 [ῸΥ ἴπΠ6 Μεέμγο; Ὀπΐ, ᾿ῃὰ δχρογίθμοα δηᾶ ργβϑοίϊοθ, 10 
ἢδ8 ΔρΡοαγθα ἱπηρο5510]6 ἔῸΣ ῬΠ]]ΟΒΟΡὮΥ ἰο χοίοστα τϑηκὶπὰ οἴδδοίπλ!γ, 
ψ Βουΐ [86 Δϑϑἰβίδηοθ οὐ βοῦλθ Εἰ σἢΟΥ ΡΥΪΠοῖρ] 6. [π ἔδοὶ, (Π6 ΡΠ1]1ο- 
ΒΟΡΠΟΥΒ ὩΘΥΟΥ ΑἸ οὗ οου]Ἱὰ οἴἶξοϊ ΔΠΥ͂ τοιραγκα Ὁ ]6 Οηρα ἴῃ {6 τι] 618 
Δηα ἰἴνθβ οὗἩ πγϑῃ, βυσῇ 88 ἴπ6 ῥγοδοῆιηρ οὗ Ομ γῖδὶ δηα [18 δροβί]6β 
ὉΠ ἀοηΙΌΪν αἰὰ ρτοάσοθ. Ὅμα τυϊβοβὲ ἀπά τηοβῦ Β6η810]6 οὗ {πΠ6 Ῥ}}110- 
ΒΟΡΒοΥΒ ἐποηιβαῖνοθ ματα ποῦ θη Ὀϑοκιναγὰ ἰοὸ σομπιρ]δὶπ τμαΐ πον 
[ουπά [86 υπάογβίαπαϊηρ οὗ τλθῃ 80 ἀδῦκ δηὰ Ὀβοϊου θα, {μ6ὶγ νν}}8 

. 80 δίαδββοά δηά ἱπο]ποα ἴο 6ν}], ΓΠΘῚΓ βββίοῃβ 80 ουϊγαροοῦδ δηα γοθ6]- 
Ἰοὺβ ἀσαϊηβ σθάβοη, {παΐ ΓΠ6Υ οοπβιἀογρα [886 τ]68 δηὰ ἰανϑ οὗ τἱρεῖ 
ΤΟΆΒΟΏ 88 ὙοΥῪ ΟΠ ΠουΪ ἰο 6 ῥγβοίιβοα, ἀπ {ΠΟῪ Θηϊογίαι πο νΟΓῪ 
1116 μορ6 οὗ δυϑσ Ὀοϊῃρ οἷα ἴο ροσβυδάθ {π6 που] ἰο βυθτη τὸ 
{Π6πΔ. [τ βῃογί, {πῸῪὺ οοηίοβδοα ὑμαὺ πυμηδη πδίμγα 88 ΒΓΔΏρΡ 
οογγιμίοα ; δηά {ΠΥ δοκπον]οάσοα (818 σογτυρίίοη ἰο Ὀ6 8 ἀ1βθδβο, οὐ 
{π0 ἔσο οαυδβα οὗ ΜΝ ΙΝ {Π6Ὺ τ γα ἱρπογαηΐ, δηα ῸΥ τυ ῃ οι (ΠΟΥ οουἹά 
ποῦ πὰ ουΐ ἃ βυηοϊοηῦ τοι αν : 80 {μαὺ {πΠ6 γτοαῖ ἀυ (168 οἵὗἨ το] ρίοι 

1 Ουἱᾷ ογροὸ ἢ πἰ ἢ] ης ἢ}1} [ΡΒ] ΟΘΟΡἢ 1 δἰ τιῖϊθ ργοὶρίαπι ἢ Ἱπ|ὸ Ῥεσταθ δα οὲ δα σοῦιπὶ 
[ΓΟ ΌΘΠΙΟΣ οοράσπί. ὅδε Π1ΠῚ ροπάογβ μα θθηΐ 1118 Ῥγροθρίδ ; αυΐα δαί Πυπηδπα. οἱ μ06- 
ἰοτϊταῖς πιδ)οτὶ, ἰὰ οδὲ, αἰνίπᾶ 118 σαγοπῖ, Νοηο ἰχίτυγ οτγόάϊι ; ααΐα ἰδτὶ 86 Βοιπηηοπὶ 
"παῖ 6586 4αὶ δα ἶτ, 408Π} οδὲ 1116 4} ργααοϊμιι. 1,δοίμπε! ΤηδιΠαἰϊοποβ, 110. 111. ς. 27. 



Ἰ)εοΐπο Τουοίαξϊοη. 1 

ὙΌΣ ἰαϊὰ ἀονα ὈΥ [Π6Πὶ ἃ8 τηδίίοσβ οἱ βρϑουϊδίϊοῃ δῃᾶ ἀϊβραύθ, ταί μοῦ 
ὑΠπΠΔῃ 88 στ ]θ8 οὗἩ δοίϊοῃ ; δηὰ {ΠῸῪ ΓΘ ποῦ 80 σηοἢ ἀγροϑα ἀροὶ 1{Π6 
Πραγίβ δπα ᾿τν68 οὗ τβθῇ, ἃ8 ὑγοροβϑᾶ ἴὸ {861} δάἀηγιγαίΐοθ. [1ῃ ββοσί, 
[πΠ6 Βοαίμθ ΡὨΙΟΒΟΡΠΥ τγῶβ οὐ ὙΦΥ ἀσἔθοί γ8 84 ΘΙΓΤΟΠΘΟΙΙΒ : 
δα, 1 {Π6 6 ΤΟΥ ΔΩΥ ΠΝ ΤΟ] ν σοπιπιεπεἰαδῖο ἰὰ ᾿ξ, τὰ τχὰ8 οὐσίηρ; ἴο 
ἴγβοθβ δηαὰ βοαδίίογοὰ ἀρννοι οἵ τ86 τονοϊδίίομβ οοηίδὶπθα ἴῃ [ἢ6 
ϑουρίαγοθ, πὶ ποῦ [86 ΡΒΠΟΒΟρΏΘτΒ μαὰ Ὀθοοὴθ βοαυδιηἰθα 
{γοῦν ναυίουβ Ομ ΏΠ6Ϊ8. 

Εὐγίδοτ, 16 ΠἸΤΌτΩ [Π6 ὈΓΙΠΟΙΡ]68 πα Ῥγδοίϊο68 {πα οδίαἰϊποαᾶ ἴῃ ρυϊναΐθ 
[, τὸ αδοθῃα ἰο {μοβ6 το ᾿πΠποηοθα {Π6 σονογημηθηίθ οὗ (ἢ 68 
δποιδηῦ Βραί θη Ὠδ ΟΏ8, γγ7χ6 8148}} πὰ ἐμαί (6 πδίϊοηδὶ βριγὶϊ, τι ἢ 
γγᾺ8 οἤουβῃθὰ Ὀγ ἱμοὶν αἰ ογθηῦ βίαϊθθ, γγ88 οΥσΎ ὙΒΟγα οὗ δὴ 6χ- 
οορίϊομδθὶα ομαγαοίοσ. ὙΠῸΒ “ [η6 δαβίοσῃ βονθσθῖρηβ δἰπηθά, συ] ἢ 
ὉΠΌουΠἀ6α Δ 1100, αἱ (ἢ 6 ΘΒ] θοῦ δηα οχίθῃβιοη οὗ ἀδθβροῦϊο 
ῬοΟΥΟΥ ; τυ] ηρ, Ἔχοορίηνσ ἢ ἃ [6 Ὁ 1ηβίδῃσαθβ, Ὑ1Γ} Θϑρυϊοϊο8 ΕΥ̓ΤΆΠΩΥ 
δηὰ ]ΠΙσοη ου8 ἱπάἀυϊρθηοθ, Μ 8116 {Π6}} ῥγοβίγαίθ βυρ)οοίθ σσογα ἀ6- 
σταάοα απ ἰγαπιρὶεα ἀἄονγῃ {16 ὑμ6 ταϊγο ἴῃ ἴΠ6 βίγθοίθ, δῃα γτοηάογοὰ 
0486, ΒΡΟΥβε οι 8, δηἃ γ116 ἴῃ ΤΩΔΠΏΘΙΒ ἃπα οοπάποί. Τα ατοϑοίδη 
βίδίθθ ομου θα ἃ ἰονο οἵ γοθάοιῃ, δηὰ ἃ ζϑῆθσουβ δου [ὉΣ ΠΟὈ]6 
ΘΟΌΙΟΙΒ ; δυὺ ΠΟΥ ΤΆΓΟΪΥ τηδη!οδίθα ἃ στοβρϑοί [ὉΥ δες 6 ἴῃ {μοὶ σοη- 
(6818 ΠῚ ΟΥΒΟΣ δοηΒ, δπὰ 110016 τοραγὰ ἴο {86 στρ 8 οὗ ΒιυπΊ ΠῚ ; 
8116, 1π [6 ᾿πύργμδὶ σοσι δι !οη8 οὗἨ [μ61Γ ρονογηπηθηίβ, [πον βο ἄοτ 
Δα Βογοα ἰο {86 ῥτίποῖρ]68 οὗ τηοἀδογαοῃ δηὰ θαυϊίν. ΤΉΘΙΡ ἀϊδίϊη- 
συ ϊθμοα πθὴ οχοιίθα ᾿Θϑ]Ου ΒΥ δπα ΘΟΙΩΠΙΟὕΟΏ8 ΟΥ̓ δι ϊ Π0η ; απα {ἢ6 
σθηογαὶ οἰαβθο8 οὗ [6 Θομηπλ  Σ Υ ΘΧ ἢ 1164 ἃ ερ᾿ τι οὗὁἨ θα86 Ἰηρταῦλ τυ 9 
ἰονγαγϑ {μοῖν θοποίβοϊογβ, Δἢ ΠΡ ΘΏΘΙΟΙΙΒ ΒΟ ΒρΙοίοη οὗὨἨ ΤΠ 6}Σ ταοβί νἱτγ- 
χοῦ τυ 6 γ8, ἀπά ἃ Παίγοα οὗ 81] γῦο γ6Γ6 ταὶβϑα ἰοὸ αἀἰδυϊποοῃ ΟΥ̓ ργο- 
οιϊηθηῦ αὐ}}{168β. ὙΏΘΥ οὐ] απληϊαίοα ἰῃΠο86 ΠΟ ΓΘ ταοβῦ θηἐ 16 
ἴο ῥγαΐβα, ϑῃα βδῃϊδῃθα τθῃ Π086 ἰδ] θηΐβ αἀἸἃ Ποποὺγ (0 {μ6 ρογοβ 
ἴὰ ὙΠΟ {μ6Ὺ ἰϊνθᾶ, δηὰ ψῆοὸ δανο ἰγδηϑγη θα {π6 ἔδιθ οὗ ὑδβοῖγ 
ΒΟν ΓΆΪ σου Υ168 (0 αἸδίδηΐ {πι68, ρουβθοιπρ ἰο ἜΧρυϊβίοη δηα ἀθαί 
ἐμόοβα ψἤοβο }ιϑιϊσ6 δπα τιβάομῃ ἤαγα οχοιϊοα {ῃ6 δαπιιγδίίϊοῃ οὗ 4]} 
Βυ σΟοαϊηρ αρο8. Ὑῃ6 ἘοπίΔη8 Ρῥγοΐοββοα ἴο ΟρρΟβ6 (ΥΥΔΏΠΥ, δηᾶ ἴο 
ΒΡΘΓΟ ἴΠο86 βυδ)]οοίρα ἰο {Π6]Ὁ ΡΟ Γ; θαὺ ἐποὶν οὐ᾽θοῦ νγᾶβ αηΐνογεαὶ 
ἀοπιϊπίοη. ὍΠΟΥ αἰβρὶαγϑα {π6 νἱγίιιθβ οὗ ἃ βίθγῃ δα τα] ΑΣΎ ΡΘΟρΙΘ6 
ἴῃ σἰβίησ ἴο διιΐηθησθ, 8Π4 Ῥδγ ΟΌΪΑΥΪΥ ἃ ΠΟΌΪΘ ρῥαϊτοῦζβιη δπα ἄδνο- 
ἰἴοα ἴο {886 ρῃῦ]1ο ἱπίοσοδε ; θαῦ {ποῖ ᾿υ8[8 ΘροΠἀοΓοα ἀπορδδίηρ 
Ὑγ818, 8πα {ΠΕΣ ᾿πίο γα] βίαϊθ νγ88 ἀϊδίυσθοα δηὰ αρὶίαϊοα τὴ οομίοδβίϑ 
[ὉΓ δῇ Ἀρταυῖδῃ ΘΟΑΌΔΙ ΣΤΥ τ ΒΟ ΠΘΎ Γ οομ]α οχὶβί, δηα ἢ ἰαταμ] 8 οὗ 
ἔλοίζουβ τπθα οἰδιηουσίηρ, [ῸΣ ἔγθθάοπι, τ μ1]16 ὕΠ6Υ ῥγοπιοίθα βθά!οη, 
Δη4 αἰπχοα αἱ δχογθιιδηῦ ρονγοσ. ΙΒΒΘΏΒΙΟῺ Πα ΟΙΥῚΪ γγαΓ8 αὖ Ἰδηρτῃ 
βι υ)οοίοα ποιὰ ἴο ἱτη ρου] Δ ΠΟΥ, το δοοη ἀθροπογαίθα ἰηΐο τἢ6 
ἀοθροίίβηχ οΟΥὨ τηθῃ σϑιβθα ὈΥ σα ΠΠΑΓῪ ΟΑΡΤΙΟΘ ὕο ἃ βῃοτύ-ἱνεα δηᾶ ργὸ- 
ΘΑΓΙΟΌΒ ΡΟΥΤΕΓ, οὐ Ὀσουρσηῦ ἔοσχαγὰ ὈΥ ἰλ6 σθδπο6 οὗἉ τον [1018 ; νΥ 8116 
ΕΠ16 ΘΙΆΡΙΓΘ 88 δθδ θη ὉΥ ᾿πύθσ 8] ΘΏΘΠΏ168, ΟΥ ΒΌΒΚ ἴῃ 18 ἀ6611π6 ἰηΐο 
ἔ Ὀ]Θηθα8 ηα ἄθοαν 786 ἰδτὺβ οὗ παίϊο 8 6 γ6 ποῦ Θβί Ὁ] ]8ῃ6 ἃ ἀροι 
ΔΏΥ ουηάαίϊοη. σοπιτησηβαταίθ 1 (Π6 ἱπιροτίδηοθ οὗ {μ6ὶγ οὈ]θδοῖΒδ; 
{πον ποτ 1} ἀοῆποά απ [116 τεβροοίθα. Ὑ7κΑν, ρδγι ου ]Υ]Υ 1 118 
Θατ οϑὲ ρουοάβ, τῦαβ 1{|16 Ὀοτίον ἰθδπ Ρ1Πασα δπᾶ ῥῖγβου. ἋΑ σεβρθοί 

. Ἡοπιοσ δηΐ ΤὨηιοίάἰάοα, 11. ἱ. ἀπὰ “πδιΐπη, 110. ἦν. ο. 3. 
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ἔογ Βουα 1459 δηαὰ διῃραββαάουμ ', Ἀπ α ἐγ (Πα οἰαϊπηβ οΓ [{Π6 νϑδῃσιβῃρά, 
γγ88 οὔοθῃ νἹοϊαίοα," 3 

8. [ΒΕ]|γ, 1 γὸ δανοσύ ἴο ἐπΠ6 ραρᾷη πδύϊοηβ οὗ {πΠ6 γγέδοπέ ἀφο, Νγ6 
Ἰοατη ἔγομλ {πΠ6 ὉΠΔΠΙΠΊΟΙ8 ὑθθΌ ΠΥ ΟὗἨ γΟΥΔΡΌΣΒ δπα ἰγαυθι θυ, ἀ8 
Ὑ}6}1 48. ἔγοπι [8οϑ6 ΨΏΟ ἔνα τοϑ δα [ῸΥ ΔΩΥ ΘΟὨΒΙἀΘΥΆΡ]6 Εἰπη6 διηοηρ’ 
ποιὰ, μα {ΠΥ ΔΓ ᾿πηπηοΓβοα ἴῃ τπ6 στοβδοϑῦ Ἰρῃοσᾶποῦ ἀηα 1Δο]δίσυ, 
δηα (μαΐ {μοἷν το ρίουβ ἀοοίτηθ δηα ᾿γδοίϊοθβ ἀγα ΘᾺ] οοττυρί. 

ΤηυΒ, πη Ταγίασυ, (86 ῬΆΙΠΙΡΡΙΠΘ 18] η8, δα διμοηρ [Π6 βασαρο 
παίοηβ οὗ Αἴτῖοα, (86 οὈ]δοίβ οὗ γγογβῃΐρ ἀγὰὸ {Π6 δ, ΤΏΟΟΠ,, ἈΠ Βίδ ΓΕ, 
[π6 ἔοι οἰθιμθηΐβ, δηα βούρθηῖθ: δ Τοπαυΐη, [Π6 βονογαὶ αὐδγίοσβ οὗ 
{186 φαγί; ἴῃ αυΐπρα, Ὀἰγάδβ, ἤβῆοβ, δηα δνϑῃ τηοιηίδ! 8 : 8Δη4 δἰπηλοβί 
ΘΥΘΥΥ ὙΈΘΓΘ, 60]}} βρ᾽τῖβ. Τοροίμοῦ τ τ ἸΔΟ]αίγου δ ὙΤΟΥΒΏΙΡ, ΒΟΥΌΘΓΥ, 
αἰνιηδίίοη, δπα τηΔρὶο δἰπιοδί πηῖν γβα ν ργοναὶ. Αὐποπρ {Πεἰγ Γ6]}- 
σἴουβ ἰθποίβ, ὙὙὁ ΤΩΔΥ ὨΟΙΪ66 τπᾶ΄, ἴῃ Τατγίασυ, ΠΟῪ Ὀοΐϊονο πῃ ὕο 
σοάθ, οῃδ οὗ μϑάνϑθῃ, {π6 οὔπον οὗ {Π6 οΑΥ ; ἴῃ “ρα, ΤΠ6Υ Βο] ἃ τπαΐ 
{ΠΟ6ΓΟ ΓΘ ὕνὸ δογίβ οὗ ροᾶβ, δπὰ {μα ἀβθπηοηβ δγὸ ἴο δ6 ἔδαγοα; ἴῃ 
Εοστηοβα, {μα βουνοῦ] σοαβ ῥγθϑι 6 οὐοσ {Π6 ΒΕΥΘΙᾺ] αυδγίογβ οὐ {Π6 
ρασί, ομ6 οὗἨ ὙΠΟ 18 ραγϑιηουηῦ ἀρονα {Π6 τοβῦ, δὐζδιπῖηρ Ὦ1Β ΒΌρτο- 
ἸΏΔΟΥ ΕΥ̓͂ ραβδϑίηρ {πτουρἢ ἃ τυ ἀθ οὗὨ Ὀοάϊο8: {πΠ6 Ταγίασβ δπα 
Απιογῖσδη [πἀϊαπβ 6] 16 να ἴῃ {Π6 ἰγαηϑιηϊ στο οὐὗἨ Ὠυπηδη 808}8 ἱηΐο 
(π6 Ὀοαϊ65 οὗ Ὀαοαβίθ, ἀπὰ (48 δ Αὐοδη {{1068 4180 Ὀο]1ον6) {παι 
106 δοιι|8 οὗἍ τλϑῃ δέος ἀθαίῃ σϑαυϊγο τηθαΐ, ἀὐηκ, δηα οὐ Υ δοσοιηπιο- 
ἀκίοηϑ οὗ {18 6. (ΟΟσγοβρομαϊηρ τι δυοῖ ΡΥ ποῖ] 68, ἀσὸ {Π6 
ὨΊΟΓΑΪ οοπα ποῦ οὗἩ [π686, δῃὰ ᾿παθ6α οὗ Α]πχοβὺ 4}1 ραρᾷη πδίϊοῃϑ. ῬΟΪγ - 
ΕΡτΩΥ, ἀὔνογοθ δ {Π6 σδρυῖοθ οὗ [Π6 Ὠυβραμα, ἀπα ᾿πίδηςοιάθ, δγ6 
ΠΟΑΡΙΥ͂ ὈΠΙΊΨΘΓΒΔΙ ; δη, αἰπγοβί ΘΥΟΤῪ ὙΠΟΓΘ, Ὠυτηϑη ᾿ἴν68 ΔΓ6 βϑου δα 
δῇ 186 σαρτῖοθ οὗ αὶ ὑγσγδηηΐϊοαὶ βονοσεῖρσρηὃδ ΜδηΥ οὗὨ {πμ6 56 ΠΑΙΙΟΠΒ ἅΓ6 
οὐ ἰῃ {[π6 ἀδοροϑῦ Ῥαγυθαγίβηα ; θαΐ 1ὃ γα δανοσὶ ἴο ἴπ6 δοίυδὶ βίαία οὗ 
ἐν αἸοθίαα δηὰ οὗ Ομῖπα, συ ΒΊοἢ σοι Υ168 ανο θθθη ὨΙΡΏΪΥ οοἰο γαίθα 
ἴον {πο ὶγ ργόρτοϑδ 'η (ἢ6 υ86[] αγίβ, νγϑ 818}} Ηπᾶ {μα [Π6Ὺ δὲ δαυλ]}} 
Ἰσποτδηΐ οὔ [π6 ἴγιο οΟὈ]οο οὗὨ ΟΥΒΏΙΡ, δπα ΘαΌΔΙΠΥ Ἰτηπη γα] ἴῃ ρῥγναΐο 
116. 
ΤΠ τοὶ ρίοη οὗ {86 Ηϊπάοοβ, κα ἰμαὶ οὗἩἨἁ (Πς ἀποϊθης Ῥογβίαμα, ἰ5 

Δθπττηθα ἴο πανθ ΟΥΡΊΠΑΙΥ τϑοορση!δοα Ὀαΐ ομ6 Βυργοπια αοα.6 Βιιὶΐ 
ὙΥαΐθυοῦ ΤΏΔῪ δα ἰουπά ἴῃ {Ππ6 νοίαϑ, οὐ ὈοοΪκΒ Ὀγ ἐποιὰ δοοοπηΐοά 
ΒΔΓ, ΠΡ] γηρ; {Π6 πη! οὗὁἩ (οά, 18 οομηρ]οίογ αἀἰδθσυγοά δηὰ Ἰοσί 
1ῃ {π6 ταυϊυτυἀθ οὗὁὨ ἀθι{168 οΟΥἩΎ 1408 δϑβοοιαΐθα τι Ὠΐ ; δηᾷ 1ἢ ἐπα 
66 61688 ΒΕ ΡΘΟΥΒΟ ΙΟΩ8Β ἱπίο ἡ ]οἢ {πΠ6 ἩΪπάοΟ οσΒἢΡ Βα8 ἀοροηογαίαα, 
ἴγοιῃ {86 δαυ]δδί ρογιοάβ οὗ δυϊ μα πο Ὠἰβίοτγ. [ἢ Ηὶπἀοβίβῃ, ᾿πάθοα, 
{π6 γΡοϊγ μοίβυα 185 οὗ {π6 στοβϑβαεβί Κιηα, ποῦ ἔθου ἰδ ἐΐσοο λιμπαγοε 
απὰ ἐλ γέν πιϊϊοπα 97 αοἴέίο5 οἰαιταϊησ {Ππ6 βαἀογαίοι οὗ {6}. ὑγουβ}}- 
ῬΘΙΒ: ---Τῖ68 [Π6 τηοδί "ΡῈ Γ6,--- δ 68 {Π6 τοδί (Οἱ ]βοΙη6,---ΑἸπιοεξίὶ 

1 Ἡετοά, 110. υἱῖ. ς. 138. 
23 Βρ. τὰν οὔ 186 Οοῃποοιίοη θεΐνγοοη [πΠ6 ϑδεα]σγοὰ τ εἰπρδ ἀπὰ ὑπὸ 1 τογϑίυστε οἵ 

Δεν δῃ δπὰ Ηοδίῆοη Αὐἴδογα, ὅζτο. νοὶ. ἱ. ὑΡ». 2317, 2318. 2920. 
5 506 ΜΙΠατ᾽ 8 Ηἰβίουυ οἵ ἴπο Ῥτοραρδίίοη οἵ (γι βεϊδη τγ, νοὶ. ἰΐ. οἰ, νἱϊ. ρρ. 197---337. 
4 866 Αδἰδιὶς Βοξοαγοΐοβ, νοὶ. ἵν. ὑ. 17ῶ., βοτο [ἢ 6 βΒδπὶ6 (Πρ ἰ8 αβϑογίο ἃ οὔ τῆο (Ἀαἰ{} 

οΥ̓́Ϊ6 ΑΥδῦϑ δηὰ Ταγίασβ. ὅ06 δἷβὸ δὶγς Φοῖιη Μαὶοοὶπιβ δκοῖοὶ οὐὨ πὰ Β΄ Κἢ 8, Ὁ. 147.. 
ὙΠοτΟ [86 ΗἰπάσοΒβ ἃτὸ βαϊἃ ἴὸ βάν ἀδρεπογδιεὰ ἴγοπὶ ἃ ὑογβηΐρ, οὐ ΖΔ ΙΥ Ρυγο, ἱπίο 
ἰἀοἸαῖγΥ ; ̓πουρὶι ἰδ ἰβ, αὐ [ὴ6 β8πὶὸ {ἰπ|6, δἀγηϊοἀ ἴῃ 8. ποίῖο, κ'ἴΠδὲ ἰῃ6 τηοδὶ δηοίθηϊ 
ΗΪπάοοβ, ἱπουρὶι ἔπΠοΥ δἀοτοὰ (ἀοά, τοογελιρρεά ἰλε διπ ἀπά εἰςπιοηίς." 
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ἸΠΠΌΙΊΘΙΘΌΪΘ τηοοδ οὗ βο -ἰογίασο, ΔΒ γασίουβ δῃηα Οχ γδΟΓ ΔΙ ΠΑΤῪ ἴῃ 
Κιπά 88 8 ἀἰβίογίβα ἔΆΠΟΥ οδ βυρρεδβί, δη 48 δχαιίβιύθ ἴῃ ἄδρτβα 88 
Βυμηδῃ παίαγο οδῃ Βυβίδιη, ---- [Π8 ὈΌΓΠΙΠρΡ ΟΥ Ὀυχγίηρ; οὗἩ ψ]άον, ἰῃη- 
ἔληθοἱάθ, ἐἢ6 Ἰτητηοσβίοη οὗ [Π6 5810} οσὐἁἹ ἀγιηρ ἴῃ {86 ἀκαρό δα 561- 
ἀενοίοηηοῃξ ἰο ἀεδβίγαοοι ὈΥ {86 140] ΨΦυρσογηδυΐξ, ἀγὸ διηροηρ [86 
ΠοΥΤΙα ργϑοίίοοθβ ὑμαὶ ΠΟΥ ἔγοιῃ [86 βυϑίοι οὗ 1Δο]δίσυ δβίδ] 18ῃ6α 
δι Οηρ ἰποῖὰ, 8ηα τυ οὗ ἀγα Ἔχοθθαρα ἴῃ ἘὈΪΥ ΟΥ̓ ἔθγοο τυ ΕΥ̓͂ ΠΟΠπ6 (0 
ὙΥΒΙΟὮ ρασδῃΐδιι ἢ88 σίνθη οἰγίῃ. ΤῊ τηδηϊοβί οἴδοίβ οὗ [Π18 βυβύθιι 
ΔΙΘ, 80 ἐΠητ ΘΙ ΒΟ. ᾿ηΐ0 (δα στοββοδὺ ΓΏΟΓᾺ] ἀαυ κηο88, δηα ἃ απΐνεσβαὶ 
ΘΟΥΤΌΡΕΟΙ Οὗ ΤΠ θ 8. Τῇ ΗΪπάοΟ 18 ἐδυρμῦ {παὺ {16 ἱπηασα τ Ὠϊοἢ 
᾿ς μα μοϊάα 18 ΤΆ} (οά, δἀηὰ {π6 Ποεανϊοϑὺ γυάρηηθηΐβ σα ἀδπουποοα 
Ἑ λνίσας τὰ, ἢ μΒ6 ἄδτο ἴο βϑυδβροοῦ (Πα 10 18 ποίδιηρ' τογα {θη {Π6 
οἰδιηθηίθ οὐ ὑὩο ἢ 1Ὁ 18 οοιῃηροβοα. [Ι1ἢ {π6 Δρργεποηβίοπβ οὗ {68 
ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ σόποσαὶ, (Π6 140]8 δῇ τὰ] ἀθι[168; ἔΠΘΥ͂ ΟΟΘΌΡΥ {π6 ρῥ͵δοο 
οὗ σα, δηα τοοοῖνα ἰδαΐ Πομλασα, ἔδασ, βοσνῖοθ, δηα Ποποιν τ] οἢ 
1πΠ6 ΑἸΠΘΗΤΥ ΟἜΕΑΤΟᾺΕ 80 7081Υ οἷαῖπιβ. ΤΏ ρονογηποπέ οὗ Οοά 
18 Βιρνογίθα, ἱορϑίμον τὰ 411 [Π86 τηοτὰ]ὶ οἴἴδοίβ ατβίηρ ἔγοτῃ ἐπ6 
Κηον]οασα οὗ μἷθ ρογίδοϊζοηϑ δηα 18 οἰδὶ πη8 ὉρΟῚ ἢ 18 γα οηδὶ ογθαίαγαϑ. 
ΤΠΟΙΟ ἀγα, 1 18 τιι6, Θαϑύθ ἢ τ] ΧΊΤηΒ Οὗ ΠΟΥ ΠΥ, Ὑ ΒΙΟὮ ΡΟΓΠΔΡΒ Δ Γ6 
ποῦ ἱηἴουϊοσ ἴο {π6 Ρυγοδβὲ ἀοοί 68 οΟὗἨ {π6 αστθοῖκβ δηὰ Βοιηδῃβ; δηά 1{᾿ 
Ὑ71}} ποῦ Ὀ6 ἀρηϊθα ὈΥ {πο86 γιὸ Βᾶνα Ἵχαπήϊηθα μθπ, ὑμαὺ {πο Ὺ Πᾶνθ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΪηΐδ οὗ γι Ὁ] 66 οσθῃ ἴο ΟΠ γἰβίϊδη τλοσα] γ.2 Βαΐ, 1Ἰῃ οοη- 
Βοαυθηοα οὗ 1Π6 ἰοΐα] τδηΐ οὗἩ δου (οοιησαοη ἴο ἰπθηὶ ΜΠ} 41] 
ὈΠῸΣ ΒοδίΒθη πδίϊοῃβ), οἴΠ6Γ ἴο Θηΐοσοα δῖ 18 ρα γα ἴῃ {6 ῖσ τ γα Υ 
οὗ ἴο ϑιῃμδποῖραΐθ (6 Ὀϑορὶθ ἔγομι (Π6 τηοβύ ἱηνείδσαί δηὰ ἀοἰθϑίβ Ὁ] 8 
ἀβῆρθ8, {Π6 Η]ἸΠο08 ργοβοηῦ ἴο υ8 4}1 {Π6 βᾶῖηθ ἱπῃογθηΐ ἀοίδοίβ τ ΒΙΟἢ 
ΘΠαγδοίοσίβα [86 τρογα! τυ οὗ 116 δηοϊθπὺ τγϑδέασῃ μοαίμοηβ. [ηβϊτα- 
[ἴ0π8 οὗ 4 τιοβὺ τηϑ]! ρηπδηῦ παΐγο οχὶβ διηοηρ ἴποτα, ὈΥ ψὨΙοῖ [Π8 
ΒΌΡΟΥΙΟΥ δηᾶ ρΥἱν]οροα οΥουΒ γα ΘηΔὈ]6α ἴο ΚΘΘΡ {86 ΡΘΟρΪθ ἴῃ ρϑῖ- 
Ροΐι4] Ἰρηοσαποθ δηᾶ Βα ΤΥ ; δηα ἴο οχοϊπἀθ {πθῖλ ΤῸ ΕΥΟΣ το Π 
[Π6 οομηξοτίβ, {Π6 ἀυῖ168, ἀπα ονθὰ {Π6 βοοϊοὶγ οὗ {ποῖν ἔθ οθ. Ηδησα 
{π6 απΐνογβαὶ οπαγδοίθ βέ108 οὗ [80 ΗἸΠάΟΟΒ ἀγα, μαὶίυδὶ αἰδγοραγὰ οὗἁ 
ἀγα τ, ρυῖάθ, ὑγσάπην, ὑπο ῖν, [Α]βοῃοοῦ, ἀδοοιξ, οΘομ)αραὶ πα 6] 1 γ, 8}16] 
ἀἸδοθοαϊθηοθ, ἱηρταιϊαἊθ ((86 Ηϊπάοοβ παν πὸ σογὰ δχργϑβεῖνα οὗ 
ἘΠΔΏ 8), ἃ σίου Βρι τι, ΡΘΙ)ΌΓΥ ὃ, ἰΓΘΔΟΒΘΣΎ, Θονθίουβηθβδ, σϑηλϊηρ, 
Βουν ν, Βαίτοα, ΓουθηρΘ ὁ, οὐ οἰ ἐγ, ργῖναίο τηυγάθυ, [Π6 ἀοϑίσιοίίου οὗ 
ΠΠοριταΐα οὨ]άγθη, ἘΡΙΕΕΥ ὈΥ φνγοουγίηρς δρογίοη (ποὺ ἔδινου 
(Πδη ἐεη ἐλομδαπα ΟὨ] ἄγη αν Ὀθ6η οοτηρυΐδα ἰο Ὀ6 ἐππ8 ᾿Ἰηυγάἀοτοα 

1 Ααἰωξ. Β δοΆσο 68, νοΐ, Υἱϊϊ. ὈΡ. 3297, 398. 
Σ᾿ ὅδ6 Αεἶδι. Ἐοδοάσοῆοβ, νοΐ, 1τν. ΡΡ. 166, 167. 
8 ὦ ἘΔΙδ6 ἩΪΓΠ65868 ΤΏΔΥ 6 ΟὈΙΔΙποὰ ἱπ ΘΥΟΓΥ͂ Γ ος ΟΥἡ ἴΠπῸ 5᾽χηξοδὲ ποιΐοο, δηὰ [ὉΣ 8 

τηοτο {τἰᾷ6. ὙΠΟΙΡ ῥγίοθ Ὑδγίθδ ἴῃ αἰ ογοης σ:ἰὶ : ἰῇ ΒΟΙῚΘ βἰχύθοῃ ΠΙΔῪΥ ὃ δὰ [Ὸγ ἃ 
ΓΊρΘα, ἴῃ ΟΥ̓ οτΒ ἴδῃ ; Ὀαὺ ΓΟῺΥ 8 Π88 ΘΟ ἰ8 ὙΠιδὲ ΠΟ ἵστι βοὴ οἵ ἴΠ6 ἰγϑὰθ νγγ88 ουὐοσ ΚπΠΟΎΤῃ 
ἴο τοῖῆιϑο ἰη 16 ἱπίογίου ; δῃὰ δὲ (πὶ8 γαῖ ΔΠΥ͂ ΠΌΤΩΌΘΣ ΤΊΔΥ ὈῸ ΠΟἸ]εοἰο4, ἰο ᾿ΟΒΕΠὙ ἴο ἔδοιϊϑ 
1ΠΟΥ ΠανοΥ τὶ ποβϑοὰ," ἘΒΑΥΒ τεϊδιῖνο 0 ἴπ6 Ηδδὶίβ, ὅτο. οὗἨ [6 ΗϊηάοοΙ, ΡρΡ. 816, 817. 
1οηάοῃ, 1828. ϑ8νο. 

4 ὝΠΕΙΟ ΟἾΒΟΓ Του Προ [ὉΣ 8. δρροβοα ἱΠ)ΟΥΥ͂ ἰ8 ποῖ ἰπ ΤΠ οἷ ΡΟΊΝΟΥ, ΤΠΟΥ͂ δύο Κπονγῃ (οῸ 
ἀαΒίΓΟΥ (Βοιαβεῖ γοϑ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἰπ οΥάοΥ τμαὶ [Π6 σαὶ οὗ (Ποῖγ ἀ 8: ΤΩΔΥ Τοδὲ ἀρὸπ {Ποῖγ 
ΘΠΟΓῚ 68 ; δπά ἴῃ ἴδ ΠΟρο, τμδὲ, ἴῃ 1:6 ῥῬτοῦοδβ οὗ [π6 τη δ ομοβὶδ (10 ψ ἢοἢ ἸΠΟΥ ρῖνο 
ἱπιρ! εὶς οτοϊελ, ἸΠΟΥ͂ ΠΠΔΥ͂ ΒδΔΥΘ ΤΟΤΕ ΒΡΟΘΑΥ͂ ΟΡΡΟΓΎΠΗΥ οἵ νυτοβκίηρ (πεῖὶγ Κ0}} νεῃ- 
ἔδδποθ οὐ (80 οὔσηάετ. Τμίδ ουδβίοπι 18 (8108 Ζμγπα. 8.66 Αἰδιὶς Ἐδβθαγοῆεβ, υοΪ. ἰγ. 
Ῥ. 837. 

ΥΟΙ.. 1. ς , 



18 Οἱ ἐδ ᾿Νιεοοβοίίψ, δε. οἱ α 

ἴῃ {π6 βἰπρία ργοτίηοα οὔ ΒΘΏΡΆΙ ΘΥΘΙῪ τΔΟΠ1}), δπᾶ παπί οὗ ἐθπᾶογ- 
ὯὨ658 Ὡ πα Θομραβϑίοη (0 π6 ῬΟΟΥ, {Π|6 810], δα {π6 ἀγίηρ." 
ΤΊ το] ρίουβ δῃα τ τὰ] βίδίθ οὗ Ομῖηα, ᾿Βουρὰ πα Ὁ ρρλδοὶ ἴδῃ 

{παὶ οὗ 6 Ηϊμάοο58, 18 ἀΘρ]ογϑ 6, πού πείδηαιηρ 15 Ὀοδβίθα βαρ6- 
ΤΊΟΥΠΥ ἷπ αγίϑ δῃᾶ βοίθῃοθβ, δπὰ ἰῃ {π6 ψιϑάοιῃ οὗὨ 118 ᾿πϑι 1 0}8. 
Βα ρίοῃ, 88 ἃ βυβίϑσῃ οὐ ἀν π6 τγγβῃ!ρ, 88 μ᾽ ον ἰοτγαγάβ αοα, ἀπά 88 
Βοϊαϊηρ ἔοσῖ βαύπτο σούγαγαβ δηα Ῥυ Πἰβῃτη θη β, οδὴ ΠΆΓΑΪΥ Ὀ6 8αϊὰ ἴο 
οχὶβὲ διμοηρ ἴπ6 ΟΚμῖηθ86. ὙΠΟΥ Ὦδγθ ΠΟ Βα δίιοα] ἰηβυϊ ἢ ΟΠ, ΠΟ ὁοῃ- 
στορϑ 08] ἡγοΒΐ Ρ, ΠΟ Ἔσύθγμα] ἔΌστηΒ οἵ ἀθνοίϊοι, ρου οη, οὐ {ΠΏ κ8- 
σἰνίηρ ἴο (16 ϑάργοιαθ Βεῖπο: (Π6 ΘΙΏΡΘΙΌΣ, δηα δ6 Δ]οῃθ,--- Βοΐηρ 
ΠΙΡᾺ ρῥυθβί, δῃὰ 186 ον ἱπάϊν! αὶ] το βίϑπαβ δθύνγθθη ἤθανοῃ ἀπ 
16 Ρϑορὶθ, μανίηρ [Π6 βδγθ σοϑϊδίϊοπ ὕο {π6 ἔοσιωοσ {παῦ {π6 Ἰα 6. ΓΘ 
ΒΌΡΡΟΒβα ἴο Ὀ6δγ ἴο [1Π1|,----Ὀογ οστωβ ἴΠ6 βαογϑα ἀυ [168 δοοοτάϊπρ' ἴο [86 
Ἀποιθηΐ ταδὶ, δηα δὖ οογίαϊη ἢχοϑα ροσιοᾶβ, θυῦὺ {[π6 Ῥϑορὶα αν πὸ 
οοῃσογῃ ψὶτῃ Πθ. Α1] σϑκβ, ἔγοσα [86 δ ΡΟΓΟΥ ἀονγηνγαγάβ, ἅγὸ [0] 
ΟΥ̓ ΔΟΒυτα Βα ρΟΥΒΕ ]Οη8, ΔΠ6α ΤΟΥΒ ἢ ἃ τυ τυ 6 οὗ ἱγηαρ, ΠΑΡ (61 0168. 
Μορί οὔ [π6 ἔοστωβ οὗ τὰν το οσῪ, τυ Ιοἢ τλαῖκα δὴγ ἤρσαγα ἴῃ {π6 ρᾶσα οὗ 
ΠΙΒίοΥΥ, ΠΟῪ δχὶβὶ ἴθ μα. Τὴδ ΟἸη686 πᾶν ἐθτὰ οο]θβίϊαὶ, [ουγοβ- 
γα], δηᾷ βιιδίθσσαπθοιβ--- σοβ οὗ μ6 ἢ1118, οὗ [ἢ νδ]1]6υβ, οὗ [Π6 νψοοάϑβ, 
οὔ {π6 ἀἰδίγιοίβ, οὐ {π6 ἔμηλ}}168, οὗὁὨ 1[Π6 βῇορ, δῃὰ οὔ {86 Κιίσμϑη: --- 
σοᾶϑ, (παξ δῦ Βῃρροβοϑα ἴο ργθδβιθ ουϑὺ {μ6 ὑμυαπάον, {πὸ ταὶη, [6 το; 
ΟΥ̓ΟΡ (Π6 ρτϑίῃ, ΟΥ̓ΘΡ αἀΙβθαθοβ, ὈΙΓΙὮΒ, Ἀπα ἀθδίῃβ; ὑπ6}Ὶ 1018 ἀγα ΒΟΥ 
Δη ρο]4, ποοᾶ δηὰ βίοπο, δῃηα οἶδύ, οαγνϑα οὐ τηοϊΐθθ. ΑἸ(δγΒ δ ΓΘ 
ογθοϊοα ου {6 Εἰρῇ Ἀ1118, ἴῃ ἴπ6 ρτόνθβ, δῃα ὕὑπᾶοσ {86 στό θη ἰγ668; 
ππα 14.018 ἀγα βοὺ ὉΡ δὖ {ἢ6 δούμοσβ οὗ 86 βίγθείβ, οἡ {Π6 διάθδβ οὔ (86 
ΠΗ σιν 8, οα {π6 Ὀ8ΠΚΒ οὗὨ ο8}818, ἴῃ Ὀοαίϑ δπα ἴῃ βῃ108. ΛΒίζοϊορΎ, 
αἰνιπαϊϊοη, σ᾽ ΘΟΠΙΒΠΟΥ͂, ΔΠα ΠΘΟΓΟΙΏΔΏΟΥ ΘΥΘΥῪ ὙΏΘΓΘ ὈΓΘΥΔΙ]: ΟΠΑΓΥΙΩΒ 
ἈΠ 80.618 ἜΥΘΕΥ͂ ὁη6 ροβββββθβ. ΤῈ6 δρβυγὰ ποίίοη οὗ {μ6 ἰγδῃϑιηῖρτα- 
τοη οὗὨ δου]8 ᾿ηΐο οἴμοῦ Ὀοάϊ6Β 18 πηῖνοσβαὶ : δηα ΟἿ Δυ(]ο168 οὗ δι ἢ 
ῬΓΟΨΑ1] διαοηρ [6 πι, 88 νΑΥΪΟῸΒ 88 [6 τπηοᾶο8 οὗἩὨ ΟΥΒΒΙΡ ; ἰπ 411 τ οἢ 
1π6 Ῥ6ΟρΙΘ ἄρρϑᾶῦ [ο 6 σαίμοὺ δοϊυδίθα Ὀγ {Π6 ΕΑ οὗ δν1] 1η {Π|8 
10, 1Ππδῃ ὈΥ ἴπ6 ἔδαῦ οὗ ρυμιβῃγηθηΐ ἰῇ δηοίμοσ. Τη6 ἀυῖ168 Ὑ ΒΙΟΝ 
(ΠΟΥ͂ ΡΟΓΌΥΤΩ ΔΓΘ ΠΟΘ ὙΠῈ ἃ Υἱοῦ ἴ0 ΔρΡΡΟδδ86 Δ ΔΏΡΤΥ οὶ, δηά 
ἀνοσῦ ἸΙΡΘ Παρ’ οΑἸ ΠΛ} 0168, ὑπ ἴΤΟΤὰ ΔΏΥ ΠΟΡΘ οὗ οὐἰδιπϊηρ 8 ροδβὶ- 
ἔνα ροοά. ΤΉΘΥ ΓΑΙΠΘΥ ΘΟΏΒΆΪ ΟΥ̓ ἸΠΔΌΪΓΟ οὗ ἱποῖνς ροβ τυ ῆαΐ τᾶν 
Πάρροη, ἔπδη ρου οη μοῖὰ ἴο σταηΐ 11, [Ὁ ἃ ΟἸ 686 οδ Βοδσοοὶν θ6 
Βα ἴο ὑγβῦ. Ηθ ἰβ σταίοί] ψ μθῃ (π6 ονθηὺ ῥσονοθ ἔανοῦγϑ Ὁ] ἰὸ 
Ἦ18 τῖβῃ 68, ροίαϊδηΐ δηὰ ρϑονβὰ τὰ Πϊθ ρσοάβ ὙΠ 6 ἰΐ 18 δάνοῦβο. 
ἹΤΒουρῇ βοσιθ ἐπαϊυϊάμαϊ ᾿Ἰπβίδμοοβ οὗ ᾿η!αρτ Υ πᾶν οσουχτοα ἴῃ 1} 
Ἰη ογοουγβθ οὗ {π6 ΟΠ μ6 66 τὰ ΕἸΤΟΡΘΔΗΒ, γοῦ {Ποὶν φέπογαὶ ΟΠΑγϑοῦου 
18 ὑπαὶ οὗ ἴτγδυα, ᾿γίηρ, ἀπᾶ Πυροοῦῖθυ. ῬΟΪΥΡΆΠΙΥ πίγθυβα]ν ᾿το- 
ν 4118, 88 αἷἰϑὸ 186 οὐ 6] Ῥγδοίϊοβ οὗ Ὄδχροβίηρ ᾿ηΐληΐβ [0 ρϑγιβῇ, ποῦ 
ἕονοῦ {πλπ πὶπθ {πουδαηά οὗ ἡ βοτὰ ἀγὰ οοιηραυϊοα ο Βα Ἀῃπυλὶ νυ. 46- 
Βίγογβα αἱ Ῥείη, δῃὰ {π6 βᾶὴθ Ὡυμ6Γ ἴῃ Π6 τοδί οὗ [πὸ δι ρίγα. 3 

8.0 Ῥαγὰ᾿β Ηἰδίοτυ, 1ἰξογαῖατο, αηὰ ΜΥΓΒΟΪοΩΥ οἵ ἴμ6 ΗἱΪπάοοΒβ, 4 νοΐβ. ϑνο. ψ]ιοτο [Π6 
ἴλεὶδ ἀθονο ποιοοἃ ἃγὸ (ΠΥ ἀεί]. 85.060. αἷβδο τ. Βιιοβαπδηβ ΟἸγἰβιίϊδη ΒΟβοδυο 5. ἰπ 
Αδἰδ, δῃηὰ δβρϑοίδ!γ Μυ. Οπαυῖοβ αὐδης β “ Οὐβογυδιοηβ οἡ [6 ϑιδίθ οἵ ϑοςίοιυ ἀπιοης [δ 6 
᾿Αδἰδις δυγ)οοῖβ οὗ ἀτοαὶ Βυίϊίαἰη, ρατεϊσυ ΑΥ] συ ἢ τοβρθοῖ ἴ0 Τρ ογαΪ8, δῃ ἃ οἡ ἴῃ πιοδῃ8 οἴ 
πη ργονίηρς 1ἴ,᾿ π᾿ νοὶ]. χ. οὐ τπ6 Εορογίβ οὔ τι Ηοιιδθ οὗ Οοιωιωοῃβ (1812---1813.) Τίς, 
Ἐλδὲ Ἰπηϊὰ Οοπιρδηγ, Εουγιἢ Ῥασί. 

5. Βυρρίοτηοης ἴο 10 Ἐπογοϊοραάίαᾳ Βτγιιδηηΐοδ, γο], 11}, Ῥατί ἱ. ἀγιὶς]α λίβα, Βδῖτον Β 
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ΝΟΥ 18 ἐπι οΆ86 τηδίθυιδιυ αἰ δγϑηὺ τ 1} {π6 Μοβδιημηθάδηβ. Του ἢ 
{πο ὶῦ τοὶ ρος ᾿βο 68 {π6 Δοκηον)οαρτησηῦ οὗ ομ6 ᾿ἰνίηρ δηᾶ ἰσὰο Οοά; 
γοῦ τοὐ)θοηρ [86 Μαεββίδη, δπα δὐδοβίηρ ὑΠποιγβοῖνοθ [0 ἃ ΒβὨΡΊΪΏΔΤΥ 
ΔΗ ἸΑΒΟΙΥ]ΟῸΒ ἱπηροδίοσ, 1 ργοάυοθβ πὸ ροοά οἴἶ!βοϊ ἀροη {πο ὶσ πιογα]β, 
Ὀυΐ ᾿οανεβ ὑβόσὰ μά ον (π6 ἀοτηϊηϊοη οἵἁὨ ὈΑΓΌΔΥ ΟΥ̓ δπα γοϊαρίπουβηθββ. 
ΤΏο86 δΔηα 5.1.8 Ἰηϑίδηοοθ οὗ ΘΟΥΤ ΡΟ ἴῃ οΥβὶρ, ἀοοίγη6, δηὰ 
ῬΓδοῦοα, ἡ βιο ἤανθ Ῥγουδ ] θα Δηα 50}}} οχῖϑὺ 1π ἐμ6 μϑαΐμθη μου], 
Γ]Υ ργονα {86 αὐΐοῦ ᾿πβυ ΠΟΙ ΠΟΥ οὗἁ παίαγαὶ τϑαϑοη 0 θ6 ἃ συ ἱάθ ἴῃ 
Το] σίοη ; δῃα α͵8ο ΒΏΟΥ Ἰηΐο ἩΠδὺ ΤΟΠΒΙΓΟῸΒ ὈΡΙπίοΩΒ δηᾷ ργδοίϊοθϑ 
ὙΠ0]6 ὩΔΌΟΏΒ ΤΩΔῪ ὈὉΘ ἰ6α, σοΓα {μαῦ 18 {πον συϊάθ, πὴ ποὰῦ ΔΩΥ 
Π6ΙΡ ἔτοῃῃ γουϑίδίίοη. Νοσ Μ|}]} 1Ὁ ΑἸ πλ} 18} {π6 ἴοτοο οὔ (818 ἀγρυτηδηῦ, 
ἴο ΒΑΥ͂ (δῦ [Π686 ἸῃδίλῃθεΒ οὗὁ ΘΟΥΓΟΡΌΟΏ ἃγΘ ΟὙΩρ [0 8 ὉΠ 686 86 οὗ 
{Π6ῚΓ σϑδβοι, ΟΥἹἩ [δι {Π6 ΤηδΘαϑΌΓα οὗὨ ΓΘΆΒΟΏ, ροββθαβϑα ὈΥ̓͂ {μ6 Ποδίμθη 
ΠΆΓΊΟΠΒ, 18 ἸΟῪ δηα ἱπιρογίδοϊ ; βίποθ ἰμ6 Ὺ ἃγὰ βι ΠΟ ΠΥ ΒΚ11{α] ἰὴ 
Ὑ ΑίΘΥΟΥ ΘΟΠΟΘΙΤΏΒ ὑπ 6 ΡΟΙ 168] ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΏΔ] ἰηΐογθβίβ, ἰὴ {μ6 δγίβ οὗ 
ΔΏΠΟΥ Πρ ΤΠ δῖς ποὶρ θοῦτβ, δηα ἀοίδηαίηρ {Ποιβοῖνο ἀραϊπδύ ἱποὺγ- 
8100, [ἢ ΟΣ ηρ᾽ 8118 Π068 ἴον {Π|61Ὁ ἀοίθηοθ, δῃὰ οοηδαοίιηρ {πὸ οταϊ- 
ΠΔΡΓῪ δῇδιτβ οἵ 116 δοοογάϊηρ ἴο 6 ΤΑ ΉΠΟΥΒ δηα ουδίοτηβ οὗὁἨ {ποὶν 
ΒΟΥΘΙΆΙ σοι πίγῖ68Β. ΝῸΣ δῖα ἰῃ6 δοβυσα! ἷθβ ἴῃ το σίου, Ὑ ΒΙΟὮ ἀΓ6 
ἔουπα διηοησ {Π6 τηοάθσῃ Ὠθδίῃθη ΠαΌΙΟηΒ, σταδίου ἰμδη (μοβα ψϊομ 
(γ6 γα δἰγθδαυ βθθῃ 1) δχἰβϑίθα διηοπρ (86 ΡΟ] Βμ6α πα] ΟῊΒ οὗ Δη[1- 
αὐ Ὀοίοτα ἰχ6 ρυδἰϊοδίίοη οὗἩ {μ6 (ἀοβρεὶ: ψῃοἢ σὰ ἃ οϊηὖ ῥγοοῦ 
{πᾶΐ μῸ ἃρ8 ΟΥ ΘΟ ΓΥ, ὙΠΘΙΒΟΓ συὰθ ΟΥ οἰν]86α, Ἰηβίγυοίθα οΟΥ υπ- 
Ἰηδίγυοσίοα, ᾿Ἰηἰδοίοα οὐ υηϊηΐθοίθα 8 Ρ]ΘΗΓΥ͂ ΟΥ ἸΌΧΌΓΥ, 18 ΟΥ ὁδῃ Ὀ6 
Βοοιγρα ὈΥ̓͂ ΤΙΏΘΓΘ παίμιγα! γθάδοη δρϑὶηβδί [8]}1πρ' ἰηΐο {Ππ6 ρτοββθδὺ οὐ ΤΌ Β 
ΔΗ ΘΟΥΓΕΙΡΟΟΩΒ ἴῃ ΓΟ ΙΡΊΟΩ ; δηα, ΘΟΠΒΘΟΙΘΗΓΥ, {πδαὺ 411 τηδηκὶπα 
βίδῃα ἰῃ πϑρά οἵ ἃ ἀϊνῖπο γονοϊαίϊοη ἴο Κα Καόνῃ ἴο ὑπ6πὶ {π6 ψ}}} 
οἵ ἀοά, ἀπά ἴμ6 ἀυῖϊ68 δηὰ οδ]ιραίζομβ σοῦ ΠΟΥ οὟα ἰο {πρὶν 
Οτγοδίοσ. 

Υ. Νοὐνιπβίαπαϊηρ, 686 Ἰπηρογίδηϊ 7αοίβ, ἀηα τ ραν ]688 οὗ {Π6 
σοηίδββίομβ οὗ {π6 τηοβὲ αἰδβίϊ σι Βηθ6α αποϊοπῦ ὈὨΠ]ΟΒΟΡἤοσΒ οὗ {Π6]ῚῪ 
ποοά οἵδ σονοϊδίοη, 1ῦ 185 ΟΒΦΈΟΤΕΡ ὉΥ̓͂ ΤΏΔΗΥ͂ 1 ΟἿΓ ΟὟ [ἴτη68, {παῦ 
{Π|6Γ6 18 ΠΟ ΠΟΟΘΒΒΙΓΥ ΤῸΓ ΟΠ6 ; (μα [86 ὈΟΟΙΚ οὗ παίῃγθ 18 (86 οὔ]γ ὈοΟΚ 
ἴο 6 βίυια!θα ; δα ὑπαὶ ΡΠ] ΘΟΡὮΥ δηα τὶρΐ γθϑοὴ γα βυ Ποῦ [0 
ἱηδίγυοί 8πα ἰο ῬΓΘΒΟΣΥΘ πη6ῃ ἴῃ {ποῦ ἀαίγ. 
« ΑΚΝΒΜΕΕ]. [0 18 δὴ υπαθηϊδθ]ο ἐβοὶ, δαὶ {π6 ἀοοίσ!πο68β οὗ ΟΠ γῖ8- 
ἰἰδηϊν (πδουῦ σομβι ἀθσῖηρ αὖ ργθθοηΐ τ μδὺ ονϊάθῃοθ δπα δυΐμοῦι νυ 
ΤΠΘΥ ῬΟΒ8688) ῃανα ἢδα 8 το ρουγογία! 1ηἔπθηοα ΡΟῚ τηθη, {Πδῃ 4]] 
{6 τοδϑοηϊηρδ οὗ {π6 ῬὨΣ]ΟΒΟΡ ΘΓ: δπα πουρἢ τηοάδστι Ορροβοῖβ οὗ 
τονοϊαίϊοη δϑοῦῖθα {86 Ἰρπόγδηοθ δῃᾷ οογγαρίϊοη οὗὨ {Π|6 ποαύμθῃ, πο ἴο 
186 ᾿πϑυβήοίοπου οὗ [μ6 Ἰιρσμξ οὗὨ γϑάβοῦ, Ὀαΐ ἴο {πεῖν ποπ-αρτονθιηθηΐ 
ΟΥ̓ (διαὶ ἸΙσῃπῦ; γοῖ, 16 (8198 ψογὸ γιθ, 10 σου]ὰ ποὺ ῥγονύο ἐμαῦ πο γα 18 
ΠΟ πρρᾶ οἵ 4 τονοϊδίίομ, θθοδυβα 10 ἐς σογέαϊπ ὑπαῦ [86 ΡὨΣΟΒΟΡΠΘΥΒ 
νδηΐοα βοσλθ ὨΙΡΏΘΥ αβϑιβίβηος {πη 1Πδὺ οἵ Γοβοῃ. 
ΑΝΒΧΕΝ 2. ΠΝ τοραγὰ ἴο {π6 ῥγοίθῃοθβ οὗ τηοάθσγῃ αἰ βίβ, 10 ἰδ ἴο 

86 οδδβογυϑὰ {πᾶ δἰ παοβί 411 τηθη, σβογο {86 δουιρίαγοβ να Ὀθθῃ υἢ- 
Κπονῃ, αν 'ἰῃ ΘΥΘΓΥ 56 Ὀ66ῃ ζ,τοββ 1Δο]αΐουβ; {86 ἔθ" ΘχοΘρίΙΟἢ 8 

Ττατοὶϑ ἱπ ΟΒηα, Ρῃ. 418---487. ΜΊ]η6᾽ 8 Βείτοβρεοϊ οἵ ἔμ Ῥτοιοβίδης Μ|ιββίοῃ ἰο Ομίηβ, 
ΡΡ. 29, 80. 

} 8560 ΡΡ. 4---ἴο0. δεργὰ. 
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{παὐ μαγο οχιβίθα, Ὀϑῖηρ 'ῃ ροηογαὶ ἃ Κα οὗ δἰ οἰ β1 041 ρΠ1]ΟΒΟρ 6. 
Τοἰβϑίϑ, ῬγΟΡ υὶν 80 ο8116α, ἀγὰὸ ομιΗν Τουπᾶ ἴῃ ΟἸ τιβίδη σουη τ 68, ἴῃ 
{16 Ἰαύου αρθ8, δίμοθ ΟΠ Β δηλοῦν Πα8 οχίθ ΒΥ Ο Υ ῥγον 116 οΥον ἸΔοἷα- 
{γγ 1, δῃᾶ ἴῃ (Π6 οουπ 165 ΠΟΘ σΤοβ8 ράρδῃ 1ΔΟ] ΔΑ ΤΥ οου]α ΠΟ ἸΟΘῸΡ 
ΡῈ ργδοῦβεα ψ τ ογοαϊο ἀπα βοουγγ. [ἢ {{|686 οἰγοιυτηβίδῃσοδ, ἀοβ(8 
Δοαυΐγα, 88 16 6ΓΘ δ΄ βοοομα-βαηᾷ, {ποὶγ ρἰ τα ϑσίηρ Πρ ἔγοσα {116 
ῬΟΟΚ ἴο ψΒΙΟΩ (ΠῸῪ ΟΡΡοΒα ἴ; δπᾶ 1 18 ἃ ἔδοὺ ἐπαΐ δἰπιοϑί 81} {Π6 
{πἰηρθ, Ὑ ΠΙΟΝ μάνα ὈΘΘὴ 8681 ὙΊΒΟΙῪ πα συν ὈΥ (ποῖ, ΑΒΕ ΜΑΝΙ- 
ἘΈΒΤΙῪ ΒΟΒΒΟΥΕΡ ΕΈΟΜ ΤΗΑῚ ΒΕΥΕΨΑΤΙΟΝ ΜΉΙΟΗ ΤΗΕῪ ΒΕΕΌΒΕ 
ΤῸ ἘΜΒΒΑΟΘΕ, ΑΝῸ ΜΙΤΉΟΤ ΨΗΙΟΗ ἘΠΕῚ ΝΕΎΕΙ σοῦ ΗΑΥΕ 
ΒΕΕΝ ΑΒΕ ΤΟΉΛΥΕ ὈΕΙΙΨΕΒΕ. ΒΌΟΗ ΤΕΤΗΒ. δζοιο, ἱπάθο6α, {Πα 
ΟἿΣ ΜἘΟΪ6 ἀυ ΤΥ 18 οἰθαῦν τονθαὶϑᾶ, τγα ποῦ ΟὨ]Υ 866 18 ἀρταθιμθηΐ εὐὐζᾳ 
ΤΟΆΒΟΩ, θαΐ 816 αἷδο δῃδθὶθα ἰὸ ἀθάποθ 118 ΟὈ] ραίίοη 7,οπιὶ ΥΘΆΒΟΗ : 
Ραΐ, νὰ δα θδθη ἀοϑεϊαία οὗἨ 411} γενϑαὶϑα σο]ρίου, 10 σου αὶ αν 
θδθῃ ἃ ψοῦκ οὗ οχίγοιμα αἰ ου Ὑ ἴο μανο ἀἰβοονοσθα οὐὟ ἀΌΐΥ ἴῃ 4]]} 
Ροϊηίβ, ὙΥ̓μδὶ στουπά ᾿παθ6α δανα [Π6 τηοάοθσγῃ οοῃίθιμποῦθ οὗ σον 6]8- 
τιοη ἴο ἱπηαρίηθ, (παῖ, 16 16 δα ᾿Ἰνοα ψϊτοιΐ ἴπ6 Πρ οὗ [πὰ (ἀο8- 
Ροὶ, {πον νου αν Ὀθθη βου {μ8π δοογαίθθ, Ρ]δίο, δα ΟἽοοσο ἢ 
Ηον ἃτὰ {ΠΠ6γΥ οογίδιη μαὲ {Π6Υ που]ὰ δανο τη8646 δι ο ἢ ἃ τρις ἀ86 οἵ 
1Π6ΙΓ ΓΘΆΒΟΙ, 848 ἴο ἢδνο ἀϊβοονογοα ἰγσυ ῦ [{ ἰδοὶνγ ᾿οῖ δα Ὀδδη 
δ ΘΟ ρ; ἴπ6 νυ ραῦ, ἀγὰ {86 Ὁ Βυγα {Πδὺῦ {πον που ποὺ ἤν θθθη 140- 
Ἰαίοσβ ῦ [{{{π Ὺ μα )οϊποα {μϑιάβοῖνοα ἴο {πΠ6 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΟΓΒ, τυ μαΐ βϑοί 
νοῦ αὶ {ΠΟΥ πᾶν Ὁ] " Οὐ, 1ἢ {πὸν Πδα βοῦ ρ ἔοσ {μϑιηβοῖγοβ, 
ΠΟΥ ἅτ ὑΠοῪ οογίαια {ῃαὺ μον σου] πᾶν Ῥθοπ 5 Κ1{Ὁ] που ἰο 
᾿ανα ἀοδάποορα {π6 βουθγαὶ Ὀγαθμοθοβ οὗ {Π6ῚΣ ἀυΐΥ, ΟΥ̓ ἴο Πᾶνα δρρ]ϊοά 
1ποῖλ ἰο0 1Π6 ΒΩΥΘΓΆΪ ο868 οὗὨ 16, ὈΥ͂ ἀτρατα θη Δ οη δηα [ΌΤΟΘ οἵ γϑὰ- 
ΒΟη ἢ [{ 15 ὁπό {πἰὴρ᾽ ἰο ρογοοῖνο ἐπαῦ (86 σι]68 οὗ 6, ψ Π]Οἢ ἀγα Ἰαϊᾷ 
βοίογο 18, δγῸ Ἀσγθ Δ 8]6 ἴο γθάβοῃ, ἀπ ἀποίλον (μϊηρ ἴο πὰ ουὖ [Πο86 
ΤΌ]68 ὈῪ {π6 τλθσὸ σὺ οὗ τϑᾶϑου. Υ 6 866 ἰπαὺ τἤδηγ, Ὑ}0 ῥγοῦδθβϑθ 

1 ΤῊ βδτηο οὔ Ζεϊδίβ, ΔΒ ΔρῃΠοὰ ἴο ἴΠῸ56 ὯῸ Δ΄Ὸ πὸ τη δ ἴο σουοδϊοὰ γο]ρίοη, ἷ9 
5514 τὸ ἤανο Ὀδοη ἢγβὲ αδδυπιοᾶ, δροὺϊ 16 πιϊἀάϊα οὗἩ τῃ6 δἰχιθθη ἢ ΘΟΏΓΌΓΣΥ, ὈΥ̓͂ ΒοΙη6 956}- 
τοτηθη ἴῃ ΕἼδηοα δηὰ Πἰα]γ, 0 πογὸ ὙΠΕΡ ἴο οονοσ ΤΠμοὶγ ορροβίεϊοη ἴο τῆ ΟὨ γί βιΐίδῃ 
Του] διίοη ὈΥ͂ ἃ ΤΏΟΓΟ ὨΟΠΟΌΓΔΌΪΘ Ὡδπηο ἤδη {πὶ οὗὨἉ “λεῖα. ΤἼΘ 6! Ἰοβὲ δαῖθοῦ ὙΠῸ τηοη- 
(ἰοηα ἐμοὶ ἰ8 Ψίγεῖ, ἃ ἀϊνγίπο οὗὨ ρστοδὶ δπιίπθηοθ διηοπρ [Π6 ἢγδι ΓεΌστΩοΓΒ ; ψῆο, ἱπ ἴῃς 
ΘΡΊ811|6 ἀοάϊοδίοσυ ργοῆχοα ἴοὸ [86 ἔγεϊς ἴοπιο οὗ Ηἷβ “ 7πεἰγωοίίοπ Ολτγέξἑεππε᾽" (νοἢ τνᾶϑ 
Ῥυ Πβῃοὰ ἰῃ 1563), ΒροΔ ΚΒ ΟΥ̓ ΒΟπῚ6 Ρθύβοῃβ δὺ πὲ {Ππ|6 ὙΠῸ σαἰ θὰ τΠοτηδβοῖνεβ ΟΥ̓ ἃ ΠΟῪ 
πϑῖηθ, (Πὰὶ οὗ εἰδῶ. ὙΤθοδβα, 6 [6118 8, Ῥτοίιββεὰ ἴο Ὀδ]ουθ ἃ αοὰ, Ὀυὶ δπονεοὰ πο 
τΤοραγὰ ἴ0 Φοβῃβ ΟἸγβὲ, ἀπὰ δοπειἀογεά [86 ἀοοίγίης οὗ (06 δΔροβίϊοϑ δῃἂ δνὐδηρο] 818 88 
ΤᾺ 0105 δπᾶ ἀγρϑῖηβ. Ἧς δὰὰδβ {πὶ ΤΟΥ Ἰδυριοὰ δὲ αἱ χοϊϊρίοη ; πού διαηάίηρ (ΠΟΥ 
οοηζοττηοά {πο πιβ6]τ 68, Ἔχ ΘΓΏΔΙΥ, ἴο 1π6 τοὶ ρίοη οὗ ἴο86 1 Ὲ βοτὰ ΠΟΥ νογὸ οὐ] σοὰ 
ἴ0 ᾿ἶνα, ΟΥὁἹ ὙΒοΙᾺ ΤΠΟΥ͂ ἬΤΟΙ ἀσδίτοιιβ οὗἁὨ μ]οαξίηρ, ΟΥὍἨΝ ΒοΙῃ ἴθ οΥ ἔδαγοὰ. ὅϑοιηδ οἵ ἴΐθπὶ, Π6 
Οὔδογνυαβ, Ῥγοξοβθοα 19 ὑοΐονο ἴΠ6 ἐπ γα!  οὗἨ 186 δου]: οἴποῦβ πόσο οὗ [86 ΕἸ ρ᾿σγοδη 
ορίπίοη ἴῃ τ ἷ8 ροϊηῖ, 8ἃ8 ν᾿ 6}} ἃ8 ἃυουϊ [π6 ργουϊάθησα οὐ αοὰ πὶρὰ τοδροοῖ ἴο τηδηκὶπᾶ, 88 
ἸΥ Πα ἀϊὰ ποῖ οοποοσγῃ πἰπιβοὶ ἰη τπ6 σονοσγηπιθηΐ οὗ Παπιδη δθδίσβι Ης δἀάβ, {πὶ τ ΔΗ͂ 
διηοηρ {Π6πὶ βοῖ ὉΡ ἴοσ ἰοδγηΐπρ δηᾶ ῥῃἸΟΘΟΡΉΥ, δὰ σοσὸ σοπδίἀδγοὰ 88 Ῥδγβϑοηϑ οὗ δῃ 
δουῖο δηὰ Βα Ὀ1{1|16 σοπίι8; δηὰ τη δῖ, ποὶ οοπίοηῦ ἴο ροτὶμἢ δἷοπα ἱπ ἱμοὶγ οὐτου, τῆ 6Υ ἴοοῖ 
Ῥαΐηβ ἴο βργοβα [86 ροΐβοῃ, δηὰ ἴο ἱπίδοϊ δῃὰ σοσταρι οἴμοῦβ ὉΥ 1ποὶγ ἱπηρίουβ ἀϊβοοίΓΒΟδ, 
δὰ τΠοὶγ Ὀδὰ ΘΧΑΠΊΡ].85. Υ᾽γοῖ, ᾿πϑισαοίίΐοη ΟΒγέϊτοηηο, Ερὶδίτο ᾿οάϊοδίοϊσο, εἰϊθὰ ἰῃ 
ΒΥ ο᾽ 5 Ὠις ἰομπαῖγο, ἴοι. ἷν. αὐίΐοϊο Ὑίτσοῖ, ποῖος ). 

Μοάοσῃ ἱηβάο! γ, ΒΟ ρΡ ἢ ἴδ ΤΏΔΥ δβδυτηο ἴῃ6 116 οἵ Τ)οΐθπη, 18. ἴῃ ἔδοϊ 1116 Ὀεϊῖετῦ 
ἴδδη αἰδρυὶθοα δὲ οίβιη, Α πιδῃ βϑίἀοτῃ σοίδἱῃβ ἴῸΓ δῃγ ἰδηρτ οὗἉἩ εἶτηθ διἷβ ἤγθι ἀοἰβιϊςδὶ 
ΟΡ η]ΟΏΒ ; [8 ΟΥσΟῦΒ στα! τη] ργ, 1}}} ἢ6 βπκδ ἴο ἴ6 ἰαδὲ στδαδιίίοη οὗ ἱπηρὶοῖγ. 
ἼΠΘ ἰοΒΕΠΊΟΗΥ͂ ΟΥ̓ Δη ἱπῆ 6] τυτῖ το Γ δα υδιδπεϊαῖο8 {8 Ροΐϊηί. “ Πεἶβη," δβὰγβ 6, “ἷ8 Ὀαῖϊ 
1π6 ἤγει δίϑρ οὐ γϑάϑοη οἂϊ οὗ δβυρογϑυ του. ΝῸ ροσβοῇ σοὶ πβ ἃ Ποϊδὶ, δι Τῃτου ἢ τνϑις 
οἵ τοβοοιίίοῃ, Επι)ἀ γ, ρμαδββίοη, οἵ οὐβίϊηδου. ".--- Βγιδ π᾿ Μοάοτγῃ [πη δά 6} 1 ν ρουτγίταγοα, Ρ. 9. 
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ἴο σογοτη ἐποιηβεῖγοθ Ὀν {π6 πὺτι θη τ]68 οὗ τουθα]βα σο]ρίοη, ΓΘ 
ΠΟΥΘΥΙΒ6]1688 ἱστιογαὴηΐ οὗ {ποὶς ἀυίγ; δῃα ΠΟῪ σδῃ 8ῺΥ πηδῃ Ὀ6 ΒΓ 
{πα δ βΒῃου]α πᾶν τηδάθ βυοῇ ἃ ροοά τ186 οὗὨ ἢ18 ΓΘΆΒΟΠ, 88 ἴὸ ἴᾶτθ 
ΡΟΥΘ ΟΟΥ ἀπαογβίοοα δ18 ἀαΥ σπιποαὶ Π6]}Ρῦὴ Υ7γ 866 {πα τπηδῆνυ οὗ 
ἴποβθ, το ῥγοΐθβϑ Πγταὶν 0 Ὀ6]ανα ἴῃ παὶ στοαὺ δηᾶ δυθυϊδβίϊπρ' 
ΠΑΡΡ π688 τυ Ὠ]οἢ ΟἸσῖϑὲ ΔΒ ῬγΟτη δα το ορϑάϊθηςο, δηα {πδΐ ρτοδῖ ἀπὰ 
οἴδυ πα] τα ῖβουυ ΜΔΙοἢ 6 8845 ὑπτοαίθη θα ἀραϊηβῦ ἀἰβο θα θ 66, δγα γαῖ 
Βυγτοα ΑΤΑῪ ὈΥ ὑΠ6} 1δὲ8 ΔΠα Ραββί οἢ8 ἴο ἰγδῆβρτοβθβ [ἢ 6 ΘΟΠ ΠΟ ἢΒ 
οὔ {παῦ οονοπδπὺ ἴο Ὑ ΒΊΟΝ [Π686 Ῥτοι 868 δηα τῃγθαίθηϊηρδ 86 ἈπηΘΧΟΙ: 
Δα ΠΟΥ͂ ΟΠ ΘΗΥ͂ ΤΏΔ ὯὈ6 Βυγα (ηδὺ ἢ6 βῃουϊα 6 δθϊΪα ἴο ουθσοοπηθ 
[ἢ686 ἰοπιρία.] 08, 1 {Π686 τιοῦϊνα 8 γγ6Γ6 [688 ΚΠΟΎΤΙ,, ΟΥ̓ 1688 ρου ΘΓ Π]Υ 
ομξοσοθαῦ Βαυΐ, ΒᾳΡΡοβα ὑπαὶ ἢ6 οου]Ἱᾶ ὈΥ βίσοηρίῃ οὐ τϑάβοι ἀοτηοη- 
βίγαϊο 811 {πΠ686 ΤΠΙΉΡΒ ἴο ἀϊπιδοῖΓ πὶτῃ (6 αὐπηοβί ῬΟββι Ὁ]6 οἰ σι 658 ἀπά 
αἀἸϑυιποίηθ88, γοῖ 8}} τῆ 6 πὶ δΓ6 ποὺ ΘαῸ ΔΙ ΘΔ ρΡ80]6 οὗ θοϊηρ ΡὨΙ]ΟΒορἤοσα, 
1πουρὶι 411 τῆθῃ ἃγὸ οὐ] ροα ἴο Ὀ6 Θα08}}Υ τοὶ! σίου. ἄι Ἰεοδβδί, {πη 
ΤΠ Οἢ 18 οοσίαϊη, (πὲ ἰἢ6 τουγασαβ δηα Ρυ Πἰβῃτηθηίβ οὗ δηοίδποσς του] 
σδημοῦ 6 80 ῬΟΥΘΓΓ ΠΥ οηΐογοθα, ἴῃ ογδυ ἴο ᾿ηῆἔμπθησα (Π6 ᾿τγδ8 οὗ 
τη6η, ὈΥ͂ ἃ ἀδμημοπδίγαϊοη οὗ {ΠπῸῚῚ ΤΑΙ ἔτοιῃ δρδίγαοῦ ΓΘΑΒΟΒΙΏρ,, ἃ8 
ΒΥ ομδ ἯἼΟ ΔΒθΌΓΟΒ [ἢ θη}, ὈΥ Βυβηοϊοηῦ ογΘ θη 1818, (μαὺ μ6 ἢ85 δοίυ]]}ν 
Ὀδοὴ ἴῃ {παὶ οἵ ποῚ βίδίθ. 
ΑΝΒΕΕΒ 3. Βεβιάββ, {πὸ οοη γα! οἴου δηα ἀϊβοοσάδηϊ βρθοῦ]δίϊοη8 

οὗ 1π6 πιοάδτῃ ρροόβοῦβ οὗ γϑυϑίατομ, γῇο Ὀοαβὺ (παὺ γοάβοι 8 {πο ῖτ 
αοά (ονοη ἴΕ ὑΠοῪ μιδὰ πο ἰοπρὶ βίποας Ὀθθῃ ΠΥ ΔηΒγ γα), ἃγΓΘ 80 
Βτοδῦ δηα 80 σ]ασίηρ, δὰ [16 ὑγεοορίθ ἀδ] νογοα ὈΥ (διὰ ἴῸΓ ἃ τι] οὗ 
18 ἀγὸ 80 υὐξουὶν Βα θνοσβινο οὐ δυΌΓΥ ὈΥΪΠΟΙρ]6 οἵὁἨ τρογα ] Υ, 88 ἴο 4ο- 
τηοῃδίγαία ἐἢ6 δΌΒΟΪ ἴθ ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗ ἃ ἀἰνῖπο του] οη ποῖο (ΒΕ ρροβίηρ 
0Π6 Πα ποτὸν Ὀθθὴ ρὶνθ}), ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο ἰοδὰ πηθῃ 0 {Ππ6 τυοσβὶ!ρ ἀπά 
Κηοπ]οάρα οὗ {π6 τι αοἄ, ἀῃὰ αἶβο ἴο ἱπηρατί ἴο {π6πὶ {π6 Κπονϊθαρο 
οὗ ποῖ ἀυζ68 ἴο Ἀϊπλ, δηαὰ ἰοναγβ Οη6 βδηοΐμοσ, Α Ὀτιοῖ βίδίθηχοηΐ 
οἵ (ῃ6 τϑοογάθά ορἱπίομβ οὗ 86 Ὀυϊποῖραὶ ὀρροϑοσβ οὗ τουθαύίοη ἴῃ 
ΤΩ Οἄθγῃ {ϊπ)68 Μ01}} ργουο δηα ᾿ι80 7} [8}18 ΤΟΠΊΑΓΚ. 

1. Οὐποεγηΐπφ το σίοπ, ἐἦθ τοογαὴΐρ 9.0|,:μξ Οοα, απά ἐδε ἐτρεοέαξοπς οὗ 
πιαν ἀπά γεβροοίης α Κμέμγε εέαέο : ---- 

Ι,οτὰ ΗΠΈΒΒΕΕΤ οὗ ΟΠ ογρυτυ (το ττοίδ ἱπ {Π6 ἔσττηον ρατὶ οὗ 1Π9 
βουθηίδθηςῃ ΘΘΠΕΌΤΥ, 8πα νγγἃ8 ἰῃ6 ἢγϑί, 88 π6 88 {π6 στοδίεβδί πα δοβῖ 
οὗ 186 πιοάθγη ἀεἰβίϊςαὶ ρἢ}]ΟΒορ 6 Γ8,) μ88 1α]ὰ ἄονσῃ {π6 [Ο]]ονὶπο Ροϑβὶ- 
(ἴοη8β, ΥἱΖ. {πδὲ ΟἿ ΥΙΒΕΔΗΣΥ 16 1π6 Ὀθδὺ το]ρσίοι ; --- {παὺ Πὶθ οὟΠ 
ππίνογβαὶ σο]ρίοη οὗ παϊυγο ἄρτθοθ Ὑ80]]γ τι ΟἾΔ η"Υ, δηὰ οοη- 
ἐγ δυΐεβ ἴο 18 οϑίβ βγη ; --- (παῦ 411 του θα] θα τοϊσίοη (τπιθδηϊηρ; 
ΟἸιγιβείδηϊγ}) 18. ΘΌΒΟΙ αἰ ΟΙῪ ἀποοτγίαϊη, ἀπὰ οὗ 11 0016 ΟΥ πο τ|86;.----ἸΠαῦ 
{πάτα '8 ὁπ6. Βυργεως αοά, ψΠηο 18 οἰ οΗν τὸ Ὀ6 ψογβιρροά; --- (Παὶ 
Ρἰεἴγ δπὰ νυἱγίυθ δῦ ἐμ6 ῥυΐῃοῖραὶ ραγί οὗὨ [8 ἡ υβὨ ] ; --- [Παῦ τὴ 
πιυδῦ ταρϑηΐ οὗἉ ΟἿΓ 51:8, δηᾶ, 1 χὰ 4Ὧο 80, (ἀοὰ ν}}} ραγάοῃ ἔδμοτα : --- 
ταῦ [ΠΘΓΘ ἀτῸ τουταγὰβ [Ὸ0Γ ροοά τπθπ, 8Π4 ΡιυιΒῃτηθ 8 ΤῸΓ ΜΠ] ΚΕα το ῃ 
ἱπ ἃ δυΐαγο εἰαίεα ; -- [πα [686 ῥγΠοΙ 168 οὗὨἨ 18 Ὁ  σβαὶ το ΣΡ ἼΟΏ ἈΓΘ 
Οἰθαῦν ποῦ ἴο 4}} ππθη, δηὰ {παῦ ΤΠ6Υ͂ ΤΌΤ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ]Υ ἀπκηόνγη ἴο 
(6 ΘΠ Έ1168 (το οομιργῖβοα αἰπιοβί 41] πλθη). Ὑ οὖ, ποῖ βδίδηαϊηρ' 
8ιὶ5 ἀσοἰαγδίίοη ἴῃ ἕανουγ οὗ ΟἸτβ δηλ, π6 δοοῦιβθ8 411 ργθίθῃοοϑ ἴο 
τευ οϊδίϊοη οὐ (ὉἸῪ δ ῃα ὈΠΥΘΘΘΟ ΒΌΪΘΏ 668, δηὰ οοῃ πη ρίπου ΒΥ το) 6οῖθ 
118 σερὶία] ἀοςίσ! 68. 
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ΜΕ. ΗΠΟΒΒΕΞ, ΝΠῸ γγὰ8 ῬΑΓΟΪΥ ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΥΑΓΤΥ Μιὰ Τιογὰ Ἡοτροτί, 
αἴττηβ {παῦ τ1π6 βου ρίυτοβ γα {πΠ6 νοΐοθ οὗ Οαοά, δπὰ χοῦ {πμδὺ {πῸ 
Παγα Ὧὸ δυϊδουῖ θυ πιβαῦ {Ποὺ ἀογῖνθ ἴσοι [Π6 ῥγΐῃμοθ οὐ {Ππ6 οἶν!] 
ῬΟΥΟΥ ; --- 6 δΔοκπον]θᾶρδδβ ἐμαῦ ᾿ΠΒρ᾽γαί 0. 15 ἃ ΒΡ Γμαγαὶ σἹ, ἀπὰ 
[86 ἱπιπηδάϊαίο μβαηα οἵ (ἀοᾶ, δηὰ γαὺ {π6 ῥγοΐβθησα (ο ἰΐῦ 18 8 βῖσῃ οὗ 
τη 688 ; --- [ΠπᾶὉ ἃ 8ι107]6 οὐ τᾶν Βοϊα Ασταὶυ {πὸ ἤδη ἢ οὗ ΟΠ σῖβῦ ̓ η ἢ18 
ποαγὺ, δηα γοϑύτηδυ ἰδ} ]γ ἀθὴν πὶπὶ Ὀδΐογα {Π6 τηλρ᾽βίγαΐθ, δηα τῃδῦ 
ἴῃ δι οἢ. ἃ ο8486 10 18 ποῦ ἢ6 {πα ἀθηϊο8 ΟἸγιϑῦ Ὀοΐογ πιθῃ, Ὀυῦ ΠὶΒ ρο- 
ΨΟΙΏΟΥ Δ πα [16 ανγ8 οὗὨ ἈΪΒ ΘΟΌΠΊΤΥ ; --- (πα΄ οὐ οχὶβίβ, δπα γοί {παῖ 
ἐμαὶ νι μίοι 18 ποὺ τωδίου 186 ποίπιηρ; ὑπαὶ ΠΟΠΟΌΓ, ὙΟΥΒΏΪΡ, ΡΥΆΥΘΓ, 
ΔΗ ῥγαῖβα σὰ ἄπθ ἰο (ἀσοά, δηα γεῦ {παῖ 41} το! σίου 18 τ] ἀἸΘα ]ουΒ. 

ΜΕ. ΒΙΟΥΝΎΥ, το Ἰνοα ἀυγῖηρ (Π6 ἸαύοΣ ραγὺ οὗ (86 βϑανθηίθθη τῇ 
οομζΓΥ, τιδϊ πίαϊ δα {παᾶὶ Ἐμ6 ΓΘ '8 δὴ ᾿πβηϊ6 δηα οἴθῦπαὶ (οά, {Π6 ογ6- 
ἴον οὗ 8}} ἐἴησδβ, δῃά γϑῦ 6 ᾿Ἰηβιπυδίθβ ὑπαὺ (Π6 σου] τγ8 θὕθγῃηδὶ :--- 
{παῦ {16 ὙγοΥΒὮΡ 6 οὐα ἰοὸ (ἀοα οομπδβίβίβ ἴῃ ῥγᾶυοῦ (ο Ηΐπι, δηά ἴῃ 
ῥταΐβα οὗ Ηΐπ, δῃὰ γεῦ μ οὐ)ϑθοίβ ἴο Ῥυϑυθὺ 88 ἃ ἀυτῦ ; δαΐ ὅ)7ὸ δ Γ6 
ἴο Ἔχροοῦ ΤΟΎ ΑΓΒ δηα ρυΠἰβῃτηθηίβ ΒΟΥ δ ΘΓ, ΔΟΟΘΟΓα Ωρ [0 ΟΟΥ ΔΟΙΟῊΒ 
πη {815 116, τὰ αἰοι πο θθ ὑΠπ6 ᾿πητοσίδ! ν οὗἩ ἰδ6 800], δηὰ γοεῦ (δαὶ 
116 8οὰ] οὗ τηϑῃ 18 ΡΥΟΡΘΌΪΥ τηδίουαὶ (ἀπ οἵ οοῦγδβα τη ΟΣ ίΔ]). 
Το ΕΑΒΙ, ΟΕ ΒΗΛΕΤΕΒΒΌΕΒΥ ἰἰνοα ἀυγίηρ [Π6 οἷἶοβα οὗ {ἢ 6 βαυβθῃ- 

ἰοο τ δά {6 ΘΑΥΥ ραγί οὗὨ {Π6 εἰρη οοηΐασυ. Ηδ δῆδγιηβ {πα 
ποίπίηρ᾽ οδη θ6 ττοσα [αἰαὶ ἰο νἱσίαα (μδ {Π6 ΘΑ Κ ἀπα πποορτίαϊη Ὀ6] οὗ 
οὗἩ ζαΐυτα τουγαγαβ δηα ρα ἸΒητηθηΐθ ; δηα {Πᾶς (ἢ18 Ὀ6]16} [Δ Κ68 διναῦ 
411 τηοΐϊνοβ ἰὸ νυἱγίῃθ; --- ἰδαῦ {πΠ6 ΒορῈ οὗὨ τοναγβ δηα {Π6 δα οὗ 
Ραμ Βπηθηΐβ τα ΥἸΣΓΘ ἸΠΘΓΟΘΏΔΓΤΥ ; {παῦ 10 18 ἀἸβιπροπυοιβ δηα Β6γ- 
γ}16 ἴο θ6 ἱπῆυοποθα ὈΥ τουαγὰβ.; δηα {μα {πΠ6 ἴορα οὗ τοναγάβ 
οδηποῦ σοηβῖϑὲ ὙΠῈῊ υἱσγία ; δῃᾶ γοῖ {μαῦ 1π6 ΠΟρΡ6 οὗ Του γὰ 8 18 80 
ᾺΓ ἔγοπι Ὀοθὶηρ' ἀοτορδίογυ ἴο νἱγίι6, {πα΄ 10 18 ἃ ῥγοοῦ τγ ἴονθ νυἱγίυ; 
-- -(πᾶὺ ΠΟΥΤΘΥΘΙ ΤὩΘΥΟΘΏΔΥῪ {Π6 ὮΟΡΟ Οὔ ΤΟ Ταγὰβ δηὰ (ἢ 6 ἔδαγ οὐ ρυ βῃ- 
ΤηΘηΐ8 ΙΩΔΥ 6 δοοουηίαα, 1{ 18 ἴἢ ΠΙΔΠΥ͂ Ἰπδίδησοδ ἃ ργοδὺ δαἀνυδηίαρθ, 
ἐη νοὸν τ πα βυρροτί οὗ νἱγίυι ; {πᾶὺ 4}1 οὈ]ραίοη ἴο Ὀ6 νἱγίαοιιβϑ 
Αγἶβ68 ἔτοτα [μ6 δανβηίαρθ (ὑπαὶ 18, {Π6 γϑισαγᾶβ) οὐ υἱτίιιθ, δῃα ἔγοπι 
[Π6 ἀἰδααναπίαροβ ((μαὺ 18, ἴῃ ρυπΙ᾽βῃτηθηΐ8) οὐ νἱοα; ---- αὶ {Π086 δΓ6 
ἴο θ6 σοηθαγοα ΨῈῸ τοργοβθηῦ ἴπ6 (ἀοβροὶ 88 ἃ ἔγαυὰ ; {παῦ 6 ἤορδϑ 
[π6 βοϊθοῦ βϑυταοῃβ οὗ 1)γ. Υ Ὠιοβοοῦ (0 ψ μοι Ἰμοσὰ ΒΑ ΒΡΌτΥ πλα 
τσ θη δη οἰθραηῦ ῥγοίδο6) ψ{1}} ἱπάποθ [ῃΠ6 δῃθιηῖθϑ οὐὗὁἩἨ ΟἿ γΙβ Δ Υ 
ἴο {κα 1 Ὀούϊογ, μα τρᾶκο ΟΝ γιδίίδηβ ὈυῖΖα 1Ὁ {Π6 τῆοτα ; δῃηά {μα δα 
Βορθβ ΟἸ τ βυδῃ8 νν1}1 Ὀ6 βρουγοά ἀραϊηβὺ [Π6 ἴθ ΡΟΓ οὗ [86 ἸΓΥΘΟΟΠΟΙΪ6- 
ΔὉΪ6 βποιηῖθα οὗ [π6 ἔβα οὗ {π6 (ἀοβρθὶ ; απὰ γοῦ 6 σϑργθβϑϑῃίβ βαϊνα- 
[ἴοη 88 ἃ του ϊουβ τπϊηρ ; δηα ᾿πδι δία ἰπαῦ Ομ γϑὺ 88 Ἰπῆποποοά 
δηα ἀϊγοοίοα ὈΥ ἄδορ ἀθϑιρη8 οὗὨ δι Ὁ! 100, ἀπα ΟΠ Ιϑ6α ἃ βανᾶσο Ζϑαὶ 
δηἃ ροσβοουηρ ΒρΙιτῦ ; δηα {παὺ ἴπ6 οι ρύυσοβθ ΘΓ ἃ τῆθγο αὐ] 
ἱην ΘΠ ΓΙῸ, ἴο ΒΟΟΊΓΘ 8. ὈΓΟΒΙΔΌΪ6 ΤΔΟΠΟΡΟΪΥ (παῖ ἰ8, οὗ βιπιβίον δάνδη- 
ἴδσοβ ἴο {Ππ6 ἸῃνΘῃ ΟΥΒ) : -- ([παῦὺ Δ 18 ὈογῺ ἰο το] ρίοη, ρῥἱοῖγ, δυὰ 
δου οα, 88 Μ}0 611 88. ἴο βοποὺσ δηά ἐγ ΘΒ] ; --- (Ὠαὲ νγίπιθ 18 ποΐ 
οομηρὶοϑία ψΠποὰΐ ῥεῖν ; γοῦ ἣς Ἰαθοιγβ (0 τλδκα νυἱστίαθ ὙΒΟΪῪ ἴπ- 
ἀεροπαάρφηϊΐ οὗ ῥοῦν ; --- [παῦ 411 [Π6 τνδύγαηΐ [ῸΓ [86 Δ που οἵ το] 1- 
δῖουβ ϑυ 110 0]8 (ἐπα 18, {π6 ᾿πβ θη οὗ ΟὨΥΙΒ Δ} 18 [ἢ 6 δα ΠΟΥ Υ 
οὗ [Π6 πιαρ᾽ϑίγαΐο ; --- {παῦ {ΠπῸ πιαρὶδίγαΐα 18 (86 8016 ἡυάρα οἵ το] ρίοιιβ 
{τὰ ἢ, πὰ οὐ τευοίαίοη ; --ἰπαΐ τ ΓΆ0168 ἀγὸ τ] ἀϊουϊοιβ ; δπᾷ ἰδμαΐ, 1 
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ἴσα, {Π6Ὺ πψου]ὰ θ6 πο ργοοῦ οὗ [86 ἐγυίῃ οὗ σϑνοϊδίοῃ : ---- [Ππὲ τά ]- 
ου]6 18 ὑμ6 ἰαδὶ οὗἉ ἐγας ; δῃὰ γοῖ, {πδὐ τ] ἀἸου]6 1861} ταυϑὲ θὲ Ὀγουρσῃς 
ἴο {86 ὑδδι οὗὁ Τϑβο ; --- (μαΐ ἴ1πΠ6 ΟἸ γδιϊδη το σίου οὐρσμξ ἴο θα τοὸ- 
οαἰνοα θη ΘΒ Ὁ Βηθα Ὀγ {μ6 πηαρβίχαϊα ; γαύ 6 ρζτΌβϑὶν σἱ θα ]ο8 [Ὁ 
ΥΒΟΓΟ τ 88 ἢ Οϑί δ ΠΒμοα ; --- {παὶ το] ρίοη πα νἱγίαθ ΔρΡΡθδγ ἴο 
Ὀ6 80 πϑδυῖγ οοῃῃθοίθα, {μαὺ ΠΟΥ ΔΓ6 ρσχοβυτηθα ἰο 6 ᾿πβαρδασγϑῦϊθ οοτὰ- 
ῬΔΏΪΟΙΒ ; δηὰ γαί (ἰδ αἰμοϊβίβ οὔὔθῃ σοπά ποῦ ἐπ υιβοῖνθθ 8ὸ ψν6}}, 88 10 
ΒΘΟΙῺ ἴο ἴΌΓΟΘ υϑ ἴο οοηΐδβθ ἰῃθη νἱσίμπουβ : --- (αὶ 6, ὙΠῸ ἀθηϊοβ ἃ 
αοά, δοίβ Ρ δῇ ορίπίοη δραϊηδί {Π6 ὑϑῦν τὑ6}1- δοϊηρ οὗὨ Βοοὶ ἐν ; δῃᾶ 
γοῦ (μδὲ δ μοίθιμ 88. ἨῸ ἄτοοι ὨΔΟΌΣΑΙ ἰσϑμάθηου (0 ἴδ Κ6 ΔΎΤΑΥ ἃ 7188 
86η86 οὗ τρῃύ δηὰ Ὑ͵ΟΏς. 

ΜΕ. ΟΟΣΙΝΒ αἷδο τσοΐθ ἴῃ (Π6 ΘΑΥΙΥ ραγὲ οὗ (16 οἱσὐδθηίῃ οοη- 
[ΌΣΥ, δῃα ρυ] βημοα ἃ ναγοῖυ οὐ οδ)]θοοηθ ἀραϊηδβὶ τονοϊδοη. Ηρ 
Δ στη [Πδὺ ΙΔ} 18 ἃ ΠΘΓΟ ΤΩΒΟΒΠΠ6 ᾽ --- [πα΄ [86 8ο] 18 τηδίοσιδὶ δπά 
τοί] ; ---- (μαὺ ΟἸγῖϑὲ δηα ἢ18 ἀροδίϊθβ Ὀ8}} οὐ {μ6 ργοάϊοϊζοηϑ οὐ ἔογ- 
ἰὰπ6- [6] 16 γ8 δῃα αἴ 1η68 ; ---- (πα΄ [6 ῬΙΟρΡΠοίβ ΟΥΘ 6 γα [οσγίυπο- 
(6 |16γβ, δηᾶ αἰθοονοσοῖβ οὗ Ἰοδὺ ροοῦθβ: --- ἰῃαί ΟἿ ΥΙΒ Δ ΠΥ δβίϑηαβ 
ὙΓΠΟΠΥ ΟὨ 8 ἔβα ἔουπαδίϊοη ; γοϑῦ ἢ6 δρθϑκβ γερο ΠΥ οὐὨἩ ΟἸσῖθ- 
ΔΉ ; δηὰ αἷδὸ οὗ [6 ΕΡισυγθδηα, βοΐ μ6 δ [6 δβῆιθ [ἴπλ6 ὁ0ῃ- 
Βιἄοτβ 88 δί μοϊδίβ. 
ΟΠ δ ΡΟΓΑΤΥ ὑπ ΟΟ]]1ὴ8 τὰ Μγ. ΟΟΣΒΤΟΝ; Ὑἢ0, ᾿π 18 

Πιδοοῦγθοθ οα (ῃ6 Μίγδοὶθβ οὗ οι ϑανυίουσ, ὕμἀογ (μ6 ρῥχοΐθῃςα οὗ νὶη- 
ἀἸϊοδύηρ [Π6 Δ] ρογισαὶ βοῦβο οὗ ϑοσιρίισγο, θη ἀθανουγβ δυβοϊΐοὶν ἴο 
ἀεβίγου ἐμὰ σα ἢ οὗ π6 ἔλοίθ γϑοογα θα ἴῃ (ῃ6 οεροὶβ. ΤὨ8 τυὶίοῦ 
Δββοῦίβ, {μὲ 116 15 (6 ἰαγι ποὺ οὗ ΔΏΥ τοδη ἔγομλ θοϊηρ οησαροά ἴῃ {π6 
ὁ81186 ΟΥ̓ ἸΏ ΗΠ 66} ; --- δὲ ἸΠΠ ΔΘ] Πα8 πὸ ρ͵αςθ ἴῃ 8 πραγ ; --- ἰΠαΐ 
6 τυῖΐοϑ ἔοσ (μ6 Βοῃοτγ οὗ «6808 πὰ 'π ἀσίθηοα οὐ ΟΠ σΙβ ἸΔΠΙῸ ; --- 
δηὰ ἐμαὶ Πὶ8 ἀδδῖσῃ ἴῃ τὶ ρ 18 ἰο δάναπος [ἢ 6 ΝΜ 685: Δ 8} πὰ ἔγυτ ἢ 
οὗ {88 ΠοΙΥ “6808; “ἴο ψΠΟΠ2,7 6 δαγ8, ““ Ὀ6 ἴοῦυ ἴου ουϑσ, Ατγϑῃ : 
δηὰ γαῖ, ἰμαῷ 1π6 (ἀοϑρθὶβ ἃγὲ [{}1 οὐἨ ἱπογθα!}} 168, ἸΏ ΡΟΒΒΙ1}11168, 
δη ΔΟϑυγα [168 ; -- [αὐ (ΠΟΥ τ βο Ὁ] 6 ΟΠ νοσίαῃ (8168 οὗ ρϑυβοϑ δπά 
{πΐηρβ, ψ ποῖ οὐ οὗ Γοτβηοα πονοῦ ἢδα 4 Ὀοΐηρ; --- (μας (ἢ6 ταΐγδο θα, 
τοοοχαδα ἰῃ {πῶ (ἀοδροῖβ, ἴα κῃ [6 ΓΆ}]γ, νν}}} ποῖ δ146 {π6 ἰεβὲ οὗ 
ΓΘΆΒΟΙ ΔΠ ΘΟΙΏΠΊΟΙΙ 8686, Ὀπὺ πηυδὶ 6 τοὐθοίοά, δηα ἴΠ6 δυϊδουγ οὗ 
6818 δοωρ ὙΠΕῸΕῸὺῸΡ Το; ἀπα αὖ {π0 βδῖὴθ {π|6, Ὧ6 οϑϑίβ {86 τηοϑί 
ΒΟΌΣΤΊ]Ου 8 σοβϑοίοηβ οἡα ΟἸ σἸβί. 
Ύγ1 8 016 ὕπο ργθοοαϊηρ τυυιίοσθ Ὁ ΒΒ. ΤΊΝΘΑΙ, δῃὰ ΜΟΒΟΑΝ Μ οΓῸ 

ΘΟὨΓΘΙΩΡΟΓΆΓΥ. ἦμο ἔοστωοσ ἀδοίησοθ μοῦ ΟἸ γι ϑ ληΥ, δι ρροα οἵ 
{π6 Δά Δι] π8 Ἡν ΒΙΟΒ ταϊβίαϊκο, ρου ου, ἀπὰ οἰγουπιδίδμοθβ, ἤδνθ τη846 ἴο 
10, ἴδ ἃ τηοβῦ ΠοΙγ σα] σίοη ; δῃᾶ γοῖ, (μας 1π6 Θογιρίυγοβ ἀγα ΟΌΒΟΊΓΕ, 
Δα δὲ ΟὨΪΥ ἰο ρουρίοχ πιθῃ, δπὰ {παι {μ6 ὑτο στοδΐ ρασίβ οὗ ἰῃϑῖὴ Ἀγ 
οοπίγβαϊοίογυ ; --- (μα 41} (Π6 ἀοοίτπε8 οὗἨ ΟἸ ΓΙ ΔΉ" Ρ᾽ δι ΠΥ ΒροαΚ 
{Ποιβοῖνοθ ἰο θ6 {πὸ νν}}}} οὗ δὴ ἱπβη οὶ γ νῖθα δπὰ μοὶγ αοα; «πᾶ 
γαῖ, (αὶ (86 ρχγϑοορίβ οὗ Ομ γι δι δη!Υ δγα ἰοοβθ, υπάἀαοίογτηϊποά, ᾿πολ- 
ῬΔΌ]6 οὗ Ὀεΐης υπἀοτγβίοοά ὈΥ̓͂ τηδηκΚὶπὰ δἱ ἴαγρο, σῖνα τσοὴρ δπα ἀη- 
ὙΓΟΓΙΌΥ Νάῖεις ϑράησία οὗ αοά, «πὰ ἃσὰ ΠΟΥ Υ [8180 ἀπ Ῥογηϊοῖοιδ ; 
--- (0δὺ παΐυγαὶ το ίοη 18 80 ροἾδῃ ἴο 8}1, ἐνθῃ [ἢς τηοϑὺ Ἰρῃοσαῃῦ Ππθῃ, 
{παῖ (ἀοα οουἹὰ ποῖ τρδῖκο 1 ρῥἰδίηθῦ, ουθὴ 1 6 ὙΟΥΘ [0 ΘΟΏΥΘΥ, 
Τηἰγβο] σαν, ὑπ ΤΘΓῪ βάση Ἰάδθαβ ἴο 8}} γβϑῃ ; δπὰ γαῖ, {πδϊ αἰγηοθὶ 4}} 
ΚΔ ΚΙπαὰ μανο δὰ ὙΘΙῪ ὈΠΜΟΥΙΠΥ͂ πούϊομβ οἵ (ἀοά, αμὰ ὑϑσὺ ΊΟΙΡ 

οἷ 4 
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ΔΡΡΓΟ ΒΘ βίοηβ οὗ παίυγαὶ το σίοη ; --- {πΠαῷ {Π6 ρῥγὶποῖρίοθ οὗ παζαταῖ 
ΤΟΙΙΡΊΟΙ ΔΓῸ 80 οἶδασ, {μαΐ τῆθῃ ὁδηποῦ ρΟΒΒΙΌΪΥ ταϊϑία κα ποῖ; ἀπά γϑΐ 
{παΐ αἰπιοβὲ 411 πηθὴ αν σ,ΟΒΘΙΥ ταϊβίδ θη {ἤοτω, δὰ ᾿πι 1 6 ἃ ϑαρ6τ- 
ΒΕ θη οσθ μδὴ αἰποίθσα. ὈῈ. ΜΟΒΟᾺΑΝ βδββογίβ (μα οὐ τῶν 
σοτητηηϊοαῖο [158 Μ11 ΕΥ̓ ἱπηπιθ ϊαΐθ ᾿πβριγαίίοη, δμα σοὺ ὑπαῦ 10 οαπ 
ΠΘΥΟΡ ὃ6 ῥτονϑα {πα 6 88 1πΠ8 ΘΟΠηπλπΙοαί θα ἢ]8 Μ1}}, δῃὰ ὑπαΐ τν6 
ΔΓΘ ποῦ ἴο ΓΘΟΘΙΥΘ ΒΗΥ͂ {πῖηρ οἢ {86 Δί μογν οὗὨ τονϑἰδίὶοη. 

ΝρΑΥΥ αὖ (Π6 βαάῖὴθ πη 6 γ6 ΡΌὈΠ 86 πυπιθσοῦβ ὑγαοίβ ὈῪ ΜΕ. 
ΟΗΒΒ, ἴῃ βοπιθ οὗ ψῃϊοῖ ἢ6 δβϑυμηθὰ {πὸ ρα οὗ ΟἸ γι ϑυϊδηϊῦν, 
βου 1Ὁ 18 ποὶ ἀι!βῆου ἴο ρογοοῖνα {μαὺ μ18 ἔσαθ ᾿η θη !]οη τγᾶ8 ἴο 
Ὀείγαυ ἢ. Ηδ ἀθοΐαγθβ {μαῦ 6 ἤΟΡ68Β ἴο βῆαγθ σἱτ 18 ἔτη ἴῃ {Π 6 
ἔδνουν οὗ Οοά, ἴῃ ἐμπαῦ ροδοο Ὁ] απ ΠΔΡΡΥ βίδίθ πθῖο (ἀοᾶ πα5 ῥσο- 
Ραγϑά ἴον {πε νἱσίυθουβ δπὰ ἔα [Ὁ], Ἰὼ βοσθ οὐμοῦ ἔαΐατο που] ; δηα 
οἵ, 1ηι (σοᾶ ἄοαβ ποΐ ᾿πύβθγροβο ἴῃ ὑπ6 δθδιτβ οὗ {Π18 πψου]ὰ αὖ 4]1], απὰ 
ἧι ποίδιηρ ἰο ἀο ψι (6 σοοά οΥ ουϊὶ ἀοπθ ὈΥ τθῃ δ6γθ: --- {πῶ 
ῬΓΆΥΘΙ ΠΊΔΥῪ 6 υδοία], ἃ8 ἃ ροβι ἄνα ᾿ηβυϊυοη, ὈΥ ̓ ηἰτοάἀποίησ ΡΓΟΡοΣ 
τπουρίθ, αβἴδοίοηβ, δῃα δΟΌΟἢΒ ; δπὰ γοῖ "6 ᾿Ἰηὐπιαΐθβ ἐμῇ ἰ δὲ θ6 
ἀἸβρ!θαβίηρ ἰο (αοάἄ, δηα ἀἱγθοῦ Υ Ἰργορογ; ---- (μδὲ 6 βίαΐβ οἵ γουναγαὰβ 
8 ΡυΠΙΒῃμθηΐβ Πογθδοσ 18 ομ6 οὗ {μ6 γα π8 το. γα ΟὗἹὨἨ 186 
Πρἢ δὲ ΘοπΟ στ ἴο 6 ; δπᾶ γοΐ, ἐμαὶ {πΠ6 ἀγραπιθηῖθ ἔου [86 ᾿πγηοτ- 
ΤΑΙ οὗ [16 δο] ἃ ΠΟΙ ὑηβα ϑίδοίοτγυ ; δηὰ ἰπαὺ [06 8δοὺ] 18 
Ρτοῦδθὶν ἐδαίζου ; ---- (παῦ θη ἄγ δοοουηίδῦ]α ἰο (ἀοά ἔογ 8]} {Ποῖσ 
οοπααοΐ, Δηα Μ1}] οοτίδι Ἱ]ν Ὀ6 υάροα δηα ἀθα]ῖ τ} δοοογάϊησ ἴο {6 
{σα ἢ δηα σθαι γ οὗὨ [Π6Ιν τοβρθοῦδνο ο8868 ; δῃὰ γοῦ, {παῦ πηθῃ Μ1}} ποῖ 
ὑ6 )υάρχαά ἔον ὑποὶγ ἱπηρὶθῖν οὐ ἱηστδ πἀ6 [ο » ὍΟΓ ἔοσ (Ποὶγν 1η- 
7υϑῦςα δηά ὑπ κι μη 685 ἴο δϑδοῖ ΟΥΒΟΥ ; Ὀὰΐ ΟὨΪΥ͂ [ῸΥ σοί ΥΥ ἸΏ) Υ168 
ἴο {π6 ρυθ]ῖο ; δπὰ ἐμαὶ ονθη (819 ἰἴ8 ὉΠΙΗΘΟΘΒΘΆΑΓΥ 8Π4 τ|86[688: --- {παῖ 
(οά τρϑὺ Κιμάϊγ τονϑαὶ ἰο 186 ψογὶ ἃ, τ ῆθη στ ΔΕ υἱταίθα ὈῪ ΟΥΓΟΥ 
Δη4 Ἰρῃοόγδηοθ, ΓΒ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ 0 Ὀ6 Κπονῃ, δπα Ῥγθοορίϑ ὨΘΟΘΒΒΆΥΥ 
ἴο Ὀ6 οραγο ; διὰ γοῖ, ἐπαῦ βδοἢ ἃ τονοίδίίοη σου Ὀ6, οὗ οουγβο, 
ἀποογίβιη πα υδοὲςβθ ; -- [μαὶ ΟἿ ΓΒ Β τλϊ ββίοῃ ἰδ, αὖ ἰοδδὺ ἴῃ ἷ8 υἱοῖν, 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ αἰνὶπο; δῃηα γαῖ, μαῦ (γὶδῦ, ἴῃ ἢ18 ορὶηΐοη, τγχὰ8 οὗ πὸ 
Πίσθοῦ ομαγδοίον ἰθδῃ (μα ἔουπάθν οὗὨ (Π6 ΟΠ γιβίϊδη βοοῖ (μαι ἴθ, δπο- 
{μὸν δαάος, (δγιπίμαβ, ον Ἡυθοτί); --- ὑμαῦ 16 Νανν Τϑδίαπηθηΐ, ρᾶγ- 
τσ ]αΥΪγ {86 τυιηρθ οὗ {ἢ6 ΔΡοβϑίϊθβ, οοηίαϊῃ σοὶ] οηΐ σαυϊοπβ πὰ 
ἸΠΒ ΓΟ ΙΟΠΒ [ὉΓ ΟἿΓ σὶρδῦ οοπάμποῦ ; δὰ ἰπαῦ [86 Νὸν Τοβίαπηοης 
Σ͵618 ταοἷ οἰοαγον ραῦ ἢ ΔΠ ΔΩΥ ΟἾΒΟΥ ἰγϑ ἸΟΠΑΓῪ σονϑαἴίοη ; ἀηά 
γοῦ {δαῦ [ἢς Νὸνν Τοϑίδμμθηῦ μα8 οοπ γι θαϊοα ἴο 186 ῬουρΙ οχν δᾶ 
σοηξαιδβίοη οὗ πηδηκὶ μά, δηα Ἔχ ῖ 18 ἀοοίγη68 Βογοίϊοδὶ, ἀἰβμοποισαθ]θ 
(ο ἀοά, δπὰ ᾿π)υτῖουβ ἴο τηθη ; ἀπά {πα {16 ἀροδί]88 "γ6γβ ἱπιροβίουϑ : 
δηὰ ὑπαῦ Π6 (ὐοδβροὶβ δὰ Αοίβ οὗ ἴπ6 Αροβἕϊθϑ σϑβοῦ]α ον ἢ 
[ἈΌ]68 απα ρορίβῇῃ ἰαρθπᾶβ σαί ογ (μδη δοοουῃίβ οὗ ἔδλοίβ ; --- (πα 48, οἡ 
{π6 ΟἸγιβίϊδῃ βοίίθπλθ, ΟΠ σῖϑῦ ν7}}} θ6 (86 )υΐρα οὐἩ {6 αὐἱοῖκ ἀπά {Π6 
ἀθαα, 6 88 ποῖ οἱ {18 δοοοιηὺ ((μαῦ 18, δαἀπιτἰηρ (818 ὕἴο θ6 γα) 
ΔΠΥ͂ ἀἸβαρτθθα]6 ΔρΡρυθ μθηβίοῃ οη δοοουηΐ οὗ τ ῃδὺ δ6 88 τε θη ; ἀπά 
γοῦ δα τιαΐου δ ὑπ Ὀἰστμ ἀμ γϑβιιγγθοίίοη οὐ Ὁ σὶβί, γργαβθηΐβ ἢΐβ ἰη- 
ΒίσοΟ:8 88 ἱπίδσίου ἴο ἴπο86 οὗ {86 ποαίμθῃ ρἈ]Οβορῆοῦβ ἀπά Ἰανν- 
δίνοσμ, δβϑβοσίϑ ἢϊ8 ἀοοίσηδθβ (0 θ6 ἀἰβῃοποῦσαθ!θ ἰο οὐ ἀπά ᾿ηὐαγίουβ 
ἴο τηδηκΚΊηά, Δπα 4]10 78 ̓ΐτὰ ποὺ ἰο 6 8[}1688, θυΐὺ τ ΓΟ ποῦ ἃ ργοδϑ 
ΒΙΠΠΘΓ. Ηδ ἔαγίμου ἀροίαγοϑ, ὑπαὶ Π6 χϑϑιιγγοοίίοη οὐ ΟἸἠσιβ, 1 ἔσιο, 
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Ῥτόνοβ ποὺ [86 ἱτητλοσίδ! υ οὗἁ {86 βου]; --- ἐμαὶ [86 Ὀ6]]οΥ οὗ ἃ δαΐιΓο 
εἰδίθ 18 οὗ πὸ δαἀνδῃίαρο ἴο βοσιοῖγ ; ---- ἰμαῦ 811 ΣΟΙ ΡΊΟΠΒ ἃγα Αἰ Κα ; --- 
[πα 1ὑ 15 οὗὁ πὸ σοῃβθαυθηοθ ἡ μδῦ Το] ρου ἃ 8 ΘΠΊΌΓΔΟΘΘΒ; 8η6 Π6 
ΔΙ ἢοΐ ΔΗΥ͂ ΤΟΟΙ [Ὁ ἀοροπάθησα οὐ (ἀοαδ ῥγουϊάδποθ, ἰγυϑὲ ἴῃ 
Ὠϊπ, δηἀ τοβι σίου ἴο 18 ΜΨ11], 88 ραγίβ οὗ ἀυτυ οὐ γα] ρίοη, 

ΠΟΒῸ ΒΟΙΙΝΟΒΒΟΚΕ ἀθοΪαγοβ ἰμαὶ ροΟυΟΓ πα τ Ἰβάοη ἅγ [86 ΟὨΪΥ 
αἰἰγιθαΐοβ οἵ σά, νοι σδη θ6 ἀϊδβοουοσοα ὈΥ ταδηκιπα ; δηά γοὺ {μαΐ 
ἢ 18 88 (ἊΣ ἔγοτῃ ἀδηγίηρ (Π6 7180166 48 {86 ρονγοσ οὗ ἀοἂ ; {μαΐ ἢΐ5 
ΟΟΉ 688 18 ΤΔΗΪ 68} ; δὖὺ {6 βδπι|6 {1Π|6 ἢθ ἈΒουΊ 68 ΟΥΘΟΣΥ͂ ΟἾΠΟΥ Ρ6Γ- 
δοῦοι ἰο (ἀοᾶ, 88 γΧ76}1 88 πνίβάοιῃ δπὰ ρον υ, δηὰ βαγ8 {μ18 18 
ΤΑ.ΟΠΑ] ; --- (Πα {[Π6 τϊδάοτα οἵ (ὐοα 18 ΤλΟΓΟΙΥ ἃ παίαγα] αἰεὶ θαΐο, ἀπά 
ἸΏ ὯῸ ΒΘΏΒ6 ΤηΟΓᾺ]; δηα γοὺ {πα ἴ[Π6 ψιβάοτῃ οὗ (ἀοα ορογαΐίθβ ἴῃ 
Ἄοδοοδίηρ ν᾿ μδῦ 18 διίοϑῦ ἰο θ6 ἄοπο (οὗ οουγβα 1Ὁ 18 8 τηογὰὶ αὐἰγιθαίθ, 
Ἰηγο νης Ρογέθοῦ ΠΟΤᾺ] σοί 6, 88. γ0 6 }] 88 ρογίθοϊ Κποσ]θαρθ); --- 
ἐπεὶ (ἀοὰ ἴδ στδοίοιβ δῃὰ Ὀοποβορηῦ : --- ἰπαῦ Ἡ βαΐθνοσ (ἀσοα μ88 ἀ0η0 
15 }υδέ δηα σοοά ; ---- [πα΄ ΒΟ ἢ ταογὰ] ρογθο 0.8 ἀγα ἰῃ (οα 28 (ἢ γβ- 
δ η8 Ὁβοσῖρα ἴο Ὠἴτὰ ; γοὺ Β6 ΘΘμΒΌσοϑ αἰ ν᾽ Π68 ΓῸΣ βου ηρ [Π686 ρ6Γ- 
βοίίοπβ ἰο αοά;: --- [δὶ νγγχὸ Ιδασῃ ἔγοτα ΟἿΣ ΟὟ ῬΟΥ͂ΟΥ 8η4 τυ] 8άομι, 
[86 Ῥοῦγοῦ δηᾶ τιϑάομι οὗ ἀοἄ ; δπᾶ γαῖ {πδὺ 1ὖ 18 ργοίδῃθ ὕο βου θ6 
[86 Θχοοὶ]θηοἶθθ οὗ οὐγ παίατο ἰο (ἀοά, ΔΙΒουρὶι τι πουῦ Πτϊ οὐ ἰπι- 
ΠῚ παντὶ Ης υπάογίαϊοεϑ ἴο ἀοίοπα (Π6 τἱρ)θουβη688 οὗ (ἀοὰ ἀραϊηβί 
ἹΝ1Π68 ; ἃπαᾶ γοῦ δϑβογίβ (παὺ ΠΟ] ἴμ688 δηα στρ θου8η 688 ἴθ ΟΟα 8Γ6 

{|κ6 ποίδέηρ ἴῃ τηθῃ ; ἱπαῦ {ΠΟΥ͂ σαπηοῦ δ6 οοποοϊνοα οὗ ὈΥ͂ Π6 1, ΠΟΥ͂ 
ϑριοα δρουῦ ὙΠῸ ΔΗΥ͂ ΘΟΓΙΔΙΉΪ ; πα {Παὶ ἰο (411 οὗἁ ̓ Ἰμυἰδηρ (ἀοά 
ἴῃ ἈΪ8 ΤΏΟΤᾺΪ αἰ τ θα 68 18 ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ ; --- (μαῦ (ὐοᾶ πιδὰθ 8}} {μίπρε; 
δη4 γοῖ (μαῇῷ Βα ἀἸα ποὺ ἀδίοσιηιμθ [86 οχἰβίθηςθ οὗ ρβδγίζοι ]αῦ τχθὴ (οὗ 
ΘΙ ΓΕΘ Β6 αἸά ποί ἀοίογτηϊηα {Π6 οχϊδίθῃμο Οὗ ἈΠΥ τη8ῃ, 41] τβθῃ Ὀοϊην 
ἐμῆμς αρεὶ ΤΩ6})}; --- (αὶ μα ν71}} ποῦ ργϑϑύτηβ ἴο θην {παύ [Π6γ6 μανθ 
66 ΡΑΥΠΟΌΪΑΓΥ ῬΓΟΥΙἀΘΏΟ6Β; δηα γοΐ {παὺ {πο ΓῸ 18 ἢ0 θυ Παἀβίοη [ῸΣ 

[Π6 Ὀ6] 16 οὗὨἉ ΔΠΥ͂ δ0οἢ ῥγονϊάθποθβ, δᾶ {Ππ0 10 18 Δοβυγά δηᾶ ῥγοίψῃθ 
ἴο αϑϑοσύ οσ Ὀ6] αν {ποτὰ ; --- τμαὐ ΟΟα ἰ8 δὲ, ἀπα {Παὺ }υ8 6 γραυϊγοβ 
{πα ΓΘΟΥΤΑΓΒ ΟΥ ρυΠἰΒῃμλθηΐβ Ὀ6 τιθαϑαγοα ἴο Ῥαγί]ΟΌ 8} οα868, δοοογά- 
ἵπρ ἴο {Π6]Ὑ οἰτοιιτηϑίδῃοθβ, ἱπ ρῬγορουίοη ἰο 1Ππ6 τηρτῖῦ οὐ ἀσηιοσὶξ οὗ 
ΟΥ̓ΟΓῪ ἱπαϊν 0Ὰ] ; δηα γοῖ ἐμαῦὺ (ἀοά ἀἋο068 ποῦ 80 τηθϑβϑυσο ουῦ γουγαγ8 
ΟΥ ΡυΙΒῃτηοηΐβ ; δῃᾶ Πδῦ, 1Κ Πα 414, 6 που]ά βυρνογὶ Βυτϊήδη ΔΠΆ1Γ8; 
τδ8ὲ ἢ6 Θοποογῃ8 πού ΠΙΠ86}} τ ἢ (Π6 Δα ΓΒ οὗ τλθῃ αἱ 4]] ; οἵ, 1 6 
ἀοα68, (μαῦ Πα Τοραγ 8. ΟὨΪΥ οΟἸ]οονα Ὀοάϊ68 οὗ τβθῃ, ποὺ ᾿παϊν: 418 : 
{πδὺ ἢ6 Ρυμίϑμθ8 Ποη6, δχοορί {σγουρὰ 186 ἜΒΕΙΕΤΕΙΣ ; δηᾷ {παΐ {ΠοΓγῸ 
Ὑ{111 6 πὸ ϑβίαϊβ οὐ δαϊυσο γον σὰβ ΟΥΓ ῥα ἸΒΏΤΘΗΪΒ ; ---- {πα αἰ ν]η 68 
ΔΓΘ ἀοβογνίηρ οὗ δϑῆδβυσο [Ὁ βαυϊηρ {μαὺ (ἀοὰ πηδάθ τη ἰο 6 ἤδρρΥ ; 
ΔΠΑ γοὺ ἢ6 αβϑογίβ {παῖ Οοά τπηδά6 τηδη (0 Ὀ6 ὨΔΡΡΥ͂ ποῦ, Ἀπ {παΐ [ἢ6 
δπά οὗ πὸ Βυπιδῃ βίαία 8 ἩΔΡΡΙΠ6ΒΒ ; -- [Πα [Π6 το] ρου οὗὮὨ παίυγα 18 
Οἷοασ δηα οὗνίοιιβ ἴο 411 πηδη Κιπᾶ ; δπὰ γοῦ {παξ 1 δα8 Ὀθθὴ ΠΚΠΟΤ ἢ 
ἴο 186 ρτοαίεβέ ραγί οὔ τωδηκιηᾶ ; ---- (μα γγ76 ΚποΥν τααίθυία] βυ ϑίαποο, 
Δα ΔΓῸ αβϑιγοα οὗ 1ξ ; δῃᾷ γοὶ {παΐ νγγὸ ΚΠΟῪ ποίησ οὗἉὨ ΟἰἸ ΠΟΥ τηδίίου 
ΟΥ Βρ  στιῦ; --- (μα΄ {Π6γα 18, πῃ ἀθ ΙΔ ΌΪν, βοπλοί ιπρ ἴῃ ΟἿΓ σοπδυτατοη 
Ὀεγομα 6 ΚΟ ῥγοροσίϊοβ οὗ τηδίϊου ; δηᾶ γοῦ {παῦ (86 Ββοι] 18 
ΤΩΔΙΘΙΪΑΙ ἀπα τηοτίαὶ ; ἀπά {παΐ ἴο βαὺῪ [86 Βοι] 18 Ἱπιτηδίοσϊαὶ, 18 (Π6 
ΒΆΠῚ6 ἰΠΐηρ 88 [0 ΒΑΥ {παὺ ὑνγὸ δηα πὑο 816 ἢγθ; --- [μαἱ ΒΕ} “Ἰονα 18 
[86 στοδί ἂν οὗ ουν παίυγο ; ἀπά γοΐ ἰμαῦ υπίνογβαὶ Ὀθμθν ίθποο 18 
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[π6 στοαὶ ἰαν οὗἩ ΟΥ̓ παίυγο ; ---- [μα ΟΠ ΙΒ ΔΙ 18 ἃ τορυ ]1οαΐδοπ 
οὗ {π6 το] ρίοη οὗἩ παΐυγθ, δῃα ἃ βεπονοϊοηῦ βυβίθιῃ ; (ῃδὺ 108 τη γα }8 
ΔΥΘ Ρᾷγα; δηὰ ἐμπαὺ ΒΘ 18 ἀδίθστηϊηθα ἴο βϑεῖς ἴῸΓ ροθυΐμα ΟΠ ΙΒ ΠΣ Υ 
αὶ (06. ΘΙΩΡΙΙΟΣΥ οὗ βρισιῦ ἢ τ οι ΟἸσῖδῦ κἰπηβο} ἢ ἰδυρῃῦ 10 ἴῃ 
{π6 (ἀοΒρ6] ; δῃὰ γοὶ ἃ ρσγοδύ ρασύ οὗ 818 σγουῦΐζβ, ῬαγΠου Δ Ϊν οὗ Ε18 
ῬΒΠΟΒΟΡ168] γοσΚ8, γ8 ὙΣΙΓΘΩ (ὉΓ πῸ Οἴδαῦ οηά θυΐύ ἴο ἀθβίσγου 
ΟἸιγιϑιδηϊγ. Ηδ αἶβο ἀβθοίασοβδ ὑμαῦ {πο γῸ 18 ὯῸ ΘΟ, ΒΟ μ6 6 ἴῃ Τη8Π, 
δχοθρέ γΌ ἢ ἾΑ]]}ν ; ---- (Πα0 1Ὁ 18. ΙΏΟΤΘ πδίιγαὶ ἴο Ὀ6] ον ΤΔΩΥ͂ σΟαβ 
(Πδη ἴο Ὀ6]16ν6 οΏ6. 

1λυσίηρ [6 ἸαίίοΣ ρατὶ οὗ {π6 εἰσι δοηί οοηὐυτΥ Βουγιδῃοα ΠΑσνιΡ 
ΗΥΜΕ, ψἤοβο δουΐθηθβϑ οὐ ορβογσναοῃ, δπα οἱαρδηΐ βίγ]6, μαῦθ 
ΒΟΟυΓΘα Ὁ ΠῚ8 τὶ ρ8 8ὴ οχίθῃβιγο οἰσου δοη. Ηδ δδββοσίβ {πδ 
[86 Γ6 18 ΠῸ ῬΘΓΟΘΡΟ]6 οοπηθοίΐοη Ὀούνγθοη οδυ86 δηά οἴοοί ; --- (Παὺ 
{86 Βα 16 οὗἩἉ ϑυοῖ ΘΟΠΠΘΟΙΟΠ 18 ΣΔΘΓΘΙΥ ἃ ταδί οὗ ουδίοτῃ ; --- (ῃαῦ 
ΘΧΡΟΙΘΠΟΘ ΟΔἢ ΒΠΟΥ͂ 118 ὯῸ ΒΟ. ΘΟΠΏΘΟΙΙΟΣ : ---- [πὶ ψγὸ σδηποῦ ψ1 
ΒΩΥ͂ ΤΟΆΒΟ. ΟΟΠΟΪυαδ6 {παΐ, Ὀοοδυδα δὴ οἴδοί πα8 ἴδ ίκοη ρἷδοα οὔο6, 1 
711} (46 ρἷδοθ ἀρϑίῃ : ---- (ῃδῦ 10 18 ἀποουίλ! Δα υ1.861688 ἴ0 ΔΓΡῚΘ ΤΟΙ 
{π6 σουγβα οὗ λύαγο, ἃΠα ἹΠΙῸΓ 8 ᾿π(6 Προ πῇ σΔΌΒΘ ; ---- ἰμαΐ τῦϑ σδῃμοῦ, 
ἔγοτη ΔΩΥ ΔΏΔΙΟΘΟῪ οὗ παίυγο, ἀσρθ [0 Θχἰϑίθμοθ οὐ δὴ ᾿ς} Πρϑηΐ 
οδιι86 ὁ 811 {Π]ΏρΒ ; ---- (Παῦ ἴΠπ6Γ6 18 ὯῸ γδάβοῃ ἴο Ὀ6 ον [πδΐ {ἢ 6 ὑπὶ- 
γοΥΒ6 ργοοοοαρα ἔγοηι ἃ ΘΔ 1186 : ---- {παῦ ΤΠ6Γ6 ΓΘ 0 8014 ἀγριμηθηῖβ ἴο 
Ῥτονθ [86 οχίβίθποα οὗ (ἀοά: --- (μ΄ ἀχρϑυΐθποθ σδῃ ἔπσηϊδῆ πῸ ἀγρὰ- 
τηθηῦ σΟΠΟΟΓΙἷηρ; πηδίξοῦβ οὗ ἐβδοῖ, 18 1ῃ [18 οᾶ86 1.86]688, 84 οδὴ σίγα 
Τθ6 (0 ΠῸ 1ῃΐογοηοα ΟΥ̓ σοῃοϊβίοη ; δπα γαῖ, (μαὺ ΘΧΡΟΥΊΘΠΘΘ 18 ΟἿΓ 
ΟὨΪΥ συ 146 ἴῃ τηδίοσβ οὐ ἔδού, δηᾷ {πὸ οχἰβίθηοθ οὐ οὐ᾽θοίβ ; -- ὑμπαὺ 1 
18. ὈΠΙΥΘΥΒΆΠῪ δἰἸονσοα ἰμαὶ ποίμιηρ οχὶϑίβ ψιπουΐ ἃ ολαΒ6 ; --- {Πδΐ 
ΘΥΘΟΓῪ οἴἶεοί 15 80 ῬΓΘΟΊΒΟΪΥ ἀδίσυτηϊηθα ἰμαΐ πο οἴδοῦ οἴἶδβοῦ οου]ά, ἴῃ 
ΒΌΟΙ οἰτουτηβίδηοοβ, ἤδΥα ῬΟΒΒΙΌΪΥ τοϑι] θα ἔτοτα {π6 ορϑγδίϊοη οὗ 1(8 
ΟΔ1186 ; ---- (Παὖ [86 τοίου οὗ οβυ86 18 ἈΌΒΟΪ ΓΟΙΥ ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ (ο {π6 ῃχο- 
Ῥαρδίίοη ΟΥὗἨ ΟἿ Βρθοῖββ, δῃὰ [Π6 σϑριαθοη οὗὨ οἵιγ οοπαποῦ; --- (πα 
νΟΪΙΔΓΥ ΔΟΌΟ:Β Δ. ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 8η4 ἀοἰοττηϊηθα Ὀγ ἃ ἤχϑα οοπηθοίοπμ 
Ὀούνθθη οϑιδβο δηα οἴἶεοῦ; ---- ([πΠαῦ τηοίν 68 ἃΓ6 οϑ 868 ΟΡ γα Πρ Ὠ6068- 
ΒΔΓΙΪΥ ΟἹ ὅπ 6 Μ1]} ; ---- [Παὖ Τηδῃ 18. ἃ το τῃϑορῖηα (Πα 18, ἃπ οὈ]θοῖ 
ΟΡογαύθα ΟὉ πΘΟΘΒΒΆΣΠΥ ὈΥ͂ οχύρσῃμδὶ σαυ868)} --- παὺ {Π6Γ6 18 Ὧ0 60ῃ- 
ΕΘ ΠΟΥ͂ (πὲ 18, ποίβίηρ' Βαρρθηΐϊηρ ψιπουῦ ἃ βο 0164 ὁλυ86) ἴῃ {86 
ὉΏΙνΘΙΒΘ ; 8Π4 (Πδ80 τηδίϊοτ πα ἸΠΟΌΟΠ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΤΟΡΆΓαΘα ἃ8 {Π6 Οδι186 
οΥ̓ Γπουρὰς (ἰΠαῦ 18, ἴπΠ6 8οὺ] 18 ἃ τηδίουιαὶ σδυβθ, απα {πουρὰς 18 
οἴἴδοι); --- (αὶ (ἀοα αἀἰβοονοῦβθ ἴο 8 οὨΪΥῪ ἔαὶπξ ἔγαοθβ οὗ ἢ18 σμαγδοίου, 
δηᾶ {πα 1 πνουϊὰ 6 δαιϊίοΥΥ ΟΥ ρῥσγαϑυιηρίϊοη ἰ0 δδοῦῖθα ἴο ὨῚΠῚ ΔΗΥ͂ 
Ρογίδοιίίοη ψΒΙΟΝ 18 ποῦ αἰβοονογοὰ ἰο {π6 {1 ἴῃ [15 σγοσῖκβ (πὰ οὗ 
ΘΟοΌΓΒ6, ὑπαὺ 1 πτου]ὰ Ὀ6 ἤδίίογυ ΟΥἩ Ῥγοϑυσαρίιοη ἰ0 ἀβοῦῖθα ΔΎ ροσίθο- 
τἴοη ἴο (ἀοαλ;;--- [Πδὺ 10 15. ἀΓΘΆ ΒΟ 0]6 ἴο θα] ονα (ἀοᾷ ἴο Ὀ6 Ψ186 δῃά 
τον ;- (πα ψῃαῦ τ Βα ον ἴο 6 ἃ ρογίδοϊίοπ ἴῃ σα τᾶν Ρ6 ἃ 
οἴβοί ((Πδΐ 18, ΒΟ 1π688, ᾿υδι166, τυ βάοση, ρΟΟάῃ 688, ΤΩΘΤΟΥ͂, πὰ {τα ἢ, 

ΓΔΥ ΡῈ ἀεοίδοίβ ἴθ (Δοἄ); οοπβθαυθηῖ, ᾿η)υϑίϊος, {01} γ, τη8}166, δηά 
[Ἀ]Βθῃοοα τηδλὺ Ὀ6 6 Χοθ ]Θηοἶθβ ἰη Π18 Ἕπαυβοῦθυ ; --- ἰῃδ Ὧ0 Τα ΑΓὰ ΟΥ 
Ρυμιβητηθηῦ ὁϑη θ6 ΓΑΓΟΠΔΙΥ Ἔχρθοίθα θαυγοπα τ]ιδὺ 18 ΔΓ αυ Κπονγη 
ὈΥ ΘΧΡΘΓΊΘη66 Δη4 ΟὈβουνδίϊοη. 
16 Ηυπιο δπα ΒοϊηρΌτοο πσασα ργορηραίίπρ' {Π 686 86 Εἰ ἢ 8 

ἴη Επρ]αηᾶ, Νοϊίαῖτε, Ὠιάογο, Ὠ’ΑἸοωδεγὶ, Εσθάθγιοκ 1. Κιηρ οὗ 
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Ῥυυβϑῖα, δῃᾷ οὐδοῦ ἀἰβε προ Βῃ6α πτὶίουβ οα {π6 δομ]ηοηΐξ, Πα ὁοη- 
[εἀογαίοα ἔον {πὸ δνονγθα ρυγροβα οὗ δηι ι]δπρ [86 ΟἸ τ ϑάδη γα ρίοη. 
ΤΠ ρυϊπίθα τόσ οὗ ἴΠ6 ἴῃτοα γβύ- πϑηγθα τυ γϑ ἈΓΘ ἴ00 νοΐ ῃου8 
ἴο δάπιὶῦ οὗ οχίγδοίβ ; θαΐῦ 10 ΤηΔΥ 6 βἰαίθα ρθη ΓΑ ΠΥ (μαὺ {Ποὶν ῥυῖναΐθ 
ΘΟΥΥΘΒΡΟΠάθῃοο, τ μ10}} μ88 Ὀ66ῃ ΡυὈ]β6α, ΘΧΒ Ὀ1(8 ἃ ἑοία] ἀν δε νὸν οὗ 
(τυ [ἢ ἀπά ΠοΠουΓ, ἑορούμοῦ τ ἢ βοἷ ἃ αἰδριαιβίιηρσ, οΘοπιρουπά οὗ ἔα]56- 
Ποοά, ΘΗΥΥ, τ] ρον, μαίγοα, οοπίοηηρί Οὗ ὁῃ6 δῃποίμοῦ δηά οὗ 8]] {86 
ὙΟΥ]α, 88 οαμποῦ διὰ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΒΟΙΤΙΪ6 ᾿τργθβδίοη οὐ {πῸ βρὶγὶξ δπὰᾶ 
ὑθ πα θῃοΥ οὗ ᾿ηῆ 66} }γ. [0 18, ΒΟΤΟΥ̓ΟΣ, ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΥ τη {ἢ 6 ροβιμαμηοιιβ 
ΟΣ οὗ {80 Κίηρ οὗ ῬΓυδδια ὑπαὶ 6 866 ἃ ἔμ δι] ἀο]ραἰίοη οὗὨ 1ῃ6 
Γ68] ἰδπμοῖβ δῃα ΟΡ πΙΟῺΒ οὗ {π6 τηοδί οοἰθγαίθα ῬὨ}]Οβοριοσβ οὗ {8 
Οοπηϊηοηί, οὗ 186 ουπάοτβ δηᾶ Ἰορὶβ]αίοτθ οὐ {π6 στοδὶ οτηρίγο οὗ ἰπῆ- 
ἀ6]γ, σῖῦἢ [16 ΡΒ]οΒορἢϊο τιοπάγοῖ ΕἸμηβοὶ ἢ αὖ ὑπαὶ μοδα, Εὔνοσν 
ϑοογοῦ οὗ {πεῖν μοαγίβ 18 {ῃ6 γα Ἰα]α ὀρθῇ ἴῃ {Ποὶγ [ἈΓ ΠΑΣ δηὰ οοπβάθη- 
{141 σοσγθβροπμάθῃοα Μὴ ϑδοῖ οὐδ ο Ὁ ; δηα {Π6Γ6 176 806 {μα ἸΠ6Ὺ ΕΓ 
ΡγΓοίθηἀοα ἀεϊθίθ, θα  γεαὶ αἰποὶβίβ; ἐμαί, δἰ πουρὰ [86 Ὡδὴθ οὗ 4 
ϑΌΡτγαπα Βοίηρ γαϑ βοιῃθυϊπηθθ τ ΠἸΟπΠ6α, γοῦ 10 τῦδϑ βϑίἄοσῃ τηϑῆ- 
(ἰἸοποα Ρυΐ τι τά] πὰ οοηΐοιηρί ; δὰ εἶδι ΠΟΥ͂ ὩΘΥ ΟΣ σοποοϊνοα 
Ηἶτα ἴο θ6 δηγίμίηρ᾽ τόσα ὑπδ [π6 ἸΏ 06] Πρθης ῬΥΠΟΙρ]6 μαὲ φηϊπηαίθ8 

. 8}} παίυγο, ἰῆ6 βουγοα οὗ 116 δηα τηοϊΐζοη, {6 βοῃθουϊαμλ οὗ {πΠ6 υη]- 
ψΕΥΒ6; Ρυΐ ἴῃ ΟἿΟΣ τοϑρϑοίβ (οί! ]Υ πποοηηδοίθα ὑγῖτμ (818 φαγί αἀπὰ 
118 1ἹΠΠΑΡ  Δηῖ8. ““ [ἢ σΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘ ΟΥ̓ {818 ἀοοίγῖπο, ἐπ 686 ῬΠΙ]ΟΒΟΡΠ τα 
Τοὐοοίοα 41} Ιάθα οὗ δ ργονϊἄθῃοθ δῃὰ 84. πῆογαὶ φρονοῦν οὗ ἐδ σου]ά, 
ΤΠΘΥ ἁϑουιθοα ΟΥΟΣΥ͂ οἴἶοοί ὑο ἴδύθ οὐ ἔογσύιῃηθ, [0 πϑοθβϑι τυ ΟΥ ΟΒδποο ; 
{πο γ ἀδηϊοα [86 οχἰβύθμοο οὗ 4 8ο0] ἀἰβίϊηοι ἔγομι {πΠ6 ὈΟάΥ ; {Π 6} ὁοοη- 
οοἰνοα τηϑη 10 Ὀ6 ποίδιϊηρ' ΤΟ ἴπδῃ 8 ἀλόναυνος ̓ υτὩΡ οὗ τηδίίου, ἃ 
ΤΊΘΓΘ ΙΏΔΟΠΏ6, 85 ἱπρδηϊοῖβ ρῖθο6 οὗ οἱοςκ- νου, σοῦ, ἤθη (Π6 
Μ 1.668 ταῖ86 ο δοί, βίϑδη 8 βί}}}, ἃπα 1Όβθ8 411 βοῦν δηὰ πιοίϊοη [ῸΓ 
αν σ. ὙΠΟΥ δοκπονθαάσεοα ποίπιπρ' Ὀογομπά [86 σΙανα, ΠΟ Γοϑα ΤΥ ΓΙ ΟΠ, 
ὯΟ διθιγο οχϊδίθποο, πὸ αύατο σοι θυ άοη ; (Π6Υ Θσοπδίἀογοα ἀθϑίῃ 88 
8 Θἴθγηδὶ 86, 88 {86 ὑοίδὶ ἌἼχθιποίίοιῃ οὗ οὖν Ὀοίηρ' ; δηᾶ {μ6ὺ βι1ρ- 
Τηδ [864 4}1 Ορ᾿ πίοβ αἀἰβοτθοΐ ἔγοτα (μ6886 ψΠῚῈ (Π6 Ππαπ68 οὗὨἨ δι ρουβίὶ- 
ἰἴοη, δἱσοίγγ, ρῥγιθϑίογαξι, ἔα πδίϊοιβαι, δηα 14ο]αἴγγ.᾽} 

σοι σα (ἢ 6 γδυίοιβ, σοῃ ΓΘ οἴοΥΎ, δηα ᾿πηρίοιιϑ ἐδηθίβ ργοιηυ]- 
σαεῦθα ὈΥ ἴπ0 ταοϑὺ θῃλϊπθηΐ ομαπιρίομθ οὐ γμαΐ 18 οα]] 64 ἀοἰϑιι3 (ἀπά 
ΜΓ ΠΙΟἢ πανο ὈΘ6ΘῺ Τοροδίθα τῇ αἰ δγθηΐ πγᾶγβ ΟΥ̓ (ἢ 6 Ορροβοῖβ οἵ γενθ- 
ἰαϊίο 1ῃ ΟἿΡ 4,56}, ΘοΟμοοΡἷηρ ταὶ σίοη, (Π6 ψοσβμὶρ οὗ αοά, ἀπά {6 
ἀχρϑοίαοηϑ οὗ τδηΚιπα τοβρϑοίίηρ ἃ {πΐαγα βίαίθ ΥΥ α 88}4}} οὨΪΚ 
κα, (πὲ ἐπουρὰ (6 1Ἰη846]8 οὗ [86 ρῥγοβϑϑηΐ ἀΑΥ ῥγοΐεβϑβ ἴο θ6 {Ππ6 ἀΪ8- 
οἰρ 68 οὗ πδίυγθ, παπᾶ ἰοὸ γϑοοῖγθ ΒῸΓ ὉΠΟστ σ᾽ ̓ πβίγοίΟη8, γοΐ {Π6 Ὺ 
ἀιθον ἔσομη ϑαοῖ οἰμβοσ ψ 1 δὴ αἰπιοδὺ θη] 688 ναυοῖγ. Ηυϊηρ ρστὰ- 
ἀυμλ}]γ τοοοάοά ἔγοτα ἔσιια ΟἸγΙβδηἱῦν ὕο 8186, ---- ΒΟΙ.6 8.6. ὉΏΌΘΙ]ΙΘΥΘΓβ 
ἴπ 1π6 παΐυγο, --- βοῖηθ ἰπ (16 ῥγονιάθῃοβ, --- Δηα οΟἴθοτβ ὄσθῃ τη {ἢ6 
δχϊϑίθησο οὗα ἀοᾶ; Ραϊ 4]1 οὗ {θὰ δΔ΄Γ6 Ὁμϑῃ 008 ἴῃ τοὐοοῦηρ [86 

᾿ Βρ. Ῥογίοπβ᾽κ Οἤαγρο ἴπ 1794. (Ὑτδοίβ, ΡΡ. 266, 267.) 
3 Ὧτ. Ὠπ ξι 8 Ναίατγο, ἄτα. οὗἨ Ιπθ] ῬΠΣΙΟΘΟΡΉΥ, ΡΡ. 30---42. Μοεὶ οὗ [890 ὑτοοοάϊηρ 

δίδίοπηοπίδ οὗὁἨ [6 Ορροβεσβ οἵ σευθ δι ίοη, ἃ8 γγὰ}} δϑ οὗὨ 1086 ψν ἢ ἢ (ΌὉ]]ΟΥ οοποογηΐπα 
ΤΏΟΓΑΪδ, Δ’ βοϊοοίο ἴτοα Ὦγ. 1. Δ 8 ον οὗ [Π6 Π)εἰδιϊοαὶ ΤΥ τί τοσβ, τ ἤθτο τμοὶν ἰάσπ- 
[08] ἐχργοβδίοῃβ δ σίνϑῃ, δηὰ τμοὶσ (8]]αοῖθδ ἃσθ Ἔχσροθοὰ Ψ1}}} στοδὲ ἀορὶὰ οὗὨ δσρυσηθηῖβ 
δῃὰ ἰεατηίης. 
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ἀἰνίμα ἐθβυ ΠΟΠΥ͂, δπα ἴῃ γοποιποίηρ [Π6 αοἄ οὗ [6 ΒΙ1016. Τιοὶ α8 
ΠΟΥ͂ ἰδἶκο ἃ Ὀγιοῖῦ υἱὸν, 

2. ΟΥ̓ ἐλεὶγ ργεσορές σοποεγηΐπῷ πιογαΐβ. 
ΟΕ ΗΕΒΆΒΕΕΒΤ ἀθοϊαγοα πα τθ ἈΓΘ ποὺ ΠΑΒΟΪΥ, ΟΥ̓ Οἢ 5118}} 

στουηάθ, ἴο 6 Θοπάοιηηθά, 00 ἃγα ]θα (0 δβῖπ ὈΥ ὈΟΑΠῪ οοπδοι τοι ; 
-- [πδὖὺ [π6 ἱπάυ]ρθησα οὗ ᾿υδβύ ἀπ οὗἩ δηρ Υ 18 ΠΟ ΟΣ ἴο δ6 ὈΪαμηοά 
(δὴ {πὸ (μὶτϑὲ οοσαϑίομθα ὈΥ (π6 ἀγΌΡΒΥ, ΟΥἩ 186 ἀγΟΥ Β᾽ 688 ργοἀυοοά 
ὈΥ ταν δά 

Με. ΗΟΒΒῈΕΒ δϑβοσίθα {παὺ {πὸ οἷν! ΟΥ τυ οἷραὶ ΔῊ 18 {Π6 ΟΠ]Υ͂ 
ἔουπαδίίοῃ οὗ τὶρῃῦ δηὰ τσοηρ; {παῦὺ ὙΠΕΓΘ [Π6ΓΘ 18 ΠΟ ΟἿ] ἰαῖν, 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Π.8Π  )παριηησηΐ 18 [Π6 ΟὨΥ͂ Βίαπααγα οἵ σρῃῦ δηα ψτοηρ'; --- {Παῦ 
1μ6 Βονθγθιρῃ 18 ποὺ Ὀουπαὰ ὈΥ ΔΗΥ ΟὈΪ]ραίίοι οὗ {γι οΥ )υδίϊοα, δπὰ 
ὁΔἢ 4Ὧο πο ψγοηρ ἴο 8 Β0]6οί8 ; --- [Πα΄ ΘΥ̓ΘΥῪ ΤηΔη [88 ἃ τσ ἰο Αἱ] 
(ηρβ, δῃα ΤΑΥ͂ ἰΔνΥ Ὰ}]γ σοῦ {6 πὶ 1 ἢ οδη. 

ΤΟΒΡ ΒΟΙΙΝΟΒΕΟΚΕ γαβοϊνϑα 8}} τλοσα ν ̓ηἴο 861 {-]|ουνο 88 1[8 ρτῖ- 
οἴ ρ]β, δπὰ ἰδυρῃὺ {πᾶῦῷ δια διζίοη, {π6 Ἰαθὲ οὗ ΡΟΥΟΙ, βϑηβυδ  γ, ἀπά 
ΔΥΔΙΊΟΘ, ΤΠΔΥ͂ ἴς ἰανν ἌΣ σταῦβοα, 16 ΠΟΥ οδη Ὀ6 φαξείψ σταιῆοᾷ ; --- 
{πδὺ [Π6 8016 συ παδίοῃ οὗ τηοαδβίυ 18 γϑηΥ, ΟΥ ἃ Ὑ]ΒΏ ἤο ΒΟΥ οὐ ἵ- 
Β6Ϊν 68 ΒΌΡΟΥΙΟΣ ἴο ΤΏΘΤΘ ΒΏ1Π)818 ; [88ὲ τηδη ἰἰν68 ὉΠ]Ὺ ἴῃ [86 ργϑβοηΐ 
ψγοΥ]α, δα 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ ΒΌΡΘΤΙΟΥ ΔΠΙΠ2Α] ; --- {(παὺ (Π6 οἰϊοῦ Θά οὗὨ τηδῃ 18 
ἴο στα ν {86 ΔρΡροῦ [68 δηά 10] 1 ΠΔ 01 0η8 οὗἁ {Ππ6 ἢἤδδα ; ---- (δὲ τηοάοϑίν 
18 ἱπβριγαα ΟΥ̓ ΠΊ6ΓῸ Ὀγο)υάϊοα ; δπα {μα ΡΟΪΥΡΆΙΩΥ 18 ἃ ραγὶ οὗ {86 ἰδιν 
ΟΥ τοὶ σίου οὗ βαΐισθ. Ηδ 8180 ἱπυπιδίοθβ ὑΠαῦ Δα. ΤΟΥ 18 ἢ0 νἹο δί!οη 
οὗ {πὸ Ἰὰνν οὗ παίυσε ; δῃὰ {παὖὺ {μ6γ6 18 πὸ τσοηρ, οχοθρὺ ἴῃ {Π6 
δρίνοβύ ἰθν  ἀ688. 

Με. Ηὐμεὲ (188 ᾿τλογα Υ οὗ τ μοβο ῬΥϊπ 168 18 ἀἸθρ]αγϑα ἱῃ 18 
ὈΓϊναΐθ οοσσοθροπάθῃηοθ 1) ταδὶ πίαϊηθα {παὺ 86{-ἀδηϊαὶ, 86] -πηοσεθοα- 
Ὠοπ, δηα ΒυμΆ ΠΥ ἀγα ποὺ νἱσγίαθβ, θὰ 8.6 .861688 Δα το 6 ΟιΒ ; 
-- [Βα {Π6Υ δία [π6 Ὁπαογϑίδπαϊηρ, ΒΟῸ {Π6 ΤθΏΡΟΣ, δπα παγάθῃ 
{π6 Ποασγί; --- (παῦ ῥυϊάθ, 86 νϑ] δῖ], ἹΠροπα ΠΥ, οἰοαθθησο, αἰ. - 
Ὧ688 οὗἩ ᾿Ἡμουρΐ, Θαβ 688 οὗ ἜΧΡΥββιο, ἌΡΕΙ κὸν οὗ ἰπβίθ, βίγηρτα οὗ 
ον, βῃηὰ οἰδδη 688 Ἀ.Θ υἱγίιι68 ; Πα ΘΟΠΒΟΑαΌΘΗΙΥ, {παῦ ἰο νδηῦ 
Ποηοβίυ, ἰο δῦ ὑπαογβίδηαίηρ, απ ἴο πδηὺ βίγαπρτι οὐ ὈΟΑΥ͂, ἃγ6 
Θ΄. 4 }}ν {π6 80] 6 οθ ΟΥ̓ ταογὰ] αἰβαρργοθδίιοι ; --- ὑπαῦ ΘΔ υ ΠΟ ΥῪ πιιϑέ 
ΡῈ Ρῥγδοί 864, 1ἴ τη σουϊὰ οὈίδϊη 411 {πΠ6 αἀνδηΐαροβ οἵ 116 ; ---- (Παΐ, 
1 σοΠοΓΆ ΠΥ ργδοί θά, ὃ σου] ἴπ πη οοαϑθ ἴο Ὀ6 Βοδῃ 8]. ; δηὰ 
ἐμαῖ, 1 ῥγδοῦ Βα Βϑογ  Υ δηά ἔγοαπθηίυ, 1 που]ά ὈΥ ἀθρτθθδ Θοπ}6 ἴο 
Ὀ6 {πουρῦ ὯΟ οΥσηα δἱ 4]}] 11] 

Με. ΟἸΒΒΟΝ, οπα οὗ {Π6 τηοϑί ἀδθοθηΐ οὗ τηοάσσῃ 1η8.16]8, ἢ88 ρίνϑῃ 
ἃ ὈΙΟρΤΆΡ ΘΑ] δοοουῃΐ οὗ ὨΣ 8617, ἀπα τ πα΄ 18 {Π6 τϑβαὶ οὗ {Π|6 πιοσγαὶ] 
Ρογίγαϊ ἴθογο οχῃιθιίοα ῦὕ Απρᾶ 8}} {π6 ρο δ πὰ βρίθπάοιυν οὗ 
ΕΡΟΓΆΤΥ Ουἰέυχο, ποῦ 8 βιπρῖθ [1η6 οὗὨ τροσὰ] ΘΔ Υ 18 Ρογοθρίι]ο. 
ΤΠΕΓΘ 18. “το ἤδαν οὗ αοα, ΠῸ σϑνούθῃοθ ἴῸΓ βαογοὰ {π᾿ ηρ8, 80 γσαραγά 
ἴον (ῃ6 ψνο]ίαγα οὗ [Π6 Βυμηδῃ στᾶσα; δὲ (Π6 τηοδὲ ἢϑασί] 688 ἀπ βοσγαὶ 
Β6 1 ἤβῃποδβ, νδὶῃ-ὉἼΟΤΥ, ἃ ἀδεῖγα οὐἁἨ δαπηϊγαίϊου, δά υ]αίοη οὔ {π6 στοαί 
Δη4 ψγοϑ Πγ, οοπίοτιαρῦ οὗὨ 1Π6 ΡΟΟΥΙ, δῃὰ βιργοιαθ ἀθνοίθαῃβββ (0 ]}}8 
ΟΥ̓ ταῦ δβοδίίοη.ἢ 

᾿ ὦ (ὐογτοδροπάθῃος οἵ Ὁδυὶϊά Ἡυπθ τ δογοσγαὶ ἀϊδιϊ προ ϑῃο ἃ ρογϑοηθ " Γοηάου, 
1820. 4ο. 
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Βοιὰ ΝΟΙΣΤΑΙΒΕ δπὰ ἩΕΣΕΤΙυΒ δανοοαίοα ἐπ6 Ὁ] τ 64 ρσταίῆ- 
οαίϊοπ οὗὨ {Π6 βϑβηϑυδὶ δρρϑί 68, δπά ἴΠ6 Ἰαύζον μοὶα (μα 10 18 ποῦ ἀρτϑο- 
8016 ἴο ΡοΟΪΙοΥ ἰο τοραγὰ φαϊαηπίγῳ ([μαῦ 18, ἀπ] αν} ἰηταγοουσβα ΣᾺ 
ΤΑΔΥΤΙΘἃ ὙΓΟΠΊΘἢ}) 88 8 Υ͵66 ἴῃ ἃ ΤΏΟΤΆΪ Β6ΏΒ6 ; 8η6 πδ΄, 1 τχθὴ νν}}} 604}} 
δῦ ἃ νἱοθ, 1Ὁὺ πηυδί Ὀ6 δοκηον)οαροα {πὶ ἴθοτΘ ΓΘ υἱοθθ ΜΠΙΟΝ Δ ΥΘ 
Β6(Ὁ] τη ΟΟΥΆΙ ΔρῸΒ ἈΠ οοπηίγιοϑί [Ι͂π οὐμοὺ ψογῆβ, [Πδὲ ἴῃ [μο86 
ΘΟΙΠ Υ168 ΒΌΘὮ Υἱ068 ἃ.Ὸ υἱγίιθβ. Ἐούββεαυ, --- ἃ (Ποῖ, α ΠἸγ, ἀπά 
8 ἀο διομοα ῥγοῆϊραίθ, σγἢο βοηΐ ἢ]8 σμ] άγθη ἴο {Π6 ροοΥ- Βουδα ἔῸΓ 
ΒρΡοσὶ ἀυγίηρ [86 ὙοΪ]6 οὗἁὨ 818 1186, δοοοσαϊῃρ ἴο Πὶ8 οὐγῃ ῥγϊηϊθὰ 
“« Οοπίδββιομβ," --- αἶϑο δὰ σϑοοῦσϑο ἰοὺ ϑδοϊϊποβ 8ἃ8 Ὠ18 βίδπάασά οὗ 
ΙΔΟΓΆ ΠΥ. “41 να ΟὨΪΥ 10 ΟΟὨΒΕΪΌ τηγ861}," 8814 ἢ6, ““ Θοποθγηὶ 
Ὑμαῦ 1 ἀο. ΑἹ] (πα. 1 [οὶ ἴἰο Ὀ6 τὶρμῖ, 18 τρῦ. ὙΥ̓́Βαΐονον 1 εἶ ἴο 
Ὀ6 τχοηρ,, 18 στοηρ. Α1] [Π6 ΠιΟΥΆ 1 Υ οὗὨ ΟΌΓ δοίζοηβ 1168 ἴῃ {π6 Ἰυάρ- 
τηθηΐ γγἷο Οὐγβοῖνοθ ἔόσα οὗ [π6πι.2 Απά [͵υδὲ Ὀοΐοσα {86 ΕὙΘηΟἢ 
Γονοϊαἰοι ὈΙΌΚΘ οὐ, 1 18 ἃ Κπονι δος (μαῦ {π6 1ά6δ οὗὨἍ πιοτὰ] οὈ] ρα- 
ἰϊοὴ νἡγ88 Ἔχρὶοαθα διβοηρ (86 1846] οἰρδ ὑπαὺ οχὶδίθα ἴῃ ΘΥΘΥΥ ρατί 
οὗ ΕὟδποσ. 

ϑυοἢ 18 (Π6 ΤΩΟΓΑΙ ΠΥ ἰδυρίις δηα ργαοδοα ὈΥ βοῖηθ οὐ {ποβο ὙΠῸ 
ἢανο οἰδιπηθαὰ ἰο Ὀ6 τϑοοϊνθὰ 848 {Π6 τηδδίοσβ οὗ τϑᾶδοῦ. [Ὁ ὝῈΣΘ 0 
αἸου] ἰΔ8κ ἴο δα ἴο {πὶ ργθοθρίβ ΠΊΔΗΥ Βἰγαλ]αῦ βίδἰθιηθηΐβ ἔγοσα 
{Π6 ΟΡροποηΐβ οὗ σονοίδίου ἰὼ ΟἿΓ οὐ ταθ8; Ὀαΐ 88 {ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ΧΘ- 
δοϑασ δ δίποδι 68]} δῃ ἃ ἸΠτΟσα] ὑδηοίδ οὗὁἨ {πῃ 61Ὺ ργθάθοθθβοσθ τ ἢ 
ἸΠΟΓΘΩΒΟα ΤΑΙ ΙΡΉΙΥ 8Πα ζ,͵ΟΒΒΏ6Β8, 716 ΒΠ4}1 Βρᾶγὸ [Π6 σϑϑᾶδν {86 ραϊῃ 
οὗ ρῬογυβίηρ ραββαρθδ ὑπαὶ οδῃποὺ ας βῃοοὶς [ῃ6 τηϊπα οὗ ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 
ὙΠῸ ΟΠΟΥΙβῆ 68 {πΠ6 ᾿δαϑὲ Τοργα [ὉΣ ἀθοθ ΠΟΥ ΟΥ Βοοῖα] ογάθσ. 1,ωοῦ τὰ 
δαἀνογί, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΤῸΓ ἃ τοοιηθηΐ, ἰο {86 οβδοίβ ῥγοάιιοθα Ὀγ {Π686 ῥτΐη- 
ΟἾΡΙ 68 οῃ 8} ἐπέϊγο ρεορίο, δια αἶϑο οῃ ἐπαϊοϊάπαΐϊϑ. 
ΤΠ οὔ]γ ἰπβίδηοα ἴῃ ἩΒΙΟΒ {π6 ἄνουν σο)θοίοτβ οὗ γνϑ αἴΐοη πᾶν 

Ῥοββοββϑα ἐπ 6 ΒΌΡΥΘΙΩΘ ΡΟΥΤΟΥ δηα ρονθσημπιθηῦ οὗ ἃ ΘΟυπίσυ, δπα μῆνα 
᾿αἰξοιηρίοα ἰο ἀϊδροβα οὗ Ὠυσηαπ ΠαΡΡΙ 688 Δοοοσαηρ' ὅο {861 οὐὐπ ἄοο- 
ἰγῖηθθ δῃὰ Ὑ 18 68, 18 ἐμαὶ οὗ ΕἾΘ απγίηρ [Π6 ρστααῖον ρατί οἵ (6 
τονοϊυίίοη, ψ ΟΝ, 1Ὁ 18 ΠΟῪ Ὑ76}} Κπόντι, νγὰ8 οβδοίβα Ὁ ἐῃ6 αὐροίζογβ 
οὔ ᾿πβάθ}γ. Ὑμο ρτοαῖ πρδ]ου τ ΟΥ̓ 1π6 παίϊοι πὰ Ὀθοοπλο 1η846]8. 
ΤΠ6 πδπλ6 πα ρῥγοϊδδοίοη οὗ ΟΠ βυ ΠΥ πνᾶ8 τοπουπῃοθά ΟΥ̓ {Π6 ἰ6ρ]8- 
Ἰαΐαγα ; δηά {π6 δοο]ιϊοι οὗ [μ6 ΟΠ τ ϑθδη ογα νγ85 ὑγοοϊδίταθα, ἢ θδίῃ 
48 ἀδοϊαγοα ὮΥ δῇ δοὺ οὔ (δ6 σθρυ] δὴ σονογημηθηῦ ἴο Ὀ6 Δ οἴθυῃδὶ 
βίοερ. Τμὸ οχἰβίοποο οὗ {πὸ Ποῖ, δπᾶ {π6 ᾿πητιουίδ! Υ οὗἨἮ {Π6 οι], 
ὙΓΘΟΓΘ ἔοστα Πν ἀϊδανονγοα Ὀγ (μ6 Ναίίομδὶ Οοηνοπίοη; πα {Π| ἀοοίτπ6 
οὗ {1Π6 τϑϑυγγθοίΐοη ἤομὶ ἰμ6 ἀοδὰ νγαὰβ ἀβοϊαγθα ο ἤδνθ θθθῃ οἱ] 
Ρτθδομοα ΕΥ̓͂ βαρογείϊ οι ον [86 ἐοττηθπῦ οὗ {π6 ᾿νπσ. Α11 {86 το]}- 
σίου ἴῃ {86 ποῦ] ποτ ῥγοοϊαϊτηθα ἴο θ6 {86 ἀδιρμύθυβ οἵ Ἰρπογθῃοθ 
Δηα ρτῖάθ; δπᾷ ᾿ξ νγαϑ ἀθογθοᾶ ἴο Ὀ6Ὲ {86 ἀυΐγ οὗ {π6 οοῃνθηίίοι ἰοῸ 
ΔΘΒΌΠΙ6 [ἢ6 ΠΒοπουτΑΘΪΘ οΠἶοα οὗὨ ἀἰββουηϊπδίηρ αἰ μοίβη (ΒΙΟἢ τνα8 
ὈΙΑΒΡΒΟΙΔΟΊΒΙΥ αθτιηοα ἴο Ὀ6 γα 1} ΟΥ̓ΟΣ 411 {Π6 του ὰ. ΑΒ 8 ρατί οὗ 
{Π18 ἀπΐγ, ([μ6 οοηνθηίίζοη δισίμοσ ἀθογθθα {μα 118 ΟΧΡΓΘΒΒ Το πυ ποϊδίϊοι 
οὗ 41} το!!σίουβ ποσβμῖρ βμου!ά, [πὸ 18 Ἰηνηδίίομβ ἴο τ} ]οη, Ὀ6 
ἰγϑηῃβὶ δἰ θα 1ηΐο 41] ἐογεῖρσῃ ἰδηρσδραβ; δπαᾶ 10 γγ88 δββϑοσίβα δηὰ γϑοοϊνϑὰ 

1 Ἠοϊνοιίι5, Πό 1᾿Εδρτίϊ, ἰοπι. 1. ἀἷδο. 2, οἢ.. 1δ. Ρ. 176. εἕ ϑέῳ. 
3 Ἐπι}16, ἰοτῃ. 1. ΡΡ. 166---} 68. 
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ἴῃ ἐπ οοηνοῃίϊοῃ, ὑπ [Π6 Δα νουβαυῖ68 οὗ το] σίοι δι} ἀοβουνθα τὸ οὗ 
τῆ6 Ὁ σουμο  (ὐογτοβρομάθηΐ νὰ ὑμ686 Ὀγο θββ οὴΒ δηα ἀθοϊδαγα- 
ΤἸ0η8 6Γ6 {π6 οἴβοίβ δοΐυδ!]ν ρσοάυοθα, ῬΌΡ]ΙΟ ἡγουβῃΡ γα5 αὐίο εν 
ΔΡΟ 864, Τῃα οἰυτοῖθβ 6 γ6 Θοηνογίϑα ᾿ηΐο “ς ἔθ ρ]68 οὐ σγϑββοη,ὔ 
ἴῃ ΜἘΙΟΙ αἰ οἰ ϑύ!οα] πα ᾿Ισθητουβ Πουα1} 168 6.6 βυρϑε υϊοα ἔον {86 
Ῥτοβου 64 Βουνῖο6 ; δηὰᾶ δὴ δρβυγα δηὰ ᾿πα]ογοι ᾿π! δίϊο οὗ ὑπ 6 ρασδῃ 
του ΠΟΪΟΡῪ ψγ88 Θχθι6α πάθον [ἢ 6 {16 οὗ {π6 ““ το! ρίου οὗ γϑαβοῃ." 
Τὴ [Π6 ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ οτος ΟΥ̓ΘΥΘΥΥ ἴονῃ ἃ ὑπο ατν ροάάρ8β τγ8 8 8116 α 
ΠῚ ἃ ΘΟΓΘΙΏΟΠΥ ΘΑΌΔ]ΪΥ ρΡοαδηίο, ἔγινοϊουβ, δπα ῥγοίδπο ; ἀπά {ῃ6 
ἔδιηβ]θβ βοἰθοίθα ἴο ῬθυΒΟΒὟ (18 ΠΟῪ αἸΙΠΙΥ ὙΘ͵ΓΘ την ᾿ΓΟβ- 
«ἰταΐδ8, ν᾿ μο τοοοϊνοα [Π6 Δἀογαίοηβ οὗ {μ6 αἰἱοπαδηΐ τι ]οἶραὶ ΟβΟΟ,Β, 
δηά οὗ [86 τιυ]υτὰο8, βοτὰ δα, ΟΥ̓ [ὍΓΟΘ, ΟΥ̓ ΤΙΟὔγ68 οὗ ργαὶῃ, δα 
οΟἸ]οοίοα ἐοσοίμοῦ οἡ ἐπ 6 οσοαϑίοη, (Ὀὐηέοπιρέ ἴον Το ρΊοη ΟΥἹ ἀθοθΏοΥ 
Ὀδοϑπι {μ6 ἰοϑῦ οὗ αἰἰδοιγταθηῦ ἴοὸ {μ6 σονοσητηδηΐ; δηα {86 ρ,ΟΒΒ 1ῃ-- 
ἔγασίίζοπ οὗ δΗΥ͂ ΤΌΣΑ] ΟΥ̓ ΒΟΟΙ4] Δι τγαβ ἀθοπηθα ἃ ῥγοοῦ οἵ οἴν:βιη, 
Δ ἃ υἹοίοσυ ΟΥ̓ ργο)ιᾶϊοθ ΑἸ] ἀϊβιιηοῦομϑ οὗ σἰρσιῦ πα πτοῖς 
Ὑγ6Γ6 οοηουπαθα, Τηο ρστοββοϑὲ ἀθθαυοΠ ΥΎ ὑγυτηρηθ. ὙὍὙΠ6 σεῖρῃ 
οὗ αἰδμοίβτη 8δηα οὗ σϑᾶβοῃ γγχὰ8 [Π6 σϑίρῃ οὗ ἔθισοσ. ““ ΤΏθη Ῥγοβοῦρ- 
ἰἰοη ΤῸ] ονγθα ἀροη Ργοβοσιρῦίοι ; ἱγαροαν [Ὁ] ον οα αἰΐοσ ἰσαρθαν, ἴῃ 
δἰιηοβέ Ὀγοαύῃ]οβθ βυοορββίοη, οὐ {86 ἐμοαίγο οὗ Εγδῆσθ. Αἰτηοβὲ ἰΐ6 
ὙΓΠ0]6 Ὡαύΐοη τγχ88 οοπγογίθα Ἰηΐο ἃ Βοσάβ οὗ δϑϑβαββῖίῃβ. ΠϑιλΟΟΥΘΟΥ͂ 
Δα αἰμιϑίβη, ἤδη ἴῃ παπᾶ, ἀδϑβοϊαίθα (π6 οομπίγυ, δηὰ οοηνογξοα 1ἱ 
ἐπίο οπϑ νϑδὺ β6]α οὗὨ γϑρὶπο δπὰ οἵ δ]οοα." [1π οπϑ ρατί οὗ ΕΥϑδῆοο, 
186 οουγβο οὗ ἃ σῖνοσ ({π6 1,οἱγ6) νγαὰϑ πηροάρα Ὀγ [ῃ6 “ρον κεῖ θοαΣ68 
Οὗ 1886 τοϊηἸϑίθτβ οὗ το] σίοη, βϑυθσαὶ πυπαγράβ οὗ Ποῖ πγογὸ ἀθδίγογοα 
1ῃ 115 ᾿δίοσβ  οὨ]άγοηῃ ΟΥΘ βοηΐθηοθα ἴοὸ ἀραίῃ ἴοσ {86 ἐδ ἢ δηα 
Ἰογα!γ οὗἨ [Π6]. ραγϑηίϑ; δῃὰ [86γ, ὙΠ086 ΠΆΠΠΟΥ Βα Βμο]ίοσθα τ 6) 
ἔγουα ὑμ6 ἄτα οἵ [μ6 80] Ἰθσγ, σατο θαγοποίρα 88 ἰ6Υ οἰυηρ ἀροαΐ {6 
ἶζηθϑδ οὗ Ἰβοὶν ἀδθδίσογοσβιυ ΤῊΘ τη γΆ] δηα βοοῖδὶ [168 ὝΘΥΘ ὉΠ]ΟοΟΒΘά, 
ΟΣ ΓΑΙΒΟΥ ἰοτ ἀϑυηᾶθσ. ΕΣ ἃ τΏ8η ἰὼ 8ΟΟΏΒΟ ἢ18 ΟὟ ἔδίΠῈ Σ᾽ νγα8 
ἀδοϊαγοα ἴο Ὀ6 δὴ δοὺ οὗ οἰνίϑιω, σόσίμυ οὗ  ἔγὰθ τορυ]οβῃ ; δηὰ ἴο 
πορίοοῦ ἱΐ, νγα8 ῬΓΟΠου πΟΘα ἃ οὔθ ἐμαῦ δοιὰ Ὀ6 ραυπίβμοα 1} 
ἀθαῖῃ. Ἂσδοοσαϊηρ!υ, ποθ ἀθῃουπορά {ποὶν Βυβθδηά8, δηα τοί 8 
ΠΟ 8018, 88 ὈδΔα ΟΠ ΖΘῺΒ δἀηα {ΓΑΙ ΓΟΓΒ; ὙΓ8116 ΤΔΗΥ͂ Τοσ6ῃ, --- πού οὗ 
1Π6 ἄγοδ8 οὗ {6 οοπίθομ Ῥθορὶθ ΠΟΙ οὗ ἰηξδιθοιιϑ τϑρυίαίίοη, Ὀαὲ 
ΤΟΒΡΘΟΙΔΌΪΘ 1π Ομδγδοῦθυ δη ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ, --- Β61Ζο Ἡ 1 βαναρα ἔθγοοὶ νυ 
Βεύνθοι ὑποὶγ ἰδοὺ ὑἢ6 τηδηρ]οα ᾿ἰτὰ}8 οὗὁὨ {μϑὶγ τηυγάογοα οοπηίγυ- 
26). ““ ΕὟἾδποο ἀυγηρ' [818 ρογοα γγχἃ8 8 ἰῃποϑίγθ οὐ οσίπηθϑβ, τ Ὠ]οἢ, 
ΔΥΌΘΥ 411 ρτθοθαϊηρ ρογρθίγδ:οηθ, πᾶν οχοϊνθα ἴῃ {μ6 ταϊπᾷ οὗ δυϑῦν 
ΒΡοοίδίοσ διῃλΖθιηθηΐ ἃπα ΠΟΙ͂ΤΟΥ. ΤΏ τη ϊβουῖοθ βυϊογοα ὈΥ ἐπαὺ 
ΒΙΏρ]6 παίϊοῃ παγὰ ομδηρδα 411 (86 Βιβίοσθβ οἵ {π6 ργθοθάϊηρ βυβοσ- 
ἴησδ Οὗ τηδηκιηα ἴηΐο 1416 ἰ8168, Δα παν Ὀδ6η θη μδηοοα δηα ται} {1- 
Ρ]1οα πιτουδ 4 ργθοθαρηΐ, πιμοὰΐ ἃ ΠυταΡοΣ, δηὰ πὶ μου ἃ ὨδΙΏ6. 
ΤῊ ηράοτῃ Δρρθαγθὰ ἴο Ὀ6 ομδηρσοα 1ηἴο οὔθ ρστϑαΐ ῥγίβοῃ; 186 
Πα Ὀλαηΐ8 οοηνογίρα ᾿ηΐο ἔθ]οηβ;; δηα ἐπ6 οοοῃ ἀἄοοϊῃ οὗ τηδη 
Οοτατ θα ἴοσ {π6 ὙἹοΐθηοα οὗἩὨ {86 βιυγοσγὰ δῃᾶ Ὀαγοπού, {μ6 βυοκίησ 
βΡοαΐ δῃὰ {π6 ρυ!]]οῖηθ. Τὸ οοπίοιαρίδοιν τηθῃ ἰΐ Βοθιηθα [ὉΣ 8 
ΒΘΆΒΟΏ 88 11 186 Κη6]] οὗ {π6 ψ8Ο]8 πδίϊοη γγαβ ἰο]] 6, δπὰ {ῃ6 πον] ὰ 
ΒΌΓΩΙΠΟΠΘΑ ἰο 115 ἀχοου 0 δηα 18 ἔπ ποτα]. ὙΠ {Π6 φῃοτί ρουιοί 
Οὗ ὑθῃ γϑαῦϑ, ποὺ 1688 ἔπδη ὑῃγαθ τα }]]Π]0ὴ8 οὗἨ Πυμλδη . οἴ ηρβ ΔΓΘ Βὰ0- 
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ῬΟΒΟά ἰο πᾶν Ῥευιβηθα, ἴῃ {παὶ βἰηρία σου ΣΎ, ὈΥ ἐπα ἱπῆἤμσοπορ οὗ 
αἰποίδιΩ. Ἦτο {πὸ σου] ἰο δἀορὺ δηᾶ Ὀ6 ρσονογηθὰ ὃν {86 ἀοοίγ 68 
οὗἉ του α[ἸΟΠΔΤΎ ΕἼΔΏΘΘ, τυμδὺ οΥἰπηθβ σου] πού ταδὶ πὰ ροτγροίγαϊθ ἢ 
ὙΥ αὶ ἀροηϊθθ σου ]Ἱα ἐμου τοί βυθοῦ Ὑοὐ σορυ]οαῃ ΕἼΑποα [88 
Ὀδθῃ μ6]4 ἘΡ1π {π6 ῥγοβθηῦ ἀδΥὺ 88 Δ ἜΧϑΙΡ]96 ποσίθυ ἰο 06 ἐΟ]]οπ οα 
ἴῃ {Π|8 οουπίγγ 
Ὑ τοραγὰ ἴο {π6 1ηῆἤπθηοα οὗ ἀδἰβπλ οὐ ἱπάϊ ν ἀυ18, νγ6 ΤΩΔΥ Γο- 

ὩΔΤΚ ὑπαὶ (Π6 εἴἶεοίθ τ μοῦ 10 ργοάυοοθθ ἀτα ροσίθοι Υ ἴῃ ὑῃϊβοη 1} 
ἰἢ6 ῥΥποῖρ]658 τι οἢ 118 δανοοδίθθ πᾶνα τηδιηἰαϊπθᾶ. [1ἢ ΟΥΟΡ ἴο 86- 
ΟΡ 58 1ποῖγ ἀδθβίρηβ, [ΠΟΓΘ 18 ὯῸ ὈάΒΘμθΒ8 ἰῃ ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ ἰο ᾿ Ιοἢ 
{πον ανο ποΐ βιυθτη64, ΑἸιποβὶ 411 οὗ βοτὰ αν ΟστΏ 8. τηϑδῖ οὔ 
ἔθ άβδιρ, ἐπαῦ μον τϊχιΐ βίδὺ ΟἸΥ δ δον ἰοὸ ἐπα μοαγί; ---- [ΠΟΥ 
ἤανα Ῥγοξοβϑοα ἃ γθυθσθηοα [Ὁ 1ῦ, τ Ὧ116 (ΠΟΥ͂ ὝΤΟΓΘ δἰταϊηρ' [0 ἀαΕ ΤΟΥ͂ 
1, Ιμογτὰ Ηογθοσὶ, Ἡοῦθοβ, Ἰογὰ Θμδίοαεδαγυ, ΥΥ οοϊεΐοι, ΤΙηααὶ, 
Ομ, δὰ 1μοσὰ Βο ρΌτΟΚΟΘ, τ γα 4}} σΌ ΠΥ οὗ (μ6 ν1]6 ΒΥροογίβυ 
οὗ ᾿γιῃρ, ψἘ116 ἸΠ6Υ στ ΓΘ οι] ογθα ἴῃ πὸ οἴμοσ ἀδδίρηῃ {θ8ῃ ἰο ἀ6- 
ΒίΤΟΥ ἰξ, (Ο]]1η8, Ἐμουρἢ μα μδὰ ηο Ὀ6] 16 ἴῃ ΟΠ γιβιδηϊίγ, γοῖ αυλ] ρα 
ἨΙΠ]861 ἔοσ οἱν}} οβῆοθ ὈῚ ραγίδκίηρ οὐ ἴπ6 1ογα ΒΒ ΘΌΡΡοΣ ; δπὰ Κ'μδῆθ- 
ὈΌΓΥ δηᾶ οἴποσβ ΟΥ6 ρΌ ΠΥ οὗ ἰδ6 βαπλθ Ῥδδ6 Βυροοσῖβυ. ““ ὅ'ποὰ 
[αὐ Ἀ] 688 Ῥγοίδϑβιομβ, θιος ρσγοδβ υἱοϊδίσοβ οὐ ἰσυϊὰ ἴῃ ΟΠ γἸβδηϑ, 
ὑοῦ] γα θΘΘ ει εἰκίτηεις (ο {86 πηΐγοσδο ὈΥ͂ 1.686 ΨΟΤῪ τΓΙΓΘΓΒ 88 
Ἰη Ἀπ. ἀοβοσοηβ οὗ ρυϊποὶρὶα δα ἀθοθμου. [8 1ΐ 1688 Ἰῃη του 8 ἴῃ 
{πουηβοῖνοβ Α1]}] ΠΥΡΟΟΣΙΒΥ 18 ἀοἰοβίδο!α; Ὀὰὺ πομΘ 18 8ὸ ἀοίθδίβ 8 
88 {πω τ Ιοἢ 16 ΘΟΟΙῪ πτιτῖοπ τὴ (}] ργουλοαϊδίομ, ὈΥ ἃ πιδη οὗ 
ἰΔ]δηΐβ, δϑδυταϊηρ [Π6 Ομδσδοίου οὗ ἃ τογὰ] δηα το Πρίουβ ἱπδίγαοίου, 
ἃ ΤᾺ ἰδίου, 8. Ργορμοὶ οὗ {π0 συ οὗ (86 ᾿πδηϊα οα, Ττυΐὰ ἰΒ ἃ 
υἱγίας Ῥογέθο Υ ἀρ βποά, το βου! 8}}7 ΟΙθδσ, ἀμ σομρ] αν ὑπάοι- 
βίοοά ὈΥ̓͂ 811 τηρ οὗ σοϊμπηος 86ῆ88θ.0 Ὑμθγο οδ Ὀ6 ὯῸ ΑΙ Πρ δ6- 
ἔθη υἱξοσίηρ ἐγ ἢ ἀπα ἐαἸβομβοοα, πὸ ἀουθίϑ, ΠῸ τηϊβίακαβ; 88 Ὀ6- 
ἔθη ΡὈιοΥΥ δηα δηἰμυβίαβια, ἔγαρα! ν δηα ῬΑΓΒΙΤΠΟΗΥ, ΡΟ ΘΠΘΙΌΒΙΥ 
δηά ῥχοϊιβίοη Τχαθδρτοββίου, ὑπο ΌΣΘ, 18 ΔΙ ΤΥ 8 ἃ Κπονση, ἀαἤπινα, 
ἀο!θογαΐο ν] δὴν. [Ι͂ἢ 186 δυάδάφῃ τπιοϊηοηΐ οὗ βίσοηρ, ἰδιηρίδίοῃ, ἢ 
186 ΒοὺΓ οὗ υῃρυδγαθα αἰδοῖ, ἴῃ [86 Βυϊίοῦ δπα ἰγθριάδίοη οὗ υπθχ- 
Ροοίβα αἰαστη, 6 Ὀθδῦ τῇδῃ ἴΏΔΥ, Ῥϑῦθδρϑ, Ὀ6 ΒυΓΡΥΙΒοα 1Ἰπῦο ΔῺΥ Β1Ὲ ; 
Ῥυῦ 6 ὙΠῸ οδῃ ΘΟΟΪΪΥ, οὗ βίθδαυ ἀοδίρη, πὰ ΜΠ ΠΟ πμΏΒΕ8Ι 1π}- 
ΡΌ166, υἱέος ἐαἰβομβοοά, δηὰ νϑηΐ ΠΥΡΟΟΥΒΥ, 18 ποῖ Δ ἔγοτι βπιβηθα 
ἀοργανιυ. 
“Τῇ πιόσγα]8 οὗ Ἐοοϊιθϑίον απα Υ Ββαγίομ Ὡθ6α πο σοτητηοπῖ, ἶ ο0]- 

βίου 8 ἃ ζτόδδ Ὀ]ΑΒρθοπιοσ. ΒΙουπὶ 80] οἱ 6 18 βἰϑίϑυ-:- ἸΔῈ (ὸ 
ΤΑΔΥΤΥῪ Βῖῃ), πα, θοϊηρ τοδιβοαᾶ, δβμοὺ ᾿ϊηιβ6 1], ὙΤὴπά 4] τγδβ οὐἹρίπα!]ν 
8 γτνοίδαίδηΐ, τπ6π ἰαγηοα ρμαρὶθε, 16 ῃ ῥγοίοβίδης ἀρδ1}, ΤΩΘΓΟΪΥ ἴο 
δας [06 πλ68, ἀηα τγαϑ αὖ 1.6 βατηδ {1π|6 ᾿π!ΔυμΟΒ ΓῸΣ Υἱ06 ἴῃ σἜΠΟΙΆΙ, 
δηὰ {(μ6 Τοία] τυδηΐ οὗἉ ρυίποῖρῖθ. Ηδ 18 βαϊαὰ ἰδ αν ἀϊθὰ τι (818 
ῬΓΆΥΟΥ πῃ 818 του : “ ΓΕ ἴμοτα 18 ἃ (οα, 1 ἀοδῖτο {μαΐ Β6 τῇδὺ μᾶνθ 
ΤΏΘΓΟΥ ΟἹ π|6. ΗοΡΡ68 σγοίθ 18 1 ον δίπαπ ἰὸ βοῦυα (6 οδιβο οὗ 
Ομιασγίοβ 1., Ὀυὺ Βηάϊηρ μἷπὶ 41} οὗἉ βιιδοθδθ, 6 ᾿υγηοά 10 ἴο {μ86 ἀφέδμοθ 

} ΤῊο ἄο!α115, ου το ἢ 186 δῦονθ τοργεβοηιδιίοη 8 Ἰοπη δα, ΠΙΔΥ Ὀ6 506} δὲ ἰϑηρίμ ἰη 186 
Αὐοέ Βαστυςο} 5 Μοχηοίτε οἵ Φδοουϊηΐβιῃ ; Οἰθδονα 5 Πδδίάοποθ ἐπ ἔγαποο δυτίηρ ἴμ0 Ὑοαγα 
1792 ---1795, ΤῊ: ἰΐϊ,, δὰ ΑἀοϊρηποΒ Ηϊδίουυ οἵ Εσδηοο, τοὶ. ἃ, Ὀπνίρδιε βγοϑίοπι οὗ 
᾿ ὁ ΥΟΪ. ἱ. Ρ. δῶ, ᾿ 
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οὗ Οὐοόίανοὶ, δπα τηδᾶδ ἃ τοοσῖ οὗ [ῃ18 ἔποῦ ἴο [86 ἸΒΌΓΡΟΥ ; 88 ἩΌ 68 
Ἀἰπιβο ἀμ] αΒΠ ΠῚ ἀεβοϊαγοά ἴο Ἰμογὰ ΟἸαγεπάοθ. Μογραπ δὰ πὸ 
Τοραγὰ ἴο {τυ ; 88 18 δυϊάθηΐ ἔγοιη [ἷ8β ὨΌΠΊΘΓΟῸΒ [Ἀ]81:ΠῸ Δ ]0Ὼ8 οὗ 
ϑογιρίυγο, ἃ8 Μ 6}} 88 ἔσομαι {Π6 ν]]6 ΒΥΡροουθΥ οὗ ρῥγοξοδδίπρ ᾿ἰπιβοὶ ἢ ἃ 
ΟἸὨγιβύϊδη ἰῃ {ποθ ὙΘΥΥ ΓΙ ΩΡ ἰὴ ΜὨΙοΟΝ ἢ6 ἰδθουσθ (0 ἀθβίγοΥ 
ΟἸ γι ϑυϊαπιίγ. ὙοΪ δῖγα, ἴῃ 8 Ἰδοῦ ΠΟῪ σϑιδὶ πἰηρ, Τοαπθδίθα [18 
{]ο πα Ὠ᾽’ΑἰἸεμθοσί ἰο (611 ἔογ ἴτω δ αἰγοοῖ δῃα ρα] ρδῦ]α 116, ὈΥ ἀδηγ- 
ἴηρ ἰμαΐ μα νγγ88 {π6 δυίμον οὗ {π6 ῬΒ]οβοροδὶ Βιοομαγυ. 1) ΑἸ θπι- 
Βαγί, ἴῃ ΙΒ ΔΏΒΊΤΟΥ, ποτ θα πϊμ {πα δος δα ἰο]ὰ {πΠ6 6. Ὑο] ΙΓ 
᾿α8 Ἰηἀθϑα Ὄχργθββϑα μὲὶ8 ΟὟ ΠΟΤᾺ] σπδγδοίου ρογίθοι Υ ἴῃ τπ6 [Ὁ]1οὁν- 
ἵηρ ψογᾶβ: “ Μομβίθυῦ ΑΡρβό, 1 τηυϑὺ 6 τϑϑα, Ὧ0 τηδίῦοσ ῃοίμοΥ 1 
δὰ ὈοΙονθα οὐ ποί.᾽ } Ηδ 4180 βοϊθιμη]υ ργοίδββοα ἴο Ὀοίίονο {116 
Το] ρίουβ ἑοποίβ οὗ {πΠ6 Ἐοπνδῃ οδυγοι, Δ Πουρἢ αὖ {Ππ6 δϑτηθ {ἰπι|6 ἢ 6 
ἀουδίοα ([π6 οχϊβίθμοα οὗ (ἀοάᾶ; ἀπά αὖ {Π6 τ ὺγ τοτυθηΐ ἴῃ Ἡ ΠΙΟἢ 6 

᾿ π88Β μἰοίθηρ (μ6 ἀοβίγαοίίοι οὗὨ ΟἸ ΓΙ βδηϊγ, τ ἢ θα πᾶρα κηθα πηὰ 
ὉΡΠΠΕ64 ἀγα Βα δἀογϑὰ {μ6 οὔοβϑϑ οὗ Ο(Ἰ γιβί, δπα σϑοοϊνϑα {μ6 ἢοϑί 
πη {Π6 δοτημλαπῖοη οὗ [6 ομυγοῦ οὗ Βοηθ. Τη18 τδη τγα8 αἶβὸ ἃ 
ΒΒΔΠλ6]688 δα] οσοσ, το, 1 Ὦ18 Δραηἀοπροα τη ϊϑίσοββ, νἹοϊαιθα {ἢ 6 
οοηβάθποο οὗὨ [18 υἱβιύογβ, ΟΥ̓ ορθπίηρ {ποὶγ Ἰοίίογβ 3; δπᾶ ἢ18 ἰοίαὶ] 
τυδηΐ οὗ 4}} ρυϊποῖρ!θ, ποσὶ ΟΥ ΤΣ ] ΡΊΟΙΒ, --- ΕΒ ̓ ρυάοηΐ Δυ δον, ---- 
.ιῖ8 ΔἸ ΠΥ ΒΘηβυ ΠΥ, --- 18 ῬΟΓΒΘΟ Πρ ΘΏΨΥ, --- 8 θ496 δἀυ]αίίοη, ---- 
ἢ8. ἀμ θαυ θα ὑΥΘΘΟΠΘΤΥ, --- Π18Β ΕΥΤΔΏΏΥ, --- ἢΪΒ ΟΥ̓] ΤΥ, ---- 8 ῥσοὸ- 
ΠσΔΟΥ, δηα ἢ18 ἸΣΡΟΘΠΟΥ: 11 ΧΘΠΘΟΥ τη [ὉΣ ΘΟΥΘΥ {π6 δΟΟΓΉ, 88 
1.18 Ἀπρουπάθα ΡΟΥΤΟΥΒ γ71}}} {Π6 ΟΠαΘΡ, οὗ τπδηΚὶηά, Ν 

ἼΤμο ἀἰββομθβίυ, ῬΟΙ) ΤΥ, 8Πα συοβδ ῥγοῆϊσδου οὗ Ἐουδββοδὰ, ὙΠῸ 
Αἰ αγηδύοὶ Υ Ργοξοββοὰ δὰ δο)αυγοα {π6 Ἐοτηδη Οὐδέ ο11. δηα Ῥγοίοβίδηϊ 
το] σίου, στ πουΐ Ὀο]Ιανίηρ οἰ οσ, δηὰ γῃοὸ ἀϊοθα ἴπ {Π6 γε δοΐ οὗ 
εαἰζοσηρ ἃ ποίογϊοιιβ ἐἈἰβομοοά ἰο 18 Ογθαδίοσ, ---- 238 οὶ 88. οὗ δϑὶπθ 
ἃηα οἴδποῦ δανοσδίθβ οὗ 1η866}1{Υ, ---- ἃΓ6 ἴοο ποίοσϊοιιϑ ἴο σοπᾶου 10 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰο ρο] ἴα [Π686 ραροθ πὰ {Π6 ἀοία!}} οὗ {ΠΏ 6}. 

ΥΙ. δῖΆποθ {μθὴ (16 ΠΙΒΙΟΥΥ ἀπά δοίτα]! σοπά θη οὐὗὨἨ τδηκὶπά ἴῃ 8]} 
668 ΘΟΠΟῸΣ ἴ0 ΒΠΟΥ͂ ἰπαὺ ἃ αἰνίη6 τϑυθίί οι 18 ποῦ ΟὨΪΥῪ ροββὶ Ὁ] 6 πᾶ 
γγοῦδ]6, θὰ αἶβο δΌβο] αὔθ  Υ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ΓΘοΟν Γ ποῖ ουΐ οὗὨ {Π6ῚῪ 
Ὁ νΥβαΪ ΟΟΥΤΌΡΟΩ 8η4ἃ ἀΘΟΘΏΘΙΔΟΥ, δηᾶ ἴο τηᾶκα Καόνῃ ἰο ἰμθι 
{Π|Ὸ Ῥγορσ οργθοῖ οὔ Ἔπαὶγ Ὀ6]10 8 δῃὰ τοσβῃρ, 88 »76}} δ (μοῖγ ργϑβθῆΐ 
αἀυθ68 δηα ἔπίυγο ὀχρθοίδι!οηΒ; 1Ὁ Γοιηδῖηβ τπαῦ ͵6 ΘΟΏΒΙΔΘΓ ΤΗΕ 
ῬΟΒΒΙΒΙῈ ΜΕΛΝΒ ΟΕ ΟΟΜΜΟΝΊΟΑΤΙΝΟ ΒΌΟΗ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ 
ὝΓΟΒΙὉ. 

ὙΠΟΓΟ ἈΡΡΘΩΓ ἰο Ὀ6 ΟὨΪΥ͂ ὑτγο τοί ποάβ ΟΥ̓ Μ᾿ ΒΙΟἷ δ ΟΧ ΣΔΟΥΙΠΑΥῪ 
αΙΒοον συ οὗ {π6 ν}}} οὗ οὐ τρλῪ Ὀδ τηδ6 ἴο σῆδῃ : νἱΖ. 1. Αῃ ἱπηπιο- 
αἰαῖ σανϑϊδίίοῃ, ὈΥ̓͂ ΣῃΒΡΊ ΓΑ Οἢ ΟΥ Ομ Ἶ86, ἴ0 ΘΥΘΓῪ ἱπαϊνι πα] οἱ 
πὸ Πυτπηδῃ ΓΤἈ66 ; ΟΥ̓ ο6Ϊ86, 2. Α δομητα 88:00, δΟΟΟΙ ΡΔη164 τ 1 ἢ 1η618- 
Ρυΐαῦ]ς ογθάθηςια]8, θοϑίονγθα οἢ βοΐὴθ ἴὺ σοῃνίησ86 οἴμοῦβ {παὺ ΠΟῪ 
ὙΘΓΘ δοίμα!]ν ἀο]οραίεα Ὀγ Οοά, ἴῃ ογάοσ ἴο ἱπβίγυοί {θὰ ἰπ {μοὲα 
{πῖηρσϑ μοὶ ἢ6 Π88 τονϑαὶθά. 

Ι. Βυΐ [Ὁ οαπποῦ βθθπὶ γϑαυϊβιύθ {πα (86 ΑἸπιρμΥ βῃου]α ἐπιπιο- 
αϊα(οῖν ἱπερῖγε, ΟΥ πιαΐε α αϊτεοὲ τουοϊαΐϊοη ἰοθ, ἘΨΕΕΥ ρατέϊσμίαν μεγβοη 

᾿ Ὡνίρῃξ οἡ πῆ Δο ΠΥ, ΡΡ. 47, 48. 
τρῶς 186 ρυδισαοῃ ἱπιυ]οὰ Κὶς Ῥγίυές ἀφ Ῥοϊαῖγε εἰ 6 λαάδαπιε ἀμ Ολάϊκεϊεί, Ῥατὶε, 

» 800, 
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π ἰδο τοοτϊα; ἴον οἰἴποῦ ἢ6 τηυδὲ 80 ρου] ᾿ηἤποθποα (δ6 ταϊηα8 
Δα αὐδοιίίοηβ οὗ τἤθῃ, 88 ἰοὺ ἰβίῖζθ ΔΎΔΥ ἴῃ 61} ΟΠΟΙ66 δπα ἔγθϑάοχ οὗ 
δοίηρ (τ ΙΟὰ που] Ὀ6 ἴο ΟΥ̓ῈΡ νἱοϊθηοα ὕο πυμηϑῃ πίῃ γ6) ; ΟΥ̓ 686 
τθῃ ψου]ά, ἴον (ῃ6 τηοϑὺ Ῥαγί, αν δοῃθπυθα ἴῃ ἰπ6  6.}} σΟΌΓΒ6Β 
Δα ῥγβοῦσοθβ, δῃα μᾶν ἀοπὶοθα (ἀοα ἴῃ {πα ὶγ ᾿ῖνθβ; {πουρῇ {πρὶν 
ὉΠΟΓΒΙΔΠαΙΠΡΒ ὝΘΥΘ ΟΥΟΥ 80 ΟἰδαΥΪν δα Φ]]Υ σομνποοα οὗ ἢἷ8 ψ}}} 
8η4 οοἸμϊϑηἀπηοηΐβ, 88 Μ16]1} 88 οὗ Π18 δίθυ μα] βοῦσοῦ δηὰ σοαμεϑά. 

Βυϊ οσϑὴ ἰἢ Οοὰ ποῦὰ ν Πρ ἰο σου βαίδ βοῖλθ ἱπχιηοα δία σονοϊδιίοη οὗ Ἀἰτη86] Ὁ 
ἴο νἱοΐουϑ δπὰ ᾿τηπλογαὶ ῬΘΥΒΟΉΒ, ΒΟΥ οδῃ ὍὙἧῸ Ὀ6 Δϑϑυγοαὰ ἰῃδὲ {μον ποιὰ Ὀ6 οοη- 
νεγίρὰῦ γου]ὰ [Π6Υ ποῦ ταῖπον Βηὰ ουῦ 8οπ)|6 ῥγοίβῃῸ6 ἰο ρϑγβυβδάδ ὑμοιωβοῖνοβ, 
{πδῦ 10 γγ88 πο γεαΐ τονοἰδίϊοη, Ὀὰὺ [6 οἴδοὺ οὗἩ παίιγαὶ ἀσθηϊβ, ΟΣ ΟΥ̓ τ, ἸΔη ΠΟΥ δηὰ 
ἃ ἀϊδιαγ θα ̓ ππαρὶπαιϊίοη ἢ ὙΠΘΥ τηϊσῃῦ, ρου αρ8, Ὀ6 ἰοσγιθοα ἴον ἴπ6 ργθβοηῖ: Ὀὰῖ 
ΠΟΘ 18. ΘΥΘΙΎ ΤΟΆΒΟΣ ἴ0 ΔρΡΡΥΘὨΘηα, ἔγοπι ἴΠ6 ΚΗΟΥΤΙ ἱΠΗ͂ΣΙΩΠΥ ἀπ ἀδργανὶνγ οὗ 
τηδηκὶπά, [μὲ δυο ῬΟΥΒΟῺΒ σου ἃ δοο βι1ΏΕ6 (μοὶ ἸΘΥΤΟΓΒ ἘΠΕ 1861} δοσυβίοιμοα 
ΔΥΡῸΠΙΘη8 (ὉΣ δἰ μοΐϑι δηὰ ᾿π8α 6] 1 γ. 
ΠΕΡ Νὰ τ Βονγουϑῦ, οὗὨ {Π6 ἐπ οὗ ἱπιπιοαϊδία σον ου ἰ0 ΘΎΘΤῪ τῇ 

ἴη ΤΑΠΊΟα ΠΣν ΕΙΡΉΘΕΗΝ ἴ0 ἴο 6 ᾿δ8 τηλάσ, --- στοδλῦ δηὰ υὑπίνογβαὶ οοη δ ιϑίοῃ 
σου Ἱὰ Ὀ6 ἴμ6 γταδβιιΐ. “1 πουἹὰ ὑπῃίηρθα οὐν πχϊπ 8; Ὁ ψου]Ἱὰ Ὀγοακ {π6 τηδὶη- 
βρτίησ οὗ ἴΠ6 πιοηίδὶ σου], δηὰ ἴμγον ἰδ Ὀδοῖκ ἰηΐο [Π6 βίδία οὐὗὅἁὨ τποσγὰ] οἴδοβ. [ζ 
ψουϊὰ γοηᾶον ὑποουίδίη ἜΥΟΣῪ οὐ οσίοη οὗ τρῦ ἀπὰ σγοηρ, οὗ ἔγυἢ δηα ὀστοῦ. [1 
0} δοῦ δϑίἀθ 41} [ῃ086 τ]68 ὈΥ ᾿Β]Οἢ πὸ ἰθάση, δη στοϑβοη, πὰ Ἰυάσοα. Τι πουϊὰ 
ὈΓΘΩΚ ἀονγ ΘΥΘΓΥ͂ ὈΔΙΤΊΟΙ Οὗ Τοϑβοῃ, δηᾶ ἰοὺ 786 ΦΖΆΠΟΥ Ἰοοβα ἴο Ὀ]ΑΥ͂ ΒῈΡ τ] ἀδϑῦ 
ἔγϑαβϑ, δηὰ ἱπάυϊΐσρα ΒΘΡ τηοϑὺ ἀ6] του ἀγθαπιβ. [1ὺ ψου]ὰ ἀαβίγου 186 ἔγοθάοπι ἃ8 
γγ6}} 85 (ῃ6 ΤΟΣ ΔΥΠΥ οὗ ΟΌΤ τη 8, δηᾶ οοτῃραὶ Δῃ ᾿ΠγΟΪ ὈΠΙΑΓΥ δϑδοηΐ ἴο δ δίουον 
Οοά πιϊχΐ Ὀ6 διιρροδοὰ [6 ἀϊοίϊεία ; " δῃά, ἰῃ βμοσί, ἰὑ ποιὰ 6]} {86 νου] ὰ τι οοη- 
(ἴηλ] ἱπηροδίιχαβ δηαὰ ἀθ] υϑίοῃβ: ΤΌΣ, 1 ΘΥΘΥΥ͂ οπ6 δὰ ἃ σανϑἰδίίοη ἰὸ ἈΣ δα] ἢ, ΟΥΟΓΥ 
οη6 πλῖρῃς ῥχοϊθηὰ ἴἰο οἰποτβ τῃδῦ 6 ρ] βοᾷ ; ἃπὰ οπθ τηδῃ τηΐϊρηῦ Ὀ6 ἀοϊυἀεά Ὀγ 
[86 Ῥγοΐθῃσο οἵ ἃ γουθ᾽δίίοη πιδθ ὑο Βη ΠΟΥ, ἀραὶ δὲ 8 ΘΧΡΓΘ88 χουν οΪδιίοη το ἰὼ 
δ 86 1. Απὰ ἐ}ι15, γγα ΣΔΥ σοποϊυο, πσου]ὰ οἴὔθη Βαρροη ἔγοπὶ ττβαῦ τὸ οχρουϊοηοθ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ͂ ον: ἴου ἸΥ τῆϑῃ οδῃ Ὀ6 ρογνογίθα ὈΥ ἐπ6 δγίϑ δηὰ ᾿ῃβι πδι0}}8 οἷς ΟἴΠΘΣΑ, 
δραϊηδύ ἰΠΟΙΣ ΟὟ ΓΟΆΒΟη δηά ἡαάρπιθπ, 1Π6Υ ταϊρηῦ 88 ψ6}} 6 ῥγονδι θὰ ὑροὴ ἴὸ 
δοῦ βρηϊηϑὺ 8 γαυϑ᾽δίϊοη τηδὰθ ἴο ἴδ ; ἐπουρῇ τουθίαιϊοῃβ ββου]ὰ Ὀδ6 {πῃ 8 88 δσοπι- 
120} δηὰ δηλ Πα, ΘΙΏΟΠ ΘΠ 88 Σοϑδοη 1186] 18. 

Ἰτηπηραϊαίθ τονϑϊδίοηβ, ἱβογθίοσο, ἰοὺ ΘΥ̓ΟΣΥ ρδγίϊου αν ἱπαϊνιά Δ], 
τοῦ αν Ὀ6Θη ὨΘ666]688 Δπα Ββυρογῆσπουθ; πον του] παν θθθη 
ἘΠ5Ὲ1 4016 ἴο {Π|6 τδ)] βέυ δῃα βομουγ οὗ ἀοα; {πο Ὺ σπου] παν θθθῃ 
Ἰηοῇδοίυα) ἰο 186 6ηα8 ἴοσ νυ Βι ἢ ΓΠ6Ὺ γοσα ἀδβίρταα ; δηαᾶ ψου]ὰ πανο 
αογαθα ὀοοδβίοῃ [ῸΓ ΤΏΔΠΏΥ ΠΊΟΥΘ Ὀγούθῃμοοβ ἰὼ ἱπηροβίαγοβθ ἰἤδη ἰΠοΓῸ 
ἈΓΘ ὩΟΥ͂ ἴῃ {π6 ἸτοΥ]ά. 

2. ΤΠ6 ΟὨΪΥ οΟἶΟΥ ὙΔΥ ὈΥ ὙὨΙΟΩ [π6 αἰνίηθ 11} σδῃ 6 γανϑα]ϑα 
ἴο τωδ κι ηά, 18 (μα τ ΒΙ ἢ [86 Θογρίαγοβ αθῆστα ο αν δοίαδ! νυ θ6οη 
σπρΡ]ογοα ; νἱΖ. {π6 αὐ] γιπρ οὗ οαγία! ἢ ΡΘΥΒΟῺΒ ὑο ἀθοΐαγο {πὶ νν}}} 
ἴο Οἴ6Γβ, ὈΥ͂ 1ῃ{Ἀ}}10]6 βίσιιβ δηα ϑυϊάθηοθδ ὑπαῦὺ ΠΟῪ ἀγο δυίπογιβοὰ 
ΔΑ ΟοοΙησαϊβδίοποα ὉγῪ ἀοα. ΥΠαὺ {Π|ο886 δυἹάθῃοθθ ἃγθ, Μ1}} 6 
ἀἰβουδβθα ἴῃ ἃ βυθβοαιιθηῦ ρᾶρθ. [Ιὑ 18, Πού υοσ, θαῦ ΤΘΆΒΟΠΔ0]6 ἴῸ 
ΒΏΡΡοΒα ἰδμαῦ αἀἰνὶπα σονϑ δι οηβ 8ῃοι ἃ 6 οοτητ6α ἰο τι ηρ;, 1η 
ΟΥΪογ {παὺ [ΠΟΥ ταϊρμῦ Ὀ6 ῥγοβοσνοὰ ἔογ {μ6 Ὀθηθῆϊ οὗ τωδηκιηά, δηὰ 
ἀο] νογοα ἀονγῃ σϑηυΐπα δπα ἀποογγαρίβα ἴο ρῬοΟΒΙΟΥΙΥ : [ῸΓ, 

(1.) Οτὰὶ Τυδαϊοη 18 80 αποογίαδϊη δπα 80 ἸηΒθοῦτα ἃ συϊάθ, {πῶ 1 
4 τον ἰδιοη οἰαϊπιῖηρ ἰο ΡῈ αἰνὶπθ Ὀ6 πού ἰγαηβιη 6 Ὀν ψτιτηρ, 10 
ὁδπηοῦ ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ Ὀ6 ῥγοϑοσνοα ἴῃ 118 ῬΟΣΙΓΥ͂, ΟΥ̓ ΒΟΙΥΘ ΙΩΔΏΪΙΠα 88 ἃ 
οογίδίη σα] οὗ (Π} δῃά οὗ ]1ξ6. 

πη ΠΠαϑέγαλίου οὗ {818 Τοπιδυκ, ͵6 ΠΙΑΥ͂ Οὔϑοτγνο, {μαὶ ττὶ Πρ 18 ἃ ΠΊΟΓΟ ΒΟΘΏΓΘ Τη6- 
ἐποὰ οὗ οοηναγαηοο ἴπαπ γα! του, Ὀεΐηρ ποῖ μοῦ 80 1[80]6 ἴο ᾿πυο  ἈΠΙΆΓΥ παϊβίαοβ, 

ΥΟ1,. 1. " 



34 Οηἡ ἐδ ΛΙροοοβϑὶέψ, δο. οὗ α 

ἐΒτουρ θα κηθεβ Οὗ ΓΠΘΙΠΙΟΥῪ ΟΥ πῃἀογβίδηίηρ,, ΠΟΣ 80 δι.) 6οὐ ἐο γοϊαπίαυυ Κα] οἱ - 
σδἰϊομβ, ΒΡ ΓΘΒβΙΟἢΒ, ΟΥ δή αἰ 008, οἰὑμογ ουὐ οὗ τηα]]ς6 ΟΥ ἀοβῖχτι. “10 18 8180 8 
τοί πο οὗὨ δον 8 Π06 ΠΟΤῈ πδίαγαὶ δηᾶ Βυμηδῃ. [0 15 ΠΟΙ Πρ Ἔχ ΣΒΟΓΟΪΠΑΓΥ [ὉΓ 8 
Ῥουϊς ἴο ὃ ἰγαηϑηλ 6 ρυτα ἀπ Θη Δ Γα ἔγοῦλ βΘΠΘΓΒ(Οη ἴο σΘΏΘΓΔΌΟΣ ; Ὀυΐ ἃ ἰΓΔη]- 
ἀἰοπατΎ ἀοοῖγῖ πα, δβρθςῖα!]ν ἢ ἰδ Ὀ6 οὗ ΔΗΥ͂ ΘΟΠΒΙ ΘΥΔΌΪ6 ἰδηρίμ, οαπποῦ ΤΘα] Υ Ὀ6 
Ῥτγεβεγνϑὰ πιουΐ ἃ τηΐγϑοὶθ, τ βουῦ [86 οοσαϑίοηδὶ ἸηΘτροβιτοη οὗὨἨ ΑἸ συγ αοά 
Ὧο ΓΟΠΟΥ [86 ΠἸΘΙΔΟΤΥ οὗὨ ἰδ δῇ ραγί οι ϊδν ἱπίουν 18, ΟΥἨ .Ϊ8. Θομτηι181 αβϑιϑίδησθ δηὰ 
1ηϑρ᾽ γαιΐοη ἴο ΚΟΘΡ 1Ὁ αἰνγαυβ αἰῖνα δῃὰ υἱβούουβ. 10 18 1ΠἸκονγῖβα ἃ τηϑιμβοα οὔ εοη- 
γΟΥ̓ΔΏΘ6 ΠΟΤ σοπιρίοῦα δηᾶ ππὶ τη, ργθβθηυϊρ᾽ 1186] 10 4}1} αἴ οποθ, δηὰ ἴο 81} 816, 
ἴο Ὀ6 οοπιραγοᾶ ἱοροίμοῦ; ὙΏΘΓΘΔΒ ἃ ἰγΓδα Π]ἸΟΠΑΤΥ ἀοοίτὶ πο τηϊιβὺ Ὀ6 οομμχηυηϊςεῖοα 
ὈΥ ἰἰ016 ἀπά 1116, δηὰ πιδουῦ ἀουδί οοπιπιιπίοαιοα ΑἸ ΣΘΠΟΥ αἱ αἰ δγθινῖ ε1πλ68 
Ὁγ ἀἰβδγθηῦ ρϑγβοῃβ. [{ ἰδ, τροσθουθῦ, 8 τηϑί μοά οὗὁὨἨ Θοην Δ; 6 ἸΠΟΓΘ σΘΠογαὶ ἐπα 
ἀἰβμεῖνθ. Αἱ πιδῃ 8 ΤΙ Πρ8 ΤΘΔΟΝ Καγί ΠΥ ΠΠδῃ 815 τσογὰβ ; δῃηὰ βΈΓΟΙΥ ὅγχα πθϑ] ποῖ 
οὔβογνο ἐμαῦ ἰδ 18 186 ᾿ὈΓδΟῖοα οὐὗἩἨ τωϑδηκίηα, ὙΒΘΠΘΥΘΙ 86} που] ρα] 5 ἢ δηγιμίηρ, 
ἰο Βᾶγνα ἰῦ πτὶ θη ΟΣ ῥυϊηϊοά ἴῃ ἃ Ὀ0ΟΚ."" 

(2.) Ευγίδμεν, σρογίομοο ΒΒ ὑπαῦ τΥϊ Πρ 18 ἃ τοί μοα οὗὨ δομγου- 
ΔΏ66 ΙΟΓΘ ἰαβίληρ {μΔηῃ {τα θη. 

70 ἴδ δὴ οἷά δῃηᾷά ὑγιΐα οὑβοσναίοη ὑμαῦ ἃ σογὰ ἢἤδαγὰ ρϑυβθβ, Ὀὰὺ ἃ Ἰο ον τυσιἐΐθη 
ΤΟΙ Δ] η8.2 «}6808 ΟἸγΙϑὺ 15 βαϊἃ ἴο ἢδνδ ῬογΟστη θα ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΒΘΥ τη ΐγ80}68, πα ἰο ἢδνϑ 
ἀοηθ ΠΩΔΩΥ ΟἾΠΕΓ πιθπιουϑΌ]6 ἐπίηρβ, Ὀ681:468 ὑπο86 γι ϊοΒ Βαανα Ὀδοη σοτητ θὰ το 
στ ησ ὃ; Ὀαῖ, ΟΌδογνθ, ΠΟῪ τη οἢ ΤΊΟΤ6 ΓΑΙ ΓᾺ] ΤΘΟΟΓὰ 18 ἐπ Πλογα σορογῦ ; {ἢ 6 
ἴον, ΠΟΙ ΡΑΓΔ Εν ΘΙ ν Βρθακίησ, το τ γα τὶ θη, ΔΓῸ Ργθβογυθα δηᾶ ογθαϊ θα, τυ 8}]}6 
18μ6 πιδηγ, Μ᾿ ἸΙΟΒ σογα ποῦ τεοογα θα ἴῃ τυ ΐησ, Βαανα Ἰοηρ' ϑίπαα Ὀθθη αἰίεΥγ ἰοβὲ ἀπά 
ἤογροϊίθη. “Εν σΥ {ἰπησ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΘοΟηβοησθποθ 6 ἄβϑιγα ἴ0 ἢδνα ἴῃ τσὶ πσ, ΒΥ 
1.)18, ἰαᾶνν8 στ ῥτοπιυϊραίοα; ὈΥ 018, αγίϑ δῃηα βοίθποθβ ἃγὰ Ὀγοραραίαὰ ; Ὀγ 1819, 
1}1168 Δηα αϑἰδίθϑ ἃγα βοουγθά. Απὰ ψβδΐ (ο τῶι  ΚΠΟῪ ΟΥ̓ ἀποίδην ἢΙΒΙΟΥΥ, Ὀασΐ {116 
1116 {παῖ σοπιοίῃ ἄοννῃ ἴο 8 ἱπ ῬοΟΚΒ δηᾶ νσιτηρϑ Ὁ Τυλαϊ το ραββοι ἢ ἄγαν [ΚΘ 
(86 τηογπίηρ οἰουα ; θαῦ ὈΟΟΪΚΒ ΤΔΔῪ ᾿ἰνα 88 Ἰοησ 88 [86 δι}: πὰ τωοοῃ δηδυγοί." 4 

(8.) Τὸ [π6 ῥγθοραϊπρ' ἀσρασηθηΐβ ἔοσ [16 ὑβθβι] 688 ἀπὰ Ἔχρϑα!θ μου 
οὗ συγιυίθη γον οἰαύοη, δυιδίπρ' ἔγοπλ ἐῃ6 πηοογίδι ΠΥ οὐὗἁἨ οσὰ] ἰγδαϊίοη, 
ἀηα {Π|6 ργοδίοσ ΒθουΓ Υ δηὰ δἀνδηίασοβ οὗ τυ ηρ, 16 πᾶῪ Δα, {Πδ1 
10 18 ΘΟΥΔΙὨΪΥ ΙΏΟΓΘ [ΔΓ Πα ΟΡΘΠ, ΤΏΟΤΘ ἔγθα [γΓΟπλ ΒΌΒΡΙΟΙΟΩ οὗὨ ΔΗΥ͂ 
ἔγδμα οὐ οομίγιναποθ, ἴο ἤαγα ἃ σοὶ] σίου ργθβοσυθ ἴῃ τυ ηρ, {6 γὸ ἴο 
ἴο θὲ τϑδα δπὰ δχδπιηηθά ὈΥ 8]], (ἤδη ἴο ἴανο 10 ἰοἴθ ον ΜῊ 8. ἴον, 
ἴο Ὀ6 ὈΥ {ῃ6πὶ Θομλμλπηϊσαίθα ἴῃ αἰβοοιγθα ἴο ΟἾΒΘΙΒ; 88 ΠῸ {ν0 
ΡΟΥΒΟΠΒ ΘΧΡΓΘ58 {π6 884π16 {ΠῚὴρ’ ΘΧΔΟΙΪΥ ἴῃ {Π6 ΒΆΠη6 ΤΏ ΘΙ, ΠΟΥ ΘΥ̓Θἢ 
16 ΒΔΠ16 ΡΘΙΒΟῚ δἱ αἸἴγαπῦ {1Π168. 

ΤΒΘ Ἀραίμθπ Ρ ἢ] Οβορμθτβ μα {μ6ν ὁχοίογίο απὰ δϑοίογιίς ἀοοίγ 68, 88 (Π 67 α18- 
(Ἰηρσυ δια {Ποπὶ; {παΐ 18, Βοιὴθ τ οι ΠΟΥ ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ ἀρ] νογθά, ἀπ οὔποτ δ 1 ἢ 
ΠΟῪ σοπιηπηϊςαϊθα ΟΠ]Υ͂ ἴο ἃ ἴον βοϊθοῦ δια ϊνοσαὶ θὰ ἴῃς ἢγβῦ ῥγορασαίουβ οὗ 
ΟἸνγ ΒΟ ΠΥ, Κπον ηρ 0 δυο ἀἰδυϊποίίοπβ, ἀθ] νογοά {116 τολυΐο ἀοοίγιπα τ δἰοἢ ἸΠΘῪ 
ῬΓΟί ββοα ἴὸ ᾶνο σϑοοϊνοὰ ἔγουχ ἀοα. Ὑη6 Ποαίδοη ῥγίθϑιϑ δα {Π6]Γ ταγϑῦου 68, 
ὙΠΟ ἢ νγοτα ἕο Ὀ6 οοποσαϊοὰ ἤγοτῃ {πὸ Ῥγοίδπα Ὑυ]ρὰγ ; θα ΟἿ ΥἸΒ0ἸΘΏΪΥ σᾶπ πον ν ὑ6 
τηλάθ ἴοο ρυ Ὁ]... Μορί οἵβὸσ τ] ρίοηβ 8180 ἅΤ6 σοπιπη το ὑο τυττἰπρ ΤῸΓ {Π|6 186 οὗ 
ἀπεῖγ ρδγυ συ Ὁ ῬΓοΐδββϑουβ ; δηᾶ 10 ποιὰ Ὀ6 ἃ ργο)υάϊοα ἴο τἴ86 ΟΒγιβυϊα το! σίου 
10 ἀἰὰ ποῖ δῃ)οῦ 186 βαππα δἀνδηΐδσα. “ἼῊ6 96 Βακὰ πρδὺ ΤΠ6Ὺ ο4]16ἃ δΔη οταὶ 
ἴανν, 88 τῦ 1] 48 ἃ τυγίϊοη 9Π6 : ἀηα {Π6 ΟΠ6 848 ψ6}] 48 ὑΐ)6 ΟΥΟΥ ΠΟΥ δϑϑογίθὶ ἰὸ ἤλυθ 
Ὀαθη ρίνοη ὈὉῪ αοὰ οη Μουπὲ δ[ηδὶ --- [Π6 οτγαὰὶ ἴο βοῦν 88 ἃ οοπηιηθηΐ ΟΥ ΟΧΡΪΔη8- 
(Ἰοὴ ΟΥ̓ ἰΠ6 ντιτῦθη ἴαν. Βαΐ ἴῃ ῬγοοΘ88 ΟὐἨ ζἴπι6 ἴπ656 ἰγδα 08 τυ] ρ] 16 δβὸ μβῖ, 
{παι ὑπ6 6078 ἔουαπαὰ ᾿ξ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 κθορ {πεῖν γα 0 ἢ8 ΠΟ ἸΟΏΡῸΓ 88 ὑγβά 108, 
Ὀυΐ οοπηπ 6 ἐμ6πὶ ἰο τυυϊ της ; δὰ (ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΟῪ ρῥτγαβοσυοὰ ἴῃ (6 ὈΟΟΚΘ οὐ] θὰ 

᾿ Βρ. Νονίοη Β ἴογκβ, νοἱ]. ἷν. ἀἰββογί. 2. Ρ0. 19--- 98. ϑνο. οαϊν, ΤῊ βάση ᾿ΐπὸ οὗ δζτι- 
τηρηῖ, 8ηἃ ΠΟΑΥΪΥ͂ ἱπ Β ΠῚ ΔΓ (ΟΓΠῚΒ, 8 βιαϊθα δηὰ ᾿ἰἸυδίσαϊθ ἃ ὈῚΥ Ατομθίβδῃορ ΤΙ οίϊδοῃ, 
Ὑγοσΐκα, νοὶ. νἱ. ὑρΡ. 333. εἰ δέᾳ. Ἰωπάοη, 1820. 8γο. 

2 Χὸοχ διυάϊία ρογίί, ΠΠΟΓα βοτὶρία τηαποῖ, 8 ΦΖοΠὴ χχ. 830. χχὶ, 25. 
4 Βρ. Νοινίοπ᾽ 5 ὕγουκϑ, νοΐ. ἵν. Ρ. 94. 



Τίονιο Ἰουοϊαξϊοη. 88 

86 Ταϊπιαάβ. 80 {Ἀ}Π10]6 ἰδ ἐγαιἴομ, 80 τας τποσ βϑοῦτ ἰ8 ττιΐηρ, ουθῃ ἰπ {86 
ορίπίοη οὗ {86 ρτεδίεδὶ ἰγβα ]οη δῖ: δηὰ 1 (μ6 ἀοοίτίῃο8 οὗ σϑ]ρίοη πουϑὲ, Ο᾽Θ 
[6 ΟΥ Οἴδ ον, Ὀς τι ιίθη, 1ὑ 18 ὈΟΥΘΣ ΒΌΓΕΪΥ ἤο Βανα μοι ττὶ 6 ἢ ἦν Ἰηβρῖγρα δὺ- 
ἴμοΥ9 δὲ ἄσβι, ἰβδη ΌΥ οὐοσ8 δἴεγασ 8." 

(4.) 1μαδε1γ, [π6 ᾿πτρογίδμοθ οὐ [86 πιδέξον, (86 ναυιοίγ οὗ {86 βυὺ- 
)6οἴβ, δῃὰ {6 ἀδδίρῃ οὗ [ὴ9 ᾿πβ τυ οη8, οοπῃίβι θα πῃ ἴἤοβα ὈΟΟΚΒ, 
γν οἢ 9678 δἀπὰ (γι θῦδηβ δοσοιηΐ ἴο Ὀ6 Ββδουϑαᾶ, δύ δαάι!τοηβὶ 
ΤΟΆΒΟῚΒ ΨΥ (ΠΩΥ Βῃοῦ]α 6 Θοτηπλ θα ἴο ττϊτηρ. “ΤΙ τρδύϊου 18 
ΟΥ̓ Ὠο [688 ἱτπηρογίδῃσο {πῃ {Π6 τ ΠΟΪ6 Μ}}} οὗ αοα δπᾶ {Π6 βαϊναίί οι οὗ 
ΤΩΔΏΚΙΠα, ΟΣ ἀν ἤθτα πὰ ΟἿΣ ΠΑρΡΡΙμ688 Βογθδ θυ ἢ ἀπά 1 δηγ- 
Τπησ ἀσβοσνοβ ἴο 6 τγιτίθη, ἀο ποῦ {π686 τπϊηρΒ [ἀσβοσνα ἴὸ ἷο 
Το ΟΟΓ6α7 ἴῃ [Π6 ταοβύ ἰαβησ ομαγαοίοσβ ἢ ὙΠῸ Βα ]θοῖβ 1 ΚΘ 186 ΔΓ 
ὙΘΙΥ͂ νΔΣΊΟΙ8, ᾿ἰβίογιθϑ οὐ {Ἰπ268 ραϑῦ πα ργορἤθοὶθβ οὗ {πῖηρΒ ἴο ΘΟμ,6, 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΒ δηα 6} 18.168, ΒΌ ]1τὴ6 ροϊηΐβ οὗ [1 ἢ δηὰ ρ]αῖη συ]68 οὗ ργδο- 
Ἐ]66, ἈΥΤΔῺΒ ἈΠ ὈΓΔΥΘΙΒ 854 {δ η ΒΟ ΠρΒ, 411 ἴοο δχοϑ!]θηΐῦ ἰὸ 6 
ογροϊίοῃ, δαῦ ἴοο ΤΩΔΗΥ 411} ἴο Ὀ6 τ πρετ εἰ τα, ΤΏ ἰαν γὙὰ8 ἴὉΓ ἃ 
Βη0]6 παίίοη ; δυΐ (16 (ἀοΒρεὶ 18 ἔοσ [πμ6 στ μοΐα ουὰ, ἘΕῸΓ ἃ β81ηρ]6 
ὩΔΌΟΙ Ὁ ψγ͵ὰ8 γοαυ βία (μαὺ {Π6ῖν 1αν8 βῃου ὰ 6 πυϊῦθη, οὐ ὑὸ τὰ 1Ὲμ 
σδῃ {ΠΥ ΔΡΡΘδὶ, δῃὰ ὈΥ ῃδῦ σαη ἰμοῪ στορυϊαία ἐποὶν ργαοίοο ὃ Απὰ 
1Ἐ1Ὁ τῶ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ὉΓ {Π6 ᾿αὉΓ ἴο ΡῈ νυυϊ θη, 10 γ8ἃ8 ΟΟΥΔΙΠ]Υ τυ οἢ 
ΤΊΟΥΘ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴῸΓ [16 (ἀοβροὶ, ψ ΒΟ ἢ γα8 ἀοδισηθα ἰὼ ὃὉ6 Ὀοίῃ οἵ 
Ρεγροίυδὶ δπὰ ππΐνογβαὶ οὈ]σαίίοη, ἃ σοὶ ρίοη [ῸΓ 811 ἃσθβ δηὰ ἴογ ἃ]] 
πδομβ.ὔ 

Τὴ6 ὩΘΟΘΒΒΙΟΥ οὗ ἃ ἀϊνὶπα σουϑ δου μαυϊηρ Ὀ6ΘῺ Ργουθά, δηα {Π6 
ἐβουυύτοο {π8Ὁ Βυοἢ ἃ σανϑδίίοη ψου]Ἱὰ 6 ρσίνθῃ ἴο τηδη πα μανὶηρ; 
6 ΒΏΟΤΙ, 1Ὁ ΓΟΙΊΔΙἢΒ ἰδαὺ γ͵ὸα Θχϑιϊηθ [Π6 ῥγοίθηβιοηβ οὗ {πὸ ΟἹὰ 

δαῃὐὰ Νὸν Τοδίδιμθηίβ ἴο Ὀ6 {πᾶ τονϑἰδίοη. Ατμοηρσ [86 ὨυΙΊΘΓΟΙΙΒ 
αἰἴδοῖζβ ΠΟ} μαγθ θη τρϑαθ οὐ {πὸ ἰγυῖῃ οὗἩ ΟΠ γβυαηιν, οὁπα οὗ 
[Π6 πιοϑύ ζοστωι Ὁ] 18 {παῦ ὙΠ οἢ 18 αἸτοοίθα ἀραϊπβὺ [86 δας Πποης ον 
οὗ 186 δουρίυγοθ. 10 δ Ὀδθθη δβδβογίθα {παὶ γα ἀοσῖνα 8 βού οὐ γ]68 
Δηα ΟΡΙΠΙΟῺΒ ἔγοτὶ ἃ Β6σ168 οὐὗἨ Ὀοοΐκβ, υμ]οἢ ποτα ποὺ ει θα ὈγΥ (86 
δ ΠΟΥ ἴο ΠΟΣῚ 76 48οΥ 6 ἰῇθη; δηᾶ (παΐ (6 γοϊυσηο ἰοὸ ὙὨΙΟὮ πγ6 
σῖνα ἴμ6 {16 οὗἩ αἰνίηθ, δη ἃ ᾿ ΠΊΟἢ 18 [ἢ6 Ὀα818 οὗ ουὖν (ἢ ἀπά τηδῃ- 
ΠΟΙΒ, ἰΒ 8 ΓΟΥΡΘΙΥ οὗ Ἰαΐου ἄρθβ. [ὑ 18 Ἱπεγοίοσε οὗ ᾿προγίδποθ [ὸ 
ἀβοογίδιη, σὺ, (Π6 σϑη 6 η 688, δ μομ οἱἵγ, δηα Ἰῃμοοστιρίηθββ οὗ 
{π6 βαυογαὶ ὈοΟΪΚΒ σοπίαϊηθα ἴα (πΠ6 Β10]6, ΘΟμΒΙἀογθα ΒΙΠΊΡΙΥ 88. σοτὴ- 
ῬΟΒΙΕΙΟΠΒ; {π6 οΥΘαΙ ὈΣΥ οΥἁἨ {Π6}]Ὶ σοβρθοῖϊνα δυῦῃουθ 1} ποχῦὺ 
Ἰηνοϑαρσαϊοα ; δηᾶὰ ἐποὶς οἰαίτηβ ἴο Ὀ6 σοϑοοϊνρα 88 αἰ νη] ᾿ηερὶγοᾶ 
Ὑ1}1 {πὴ Ὀ6 δχδιηϊποά, [1}ἢ ἀϊδοιβδβίπρ {Π686 τποϊηθηύοιβ ἴορίοϑ, 10 
γγΟΙ] ἃ Ῥουθαρ8 ΡῈ ἴπ6 Βῃοσίεν. ΨΑΥ ἴο ῥσγονο, Εγβί, {868 Πρ τμν με τς 
Δ  ΠΘΏΌΟΙΥ͂, ἸΠοοΥΓαρίη68β, ἀπ Ἰηϑριγαίΐοη οὗ {86 Νενν Γ᾿ δείαυηθηι; 
ἴον, 1Ὁ 18. οἷαίπηθϑ 0 6 τϑοοϊνθα ἃ8 ἃ ΑἸ ΠΟΙΥ ᾿πβριγοα ὈοΟΚ 6 δά- 
ταϊτθα, ΠΟ ΣΘΔΒΟΏΔΌΪ6 ἀουδῦ οδῃ Ὀ6 δῃἰογίδιποα οὗ {6 ἀϊνὶπθ ἸΏΒ} 1ΓΑ- 
[ἴοη, ὅσ, οὗ τὴ6 Ο]ὰ Ἰοδίδιηοηΐϊ; Ὀασδυβα [6 ὙΣΙΟΙΒ οὗ ἴ6 Νον 
Ταεβίδπλθηῦ ΣῃΟΘΒΒΑΏΠΥ ΔρΡΘΑ] ἴο 1, αῃ!α τλλ κα δ }0]6 αυοίδίϊομβ ἴτγομὶ 

᾿ Βρ. Νονίοη᾽ 8 Ὕ οὐΐκβ, τοὶ. ἵν. ὑ. 28. 
5 ΤῊ 6 1πΠ6 τηοϊπῃοὰ Ῥαϊβαρὰ ὉΥ͂ ΒίϑῃονΡ Μαγεῖ, ἴῃ ᾿ἰ8 Οουγβο οὗὨ 1,.οἴυγοβ οἡ [ἢ 

Βουθσαὶ Βγδηοῖοα οἵ Ὠνγ. Ῥασὶ 11. 1ροΐυτοδ χχχὶ,- --χχχυῖ, Οδιῃῦγί σε, 1823. 
δ8γνο. 
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86 Οηἡ ἐλ Οοπμίποηεβε απᾶ «μλεπεοϊῳ 

τ. Α8, Βσγγόνογ, [Π6 τηοᾶάογῃ ἱπαραρποῦθ οὗ τουϑϊδίϊοι βανο αἰγοοϊθα 
τοῖν ἀτραπιεηίβ ΟὨἸΘΗ͂Υ ἀσαϊπϑέ ἴλ6 ΟἸἹὰ Τδδιαταθηΐ, ἴῃ ογάϑν ὑπαὶ, ὈΥ͂ 
Ἰπραδομίηρ (5 οὐρα] 1 γ, {ΠΕΥ ΤΑΥ͂ 1 σταδίου ῬγΟ ΔΌΣ ΠΠΥ ΟΥ̓ 
Βοο688 ὑπάοχτηΐμα δηά ἱηναιἀαΐα {π6 ἀἰβροπβαίίϊοῃ στον] ἴῃ {88 
Νεον Τοβίδπιθηΐ, γὸ 88|8}} σοιθσηθῃοθ ὙΠὰ τῃ6 ΟΙΪα ἸΤαδβίαμηθηΐ ; 
Ὀοοαῦεο, 1 (παῦ θ6 ἔγὰθ ({π6 ἀἰδροηβαίϊοη ἰὑ σοπίδίηβ θϑῖῃρ ᾿πίγοάπο- 
[ΟΥΥ ἴο {μαῦ οοπίαϊποᾶ τὰ ἰμ6ὸ Νὸνν Ταβίδιηθηί), (μ6 Ἰαϊίθσ, Ὀθὶηρ 
[ουπᾶοά οἡ δπά ρῬογίβοϊίνε οὔ 86 ἔοστωθσ, τηυβὺ οὐ πιϑοθβϑβιῖυ θ6 γιὰ 
αἰδο. ΒΥ δἀορίϊηρ {118 ἀττδηρομηθηΐ, 10 18 ΡΟΒΒΙΡ]6 1παἱ Βοπιθ ἔδυ ἀυρι- 
ΤΩΘΠἰΒ ΤΠΔΥ 6 τοροαίβα ; Ὀυὺ {π6 ἱπιροτίδποθ οὐ {π8 βυθ)θοίβ ἀϊβουββθα 
ΜΨ11 (Δὲ ἴ86 Βορ64) Β6 ἀδεπιρᾶ ἃ βδιβίβοίογυ ἈΡΟΪΟΘῪ ἴοσ βυοῖ ἀπαυοἹα- 
4016 τορο οῃβ. ἢ 

ΟΗΔΡ. 1|. 

ΟΝ ΤῊ ΟΕΝΙΠΝΕΝΈΒΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΞ ΟΓἿὮ ΑΝῸ ΝΕῚ 

ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΤΆ. 

ΒΕΟΤ. 1. 

ΟΝ ΤῊΝ ΟΕΝΌΙΝΕΝΕΈΑΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΧΝΤΙΟΙΤΥῪ ΟΣ ΤΗΞ ΟΙἿὉΌ ΤΈΒΤΑΜΈΕΝΤ. 

Ι. ΤῊῈ ΗΕΒΕΕῪ ΒΟΒΙΡΥΌΒΕΒ ὙΗΥ ΤΕΕΜΕῈΡ ΤῊΕ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 
Τη6 ῬοΟΚΒ ποῖ {86 ἩρΌτγονβ, Ιβγαϑ 68, ΟΥ “6078 πᾶν ἰοπρ 

νοπογαϊθα 848 αἰγὶ η6, ἈΓΘ ὈΒΌΔΙΠΥ ο4]]6 ἃ “ΤῊΞΒ ΟΙὉ ΤΈΒΥΤΑΜΕΝΤ," ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΣ ἰο αἸβησ! 8ἢ {Πθπὶ ἔγοστα {π᾿ 56 βαογθά ὈοΟΚ8 ἡν ΒΟ οοπίδιη {Π6 
ἀοσίτῖμ68, ργθοορίβ, δη ργόσηῖδοβ οὗ [16 ΟΠ τ βύϊδη στο] ρίοη, πα νυ] Οἢ 
ΔΙΓΘ αἰβυϊηρι βηοα Ὀγ {Π6 Δρρο]]δίοη οὗ “ΤῊ ΝΕῊῪ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ.ἤ 
ΤὨΘ ἀενεϊαθοι οὗ ““ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ᾽ 18 ἀογινοὰ ἔγοσα 2 Ο(ὐου. 111. 6. 14.; 
ἰπ  ΒΙοΝ υἷδοα {πὸ ποτὰβ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀπὰ ἡ Καινὴ Διαθήκη 
ΔΥ6 ὮὈγ {Π6 οἷά 1,δὐϊπ ἰγαηβίαίοσυβ γοηάοσθα κπέίψμμηι Τεςίατπεηπέμτη ἀπά 
Νουμπι Τεβἰαπιοπίμηι, ΟἸὰ ἀμ Νονν Τοδίαμπιοπῦ, Ἰηβίοδα οὐ “4πέϊηηιίηι 
Ἑαάυς ἀπὰ Νουμπι άμ5, [6 Οἰά απή ει Οὐυοπαπέ ; ἴον δἰἐπουρῇ 
1Π6 Οτοοὶς ψογὰ διαθήκη διρη]ῆἔρδβ᾽ θοΟΪ ἰαϑίαπηθηῦ δηὰ οονθηδηΐ, 
γοῦ 1Ὁ ὉΠΙΟΥΤΆΪΥ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠβ τὶ [πΠ6 Ηρῦτον πογὰ Μορί δ,  Πϊ ἢ 
ΘΟΠΒΙΔΉΓΙΥ 8 ΠΗ 68 ἃ οΘονοπαπί.32 ΤΠα ἴουτὰ “ οΪα οονθηδηΐ," υϑοα ὈγῪ 
ϑαϊηΐ δὰ] ἴῃ 2 ΟὐοΥ. 11]. 14., ἄοος ποέὲ ἀδῃοία {πὴ6 οδπίϊγο οο]]οοξίοπ οὗ 
ὙΠ ηρ8 τ ΠΙΟ. Μ͵ὸ ἴθττα {πΠ6 ΒΙ10]6, θαὺ [Πο86 δῃοϊθηῦ ἱπαιυϊ 1 0}8, 
ῬΓΟΤΆΪ868, {πγθα θ Ὠ]ΠρΒ, 8Π4, ἴῃ βῃμοτί, {ῃ6 8 0]6 οὗ [86 Μίοβαϊο ἀϊερϑη- 
Βα, τοϊαϊβα ἴῃ 1Π6 Ῥαοπίαύθιοῃ, ἀπά ἱπ 1Π6 τυ Ωρ οὗ [ῃ8 Ῥγορβοίδβ; 

1 Βεβ 68 ἴπὸ δαϊμπουί 68 Δρονο οἰἰοἃ, (Π6 δυίποῦ ᾿88 Ὀθοη Ἰαγροὶγ πάθεα ἴον ἴΠ0 τηὰ- 
τοτία}8 οὗ {Π|8 ΟΠ ΑΡίοσ το 186 ΟοἸ]οοϊίοη οὗ ΒοΥ]6 1,ϑοίαγοβ ἴῃ 8 νοΐβ. ἔο]ἱο ([οπάοη, 1739) ; 
ῬΑΓΕΠΘΌΪΑΥΥ ἴο τ86 1, Θοἴιτο8 οὗἩὨ Βίβηορβ ΥΥ̓ 1118 πὶ8 ἀπά [βρηρ, δηὰ οὔ γ. ϑαῖπσοὶ ΟἸατγκα; τὸ 
)ν. 1αἰδπὰ δ “ Αἀνδηίΐαρο δηὰ Νοςοβϑιῦ οὐὗἉἩ τΐο ΟἨγιειίδη Βανοϊδιίοη βου ἔγοτῃ τ 
διδίο οἵ Ἐεϊρίοπ ἵπ (πὸ ἀπείοπὶ Ἡδδίῆθη Ὑ ου]ά," 84 οὐἀϊτίοη, ἴῃ 2 νοΐβ. ὃνο. (ΟἸ]Ἰαβροῖν 
δηὰ 1οπάοπ, 1819); ἀπὰ ἴο ἢ δΆπι6 δα ΠΟΥ ΤΠ ΑΒ ΟΥΪΥ “ ὙΊΟῪ οἵ ἴδ6 Τ)οϊβιῖςαὶ ὙΝ τίιονβ. 
Τῆθ γοδάοῦ, ΠΟ ΤΏΔῪ ποῦ ὈῈ 8010 ἴο σοηδβαϊὶ ἔπ 6586 γ8] 8 0]6 τυοσίεβ, Μ 11} διχὰ 8. τϑ]ϊ- στο 
“ Οοπηραγδίῖνα ὙΊοΥ οὗὁἨ Ναίυγαὶ δπὰ Ἐονθαὶοὰ Βο]ρίοη," ἴῃ 1116 δοοομὰ γοϊυτας οὗ “ ΟἾγ5- 
ὥἴδη Εββλυβ," ὉΥ [πὸ ον. 8. Ο. Υ Κ6. Ιωηάοη, 1817, ϑνο. 

5. Ζεγοιηθ, Οοτηπιοηΐ. ἰπ Μαϊδοῆὶ, ἰ1. 2. ΟΡ. ἴοπι. "ἰϊ, ἢ. 1816. 
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Δηα τ ΠΙΟὮ 1π Ῥγοοθββ οὗ τη6 Ὑ6Γ͵6, ὈΥ͂ 8 ΤΑΘΙΟΠΥΤΩΥ͂, ἰΥδηΒίουτ θα ἴο ἐῃ6 
Ὀοοῖκ8 ἐποιηβεῖνοθ Τῆι γα βηα τθη!οὴ τηδᾶθ οὗ {6 δοολ ὁ} ἐδδ 
εουεπαπὲ ἴὰ Εἰχοᾶ. (χχὶν. 7.), ἀηὰ ἴῃ ἴπ6 δροοσυρῇδὶ Ὀοοὶς οὗ Μδο- 
σΑΌ668 (1 Μδος. ἱ. ὅ7.); δπὰ δέου [Π6 δβχϑιρ]θ οὗ 186 δροβίϊθ, 1} 6 
ΒΆτη6 πιοάς οὗ ἀοβισιδηρ ἴπ6 βδογθα τσὶ ηρβ Ορίδιπθὰ διηοηρ {{6 
ἢγοι ΟἸγιβίϊδηθ, ἔγοπι Ὑμοαὶ ὸ 88 Ὀθθη ἰγϑηβιηι θα 0 το γη 
{πη68,} 

11. αβξαῦ [ΜΡΟΈΤΑΝΟΒ ΟΡ ΤῊΒ ΟΟΕΒΤΙΟΝ, ὙΒΕΤΗΕΒ ΤΗΕ 
ΒΟΟΚΒ ΟΟΝΤΑΙΝῈΡ ΙΝ 17ῈῈ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΑΒῈ ΘΕΝΟΌΙΝΕ ΟΝ 
ΒΡΌΕΙΟΙΘΒ. 

17 τὰς ὈοΟΪκ8 οοπίαϊποᾶ πη {π6 ΟἹα Τοδίδιμθηῦ γοτο ποῖ τσὶ τἴθ ὈΥ͂ 
ἴποβ6 δυῖθοτβ ἴο ἡ Βοῖὰ [ΠΟῪ ΔΓῸ βου θα, ΟΥ̓ ὨΘΆΣΙΥ πὶ {Π|086 068 ἴο 
Ψ ΒΙΟΣ ΠΟΥ Δ΄’ Βυρροδβοα ἴο ὈδΘ]οηρ, Ὀαΐ, οὰ {86 ΟΘΟΠΊΓΑΙΥ, ὙΘΓΘ 
σι τίθη ὉΥ͂ δυίμουθ 0 ᾿ἰγοὰ δ ἃ πλοῇ ἰαΐαυ Ῥϑσγὶοα, --- πα 18, 1 
{Π6 τοτα σερροϑσίεϊοιι ΟΥ δριμνοιδ, [ἢ 6 ὨΙΒΙΟΥΥ ὙὙΒΙΟΘὮ 18 το αὐθά ἴῃ 
{ποῖ Μοῦ] ΟΥ̓͂ ΠΟ πλθ8π8 6 ΟΓΙΔΥ οὗ {Π6 στοαῦ ογβαϊς {παῦ 18 ρσίνθῃ 
(ο 1; [16 ἀσδίρτ το ροσνδᾶθβ [π686 ῬΟΟΚΒ σου] πᾶν Ὀθθη δὴ 
ἸΩΡΟΒΙ ΟΠ. ΠΡΟῚ ἃ ἰδοῦ ρα, δηα [Π6 δοοοτῃρ Βῃπηθηΐ οὐὗἉ {πα΄ ἀδεῖρῃ 
ἴῃ 16 Νὸν Ταδβίατηθης σπουὰ 6 δἰϊορθίῃον δὴ ΘΧΊΓΔΟΓΣΏΔΤΥ δά 
ΒΙΏΡΊΪΑΥ ΟΟΘΌΓΤΘΠΟΘ; [6 ΓῊΊΓΆΟ]68, {ποσοῖὶη σϑοοσἀθα (0 αν Ὀθθη 
ΔΩΟΙΘΗΌΥ ρογίοστηθα, σσουὰ ἤανθ Ῥδθὴ {116 ᾿ΠΥΘΏΠΟΙ ΟΥ̓ ἃ ἰαΐδγ ἃσθ, 
ΟΥ δίαιται ουθηΐίβ σου ἤαγα ὈΘ6ὴ στη θ δ οὐ ΡΏΟΒΘα :η0 Τ͵Γ86]68 ; [Π6 
ῬΓΟΡ θο168, αβϑδοσίθα [0 θὰ οοῃίδι πα ἴῃ ἰδο86 Ὀοοϊ8, σουἹὰ ἤἢδνο 
Ὀδοη ἱηνοηίρα αὔἴον {π6 ἰϑίογ 4] ἔλοΐβ ΠΟ ἀγα παγσγαϊθα ἴῃ {Ποχὴ : 
ΔΗ, ἰ4801γ., 688 ΟΝ σδὺ δηὰ ἢἷ8 ἀροβίϊοβ σσοῦα ἤανθ δρρσγονθᾶ δπά 
Τοοοιηηθηαοα [6 το οὗ πηροβίοσβ. Ηδμηοο 10 18 δυϊαθηΐ οὗ ναὶ 
ΘΟΒΕΑΤ ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΒ [πΠ6 αὐοβίίοη 18, Ὑμοίθου {1686 ὈΟΟΚΒ ἅτ 6Ε- 
ΝΌΙΝΕ, ἰμαὺ ἰθ8, τΠΟΙΠΟΣ ΠΟΥ σογα τυγιθη ὈΥ {86 ΡΘΙΒΟῺΒ ὙΏΟΒ6 
ὨΒΠ6Β ΤΠΘΥ Ὀθασ, 8πα (ΘΒρΘοΙα ]Υ 16 (μῃ6 δυΐθποῦ 6 ἀπκηονῃ) δρουΐ 
{παΐ ἔτηθ ὙΙΟΪ 18 δδϑιρηβθα ἴο {Πθτ, ΟΥ δ ΠΟΙ (ΠΟΥ ῥγοΐθββ ἰο πᾶγα 
Ὀοθη τσ ίθῃ; δηα αἷἶδο, ψμοίμου ΠΟῪ ἅτ ΑὙἸΤΒΕΝΤΙΟ; ἐμαί 18, 
ὙΠΟΘΙΠΟΥ {ΠΟῪ το]αΐθ πλδύζουβ οὗ ἴδλοϊ 88 {ΠΟῪ στρα] Βαρροποράᾶ, δπᾶ ἴῃ 
ΘΟΠΒΟαΌΘΠΘΘ ΡοΒβαδ8 δα μοσὶγ. ΕῸΓ ἃ ὈοΟΪς τηΔῪ Ὀ6 σαπυϊηα {μαῦ 18 
πού δυο ηῦο; ἃ ὈΟΟΚ πᾶ Ὀ6 δυΐθηθο Πδὺ 18 ποῦ σοηυηθ ; δᾶ 
ΤΊΔΩΥ͂ 8Γ6 ὈΟΪΠ σοπαϊη6 δηα δα ποης ΙΘΝ τὸ ποῦ ἱπβρίγσοά. Τῇ 
ἢγϑὺ δριϑῇ]α οὗἩ ΟἸδπιθηί, ΒΙβμορ οὗ Βοσηθ, 18 σϑηυΐπα, μαυΐηρ θ6 θη 
τη ὈΥ 1.6 δυῦμοῦ ὙΟ86 Ὡϑηὴθ 1Ὁ ὈΘΑΥΒ; Ὀυῦ 10 ρΟββθβθ88β ΠῸ δι- 
{ΠΟΥ οἡ ΥΒΙΟἢ 16 οδῃ ἔουπα ΔΠΥ ἀοοίγιηθ8, ““ΤΏ6 Ὠἰδίοσυ οἵ 8:|γ 
ΟΒαγθθ ατδηάϊξοῃ 18 σθαυΐηθ, Ὀδϊηρ ᾿πἀθοα τυ οη Ὁ ΕἸοπαγάβοῃ, 
1ἴη6 δι ΠοΥ τ οθ6 πᾶπῖα [Ὁ ὈΘΑΓΒ; Ὀὰΐ 10 18 ποῖ δυϊπθηῖο, Ὀοΐηρ 8 
ΤΏΘΓΟ οἴἶογί οὗ {πδ΄ Ἰησοηίουβ γι ο ΒΒ ̓ηυθη οι ἴῃ {16 Ὀγοαμποίϊοῃ οὗ 
βοϊίομβ. Αρδΐη, {π6 Αοοουῃΐ οὗ 1ωοχὰ Απϑοηβ οΟγαροδ 18 8 80- 
ἐποητῖο ὈοΟΚ, {δ6 Ἰπβογταδίοι Ὀοϊηρ ΒαΡΡΙοα Ὀγ Ἰμοσὰ Απβοι Εἰ μηβ6 
ἴο 1Π6 δυίδμον; Ραῦ 1Ὁ 18 ποῦ σι Ά 16, ἔῸΓ [Π6 Τα] ΔΌΪΠΟΥ τῦᾶϑ ΒΘ) τηΐπ 
Βοδίηβ, {16 ταδὶ ουηδ οἰδη, δηα ποῖ ΥΥ δἰ ἴθσβ, ττθο86 πᾶπιθ 15 ἀρροῃάοά 
ἴο 1. λυ ογΒ Μοπιοῖγβ οὗ ἴπ6 1.18 οὗ Οονροῦ ἀγὰ οί σοηυΐηο ἀπά 
ΔΌΪΒ ΠΟ: ΠΟΥ ΟΓ ΓΙ οπα Ὁ Μίγ. Ηδυ]οΥ, δηὰ ἰπ6 ἱπέοστωδίιοι 

. Ὅν. Ιλγάποτ 8648 Ἵοἱ]οοίθὰ βϑϑύοσδὶ Ῥββδαρσοβ ἴΓῸΠῚ ΘΑ ΟἸ τ ἴδῃ πτίιογα, το {πα 
ΤΟΟΤΟΠΥΤΩΪ ἢ Υ τς ἴΠ6 ποτὰ “ Τεβίδιλθηῖ." ὙγοΥΐκβ, 800, νυο]. Υἱ. Ρ. 9, 410. νοὶ. ἰϊ}. Ρ. 140 
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ΠΟΥ οοπίθιπ νγὰ8 ἀοάιυοοα ἕγοπι π6 Ὀοβὲ δυϊποσγ."} Βαϊ {86 
ῬΡοθῖηβ ψῃϊοῦ ὈθαΓ ἰπ6 πάπα οὗ ΒΟΥΝΟΥ͂ ἀγὸ πο μ6 Γ σΘΠΌΪΠ6 ΠΟΥ 
ΔΌΓΠΘητο, ποὺ Βανηρ Ὀθοὰ τι τ6η ΟΥ̓ Π1Π), ΠΟΥ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ 056 ΨὙΠΟ 
Ἰϊνβά 1η (6 δ δοηίῃ οοηίαγγ, θαΐ Ὀοηρ ΠΟ] Ϊγ ἰ(ἢ6 ργοαποί!οῃ8 οὗ (Π6 
ἘΠΉΔΡΡΥ γουίι ΟΠαιογίοη, τγπὸ ᾿ἰϊνϑὰ ἴπγοο πυπάγοα γραχβ δέοσγ- 
ΑΓά8. 

111. ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΤΗῈ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΞ ΟἿ 
ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤῈ6 σνοσὰ ΟΑΝῸΝ (ἔοα {π6 ατοοκ ΚΑΝΩΝ)ὴ “ βἰρῃηῆθβ, ῥτο- 
ΡΘΕΥ, ἃ τοοὰ ΕΥ̓͂ ψοὰ δηγίμιηρ 18 τηρδβυσοα. Τὴδ6 σΥΔΙΛΙΆΓΔη8 οὗ 
ΑἸϑχαμάσια ἀοποιοα {ΒΟ ΓΘ Υ ἰμ6 οοἸ]οούίοη οἵ ἰμοβα οἷά σθοκ ψυῖῖουβ 
ὙΠΟ ὙΠΟῪ τϑοορπϊδβοα 48 τη 066]8 ; δηα ὙΒιοῖ ΠΟΥ ὑπ τ ἴσο τηδα 8 τ186 
ΟΥ̓ 88 ΤηΘΒΌΓΘΒ ΟΥ θδίβ οὗ {π6 στδιωπηδίϊοαὶ δῃα ρορϑίϊοαὶ ἔοστηβ ἴῃ {86 
τοὶ Ἰαησυασο. ἘΕτουῦ ἴμοῖὰ (Π6 υἀ86 οὗ [86 ψογὰ σαποη μαβϑϑὰ ἰὸ 
{86 [610] Ομιδδη [Ὑυγλῦθυβ, ϑΌλ}}γ ἰογ6 ἃ} Εδίμοσθ, μὸ 6ῃλ- 
Ῥἱογοα 10 ἴο ἱπαϊοδίθ {π6 ΤΟἸ]δοίίοη οὗ ἰβοβθ ββογθὰ στ ησβ ΒΊΟΝ, 
[ δῖηρ] δοκποσ]οαροα Ὀγ {86 ολυγοῖ 48 δυ πος], Ββοσνοα 48 4 ἰθὺ οὗ 
Ὀ6 16, δὰ 6.6 π86α ἴῃ 186 ρΡυὈ]1ο βοσνῖοα οὗ (ἀοα. 5 Τ 8 ἴδστῃ [88 
Ὀθθη Δρργοργίαἰθα ουθὺ βίποθ [π6 ἐουστῃ οοπύατυ τὸ {86 οδίδορὰδ οὗ 
στ ησ8 ὙΠΊΟΝ ἃγα δά 6α, ὈΥ “96 νγ8 δὰ ΟἸ γι βίϊδῃβ, 88 ἃ αἰ νῖπα σι ϊο 
οὗ (Ἀ1} ἀηα τ μηο ΒΒ. 

Ιὴ υδαΐ ἀρ6 δῃὰ ὈγῪ ψδδῦ δος ΠΟΥ ΔΩΥ ὈΟΟΚ 18 Ὑυιτίδη 18 ἃ αυδδίϊοῃ 
οὗ ἰδοί, ψΠΊοἢ οδ ΟὨΪΥ Ὀ6 δηβυθσθα υυ Ὠιἰδίουϊοδὶ ὑσοοίθΌ 1686 Β18- 
ΤοΥΊ Ὁ] ῥσοοίβ 816. 

1, Τἱμπεχοορίοηδοϊθ τ ϊύπθβθθα, ὙΠῸ Ῥοββοββοα οι 88 τηθϑηβ οὗ 
ΚηΟΜ Πρ, δΔηα ΠΟ ὍΘΙ 880 Ὑ1ΠΠ1ηρ; ἴο οοτησαυπίοαία [86 γΌἢ ; πᾶ, 

2. (ὐδγίδι ἢ τρᾶ ΚΒ ΒΊΟΝ Πδὺ Ὅ6 ΑΙβοογηθα 1π 1Ππ6 δ] οὐ-τηδίξου, 
ἀϊοϊίοη, σζομῖαδβ, ἀπ βίγϊ οὗ ἴθ ὈοΟΪΒ, δηα ποι 8μὸν ἰπαὺ {Π6Ὺ 
ψογο 6 ὈΥ [86 δυΠοΥΒ [0 Ποῖ (ΠΟῪ γα δϑουιραά, οσ δρουῦ 1Π6 
806 ἰ0 ΨΒΙΘΝ ΤΠΘΥ͂ ΔΓ ΓΕ ΥΤΘΩ, 

ΤῊΘ ἤοστηθῦ ΔΓ6 ἰθιτηοα ετέεγηπαϊ ἀγρυτμλοιίβ, δα {Π6 Ἰαίίοσ, ἐπέεγπαῖ ; 
Δα 88 ἴπ686 π)|0 ΒΡΘΟΙ6Β οὗὨἨἁ ὑσβΌ ΠΟΥ ἀγα ὈΠΊΎΘΓΒΔΙΪΥ Δἀπι 64 ἰο Ὀ6 
βιυ Π οἸοηῦ ἔῸΓ ῥσγονίηρ {π6 ρσοηυθηθ88 οὗ ἴπ6 στ ηρθ οὗ Τυσγ 1468, 
ῬΙ]αίαγοι,, (ὐββαῦ, οὐ ΓΑΥΥ͂, ΟΣ οὗὨ ΒΥ οἴποῦ δποιθηῦ ῥγοίβῃθ δα ΠΟΣΒ, ὨῸ 
ἔαΓΙΠ ΠΟΥ ὑθβυλπ ΕΥ̓ οὐρεΐ ἴο 6 τοαυϊγθα ἴῃ 1π6 ργαϑοηῦ αὐ βίοι. 

1. ΕΧΤΕΕΝΑΙ, ΡΕΟΟΕΒ ΟΕ ἸΤῊΒ ΟΕΝΘΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝΡ ΑΥΤΗΕΝ- 
ΤΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΗΒ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

(1.) ΑΑ8 ἰῆοβα γῆο τόσο οοθνὰὶ τι οδοῖ ΗΘῦτον τιον, δπᾶ 
ἘΔ ηϑου θα ἰδ6 ὈΟΟΚ ἩΠΙΟᾺ ΠΟΥ τϑοοιγοα ἔτοτα δὶβ οὐσσῃ δαπάβ, απ 
4180 ἀ6] Ἰνογοα {ποὶν σορὶθβ ἴο οὐμοῦβ ἴο 6 ἰγϑῃβοσιροα, οΟΥΔΙΏΪΥ ΚΏΘΥ 
ὈΥ μοι δηά αὖ νι βδὺῦ πιθ δυοῖν ὈΟΟΪΚ τγ8ϑ ρυ ]]18Π68 ; βῃα 88 {Π686, 
δανὶπρ ἃ οοτίδι Κπον]θᾶρο οὗ [π6 δαΐμοῦ δπα οὔ [μ6 ἀρὸ ἴῃὰ ψΠΙΟἢ ἢθ 
᾿νε, ἀρ] νοσγθα δυο ὈοΟΚ ἰο {πον Ἰτητηθαϊαΐο ἀδβοθηἀδηΐβ, δηα 686 
ΒΘΆΙΏ ἴο ΤΠ6ῚΡ Ῥοβίου τυ, πα 80 ἔχοι Ο.6 ζΟΠΟΓΘ ΟῚ ἴο 8ποίμοσ (ὨτουΡ ἢ 

᾿ Ὦγτ. Ο. ατοροῦγΒ 1,οἴΐοτδ οἢ ἐδο Εγνϊάθποοβ, ὃς. οὗὨ [86 Ο τ βείδη ΕΟ] σΊοπ,, το]. ἱ. Ὁ. 84. 
2ἃ οἀϊῖ, 

3 Βοδβυτηδπηβ Ιηϊτοάποιϊίΐοη ἰο [6 ΒΟΟΚΒ οὗ ἰδ ΟἹΪὰ δηὰ ΝΟΥ Τεδίδηηθηϊ, Ὁ. 17. 
Ἰωοπάοῃ, 1849, ὅγο. 

3 Βυϊοογὶ ΤὨοΒαῦτγιδ, ἰοῦ. ᾿ΐ. Ρ. 40. νοῦο αγων. ΤῸ ον, Β. Ἐ, Ὑ͵οβίοοιε ἢδ88 δὴ ἰῃ- 
βίγυοίδνο “ Ηἰβίουυ οἵ [86 νγοσὰ Κανων," ἴῃ 86 ΟἌὍΠοΓᾺΪ ϑύσγυου οἵ 6 Ηἰβίοσγ οὗ [0 σδῆοι 
οὔθ Νον Τοβιδιῃθηῖ, ΡΡ. 54] ---549. Οδιχυτι ἄρα, 1855. ϑγο. 
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8}1 ϑυοοθοαϊησ ἀ068,---4}1} [686 ῬΘΙΒΟῺΒ ἸΟΙΠΟΪΥ ΘΒ Ὗ {παὲ δυο ΒοΟΚ 
18 πὸ σεπαϊηθ ργοαυοίίζη οὗ [16 δυΐμοῦ ἩΠΟΒ6 πδτηθ 1Ὁ Ὀ6ΆΓ8, 8δη οὗ 
1π6 ἀρὸ ἴῃ ἩΒΙοἢ πο ᾿ϊνοα. 

(2.) Τα Ὀοοῖβ, λ18 ἰταμπδιι θα ἔγοια ὁη6 ροηθγαθοη ἰο Δπούθμο Γ 
(ΘΒρθοίδ! ]ν πη ἐμαὶ γΘΥῪ τοιηοΐα ἃσὸ ἤθη 1ῃ6 ἢγδῦ ὈΟΟΚΒ οὗ 186 ΟΙά 
Γαβίαμηθηΐ χοῦ σι 6}, οου]Ἱα ποὺ Ὀαΐ τοιμαΐη, θοῦδ ΤΟΥ͂Θ ΘΑΒῚ]Υ 88 
γ06}} 88 ἸὩοσο οου 1 }Υ, ὉποοΙτυρίεα, απ Ὀ6 ργοραρσαίοα νι} Βα 6] 1γ, 
Ὀθασδιιδα αὖ ἰμαῦ ἐπα ὑμ6 0 τ τα Ὀυΐ ἔδηνν Ὀοοΐκβ, ἀπα αἷδο Ὀδθοδυβα {π6 
ὑγδαϊ οη γοῦνα ἴο {Π6ῚΓ ΟΥΡΊΠ Ὑ͵78ἃ8 τιοϑὺ ΘΆΒ}]Ὺ σθοο]θοίθα, Απά 88 
1Π186 ἰγβαϊ οι (τ οἷ γα ποῦ οι πηϊοαίοα ᾿ῃ ἰῃ6 8οῇοο]8 ἰο {ποὶν 
ῬΌΡ118 ὈΥ Ἰδασηθα τθῃ, ὙΠΟ86 Ὑϑυϊουθ ΟΠ) ΘΟ Σ68 Βοιαθ τη θβ ΟὈΒΟΌΓΘ 
ἀγατἢ, θα ἴῃ ῥσιναΐθ ἢουβοθ ΟΥ̓ ἔδίμοσβ 10 {μοῖγ Ομ] άγϑῃ 1), νγὰ8 δρ- 
Ῥτουθά, σϑδηυ οὗ ἴμ6 διΐποτβ ἐπογοΐοσο ἀιὰ ποῖ βυθβοῦῖθα ἴο {Π 6} 
ΟΣ ΚΒ οἰὕΠ6Γ ΠΘῚΣ ΠδΠ168, ΟΥἩἨ ΤΠ6 ἃρ6 ἴῃ ὙὨΏΙοῖ ὑπ 6 Υ Ἰϊνοα ; θυῦ ψΠ6Γ6 
ΔΩΥ Οὗ Τπθηλ αἸἃ δῆποχ {Π6}Σ ἤᾶπλθθ ἴο {πον τὶ πρθ, ποίησ ΣΙ ΠΟΥ 
Ὑγ88 Ταῦ ϑιίθ ἔμδη [Αἰ (Ὁ}}γ ἴο ὑσϑηβοσθα βασι πο βοδίίοη,---- ἃ (Δ 8Κ 
ὙΠΙΘᾺ οοὐ]α θ6 ρογίοστηθα πὶ (86 υἱτηοϑὲ Δ ΠΥ. 

(3.) [ἡ ἴδλοὺ, ἔμογθ γγἃ8 π0 τηοῖνα ἴο ᾿ἱπάποο {πΠ6 ΗΠ ΘΌΓΘΤΒ ἴο οοστυρί 
18:18 ὙΘΓΥ βία ρ]6 ἰτϑα τοι ; οα {86 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, 88 {8686 ὈΟΟΚΒ ψοτα μοὶά 
1 1Π6 Βιρμοδῦ γονοσοῆοθ δηα θβυτηδίοη ΟΥ̓ τα οἢ {Π6 σ͵οαίοσ ραγὺ οὗ 
(Πα Ρθορ!6, [Β6Υ μια {π6 πιοϑὺ ρουγου ἃ] τοῦ 68 ἴῸ ἰγαηϑιλ ηρ’ [868 
οτϊσίῃ οὐ ἴΠμ686 ἀοουπηοπίβ ἐλ} 0 }}γ ἴο 1Π61ν ροδϑίοσγιγ. 1, Ἰμἀ 666, [ῃ6 
ἩδθτΘ παίίδοη δα Ὀδθθὴ ἀϊβροβοα ἰο Ὀοίγαυ {π6 ἰγυβὲ οοηβάρα ἴο 
{Π θη], ἃ τον σψου]Ἱα ποῦ βανα Ὀθθη γαπίπρ' [0 ὑπ 6: [Ὁ ργοραρσαίϊηρ 
(ΑἸβοῃῃοοαβ σεβρθοῦηρ {Π61Ὁ ὈΟΟΚΒ, θδοϑιιβα [686 σοῃ ἰδ δυο ἢ ταροαίθα 
--ῦ τῷ ΤΏΔΥ δἰπγοϑὲ ἢ ΒΆΟΝ ᾿ποϑδβϑηΐ ---- ΤΟ ΡΣΟΟΥ͂Β Δ ΟΘΟΠΒΌΓΕΒ οὗ (Π6ῃ., 
88 8ὴ Ὁπίθβο δ], ᾿ἰγδοίδ Ὁ ]6, ἀπα μοδαβίσοηρ ῬΘΟρΙΘ, 88 ρἶδοα {πο ὶγ 
ΟΠαγαοίου ἢπ Δ ὈΠΙΔΥΟΌΓΒΟΌ]Ε ροϊηὐ οὗ νον. υῦ πού πβίδπαϊησ, 1 
ἰμαῦ Ῥϑόορ]ς ἰθβι ν (δαὶ {Ππ686 ὈΟΟΚΒ δῦ σϑηυΐπθ, Π6Ὺ Ὀδοοπλθ ψ1- 
65868 αραϊηβύ ὑπϑιλβοῖνοβ, ἃ ΘΟΠΒΘΑΙΘΠΕΥ ΠΟΙ ἐδΒΕΩΟΏΩΥ 18 ὉΠ6Χ- 
ΘΘρ πα ϊθ. ΤΠῚ8 ἀγραπιθηΐ αἶθὸ ἰθηάβ ἴο δχοϊπάθ {86 Πνπρ μεῖς 
{παῖ {π6 ἰδίου θβ αν 66 ἰηβοσίθα ἴῃ ἃ Ἰαΐδν ἀρ. 
1 ΜΠυδίγαιοι οὗ 1[Π18 Το ΑΚ, 76 ΤΑΥ͂ Οὔδβοσνο ἐμαὶ {π6 Θπαγδαοίοσ οὗ 

[86 «6 ν)718 1Β ἃ βίγοῃρ ργοοῦ {πδὺ τη Ὺ μανθ ποὺ ἕογρεᾶ {με ΟἸΙα Τδβία- 
τηοπί, Ὑεγο ἃ Ρϑύβοῃ Ὀσοιρῶΐ Ὀοίογο ἃ οουτῦ οὗὨ Ἰυδί!ο6 οἢ ἃ βιι8ρὶ- 
οἴοη οὗ ἔὈΥΩΘΥΥ, δπα γοῦ πὸ ῬγΘΒΌΠΙΡΟνΘ ΟΥ̓ ροβινθ ουὐἹάθηοο οἵ ἰῃο 

"1 οουἱά Ὀ6 ρῥγοἀυορά, 1 ψου]ὰ θ6 4] ονσοα ὈΥ 411 {πμδὺ μα οὐρᾷ ἴο 
δ: δοαυϊρα, Βαΐ 1 (86 ἔὈΓΡΘΙΥ Δ]]οροὰ ποσὰ ᾿ποοπδβιϑίθη τυῖτἢ {86 
Οδαγδοῖογ οὗ {86 δοουδβαᾶ ; 1 1 ἸΤομα δα [0 Θχροβα ἴο ἀϊβργϑοθ ἢἷβ σθηθταὶ 
ΡΥ ΠΟΙρ]68 δῃᾶ οοπάμποῦ; οΥ 16 γψγ ὝΥΘ δβϑυγαα [δῦ Βα οοπβιαθγοα ἔου- 
ΣΟΓΥ͂ 88 8} ΩΡ ΟΙ8Β δηα Δροχαΐπδ 0 ]6 οΥπλθ, 10 Του ἃ ΓΘαυΓΘ ὙΘΣῪ δίσοῃρ; 
[ΘΒΕ ΠΟῺΥ ἰο ΘΒ] Βἢ 818 σα], ὙΤῊ18 6886 ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΑΒ ΘΧΘΟΙΥ τ ἢ 
116 δἰζυδζομ οἵ [86 9678. [1{8 «60» Πμοὰ ἔογροα δὴν ὈΟΟΪΚ οὗἉ τὴ6 ΟἹὰ 
Τεδβίαδμμοηΐ, δα ταυιϑῦ ἤᾶνα Ῥθθη ᾿πωρ6]]6α ἰο 80 ρο]ὰ δπὰ ἀδηρογουβ δῃ 
ΘὨΓΘΥΡΓΙΒ6 ὈΥ ΒΟΙΏ6 ΥὙΘΙῪ ῬΟΜΘΓΪ ταοῖνθ. [0 οοὐ]Ἱᾶὰ ποῖ Ὀ6 παίϊομαὶ 
Ῥγίάβ, ἴοσ {πότ 15 ΒΟΆΣΟΘΙΥ ὁπ οὗἉ [8686 θΟΟΚΒ ὙΠΟ ἀο68 ποῖ ΒΈΎΌΓΟῪ 
ΘΟΏΒΌΓΟ ἰἢ6 ΠΔΌΟΙΔΙ ΤΠΔΏΏ6ΓΒ. [{ σου]Ἱὰ πο 6 {Π6 Ἰογα οὗ ἔδπλο, ἴῸΓ 
(μαΐ ραββίοῃ σψουἹὰ μανα ἰδυραῦ πἰπὶ ἰο διύον ἀπαᾶ οχίοὶ (6 παίϊομαὶ 

1. Οοάραγο θδαϊ. χχχὶϊΐ. 7, 8. πὰ Ῥϑαϊ, ἰχχυιι ῖ, 8.---Ἴ, 
Ὁ»ν4 
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οπαγηοίου ; δπᾶ {π6 ρῬυπιϑῃυηοηῦ, 1 ἀοἰοοίοα, πουϊὰ ἤανθ Ὀθθη Ἰη Ἀγ 
δηᾶ ἀοαίῃ. Ὅμο ἰονα οὗ θα! ἢ οου]ὰ ποῦ ργοάποθ βιο ἢ 8 ἔΌΓΡΘΓΥ, ἴὸν 
ὯΟ τυ  ] ἢ τγα8 ἴο Ὀ6 ραϊηθα ὈΥ 1{.} 

(4.) Το ἰγσὰβ Κπον]οᾶρο οὗ {π6 οτἱρίῃ οὐ [π686 ὈοΟῖκ8 οου]ὰ ποί 
6 ΘΑΒ1]Υ οογγυριθα οὗ ἰοδί, Ὀθοδυβα ἃ ρδυ ουἶαν ὑτ106 ἀπιοηρ {π6 Ηδ- 
ὈγοΒ γὙὰὰ8 βαῖ δρεγὺ ἔγοτῃ (86 γοϑί, πὰ οοῃβθογαίθα, διποηρ ΟὔΠΟΥ 
{ῖηρ8, ἔῸΓ {Π6 ΘΧΡΓΘ88 ραγροβα οὗ νγαίϊομιηρ ον ον ἐπα ργαβουγαίίοη οἵ 
1Ππ686 Ὠἰβίογοαὶ ἀοουτηθηῖθ; δηᾶὰ ἔυγί βου, ἰΠ6γΘ ὙΟΥΘ ΠΘΥΘΓ ὙΔΏΠΙΩΟ 
6 ἢ Ὀο]οηρίηρ ἴο (6 οἴμον {Ὑ1068, Ὀοίῃ αἱ [μαΐ {ϊπ|6 δῃὰ 8180 ἀυγίηρ 
116 Βα Υ]οπίδῃ οδρ νυ (ῸΣ ᾿ἰπβίδμοθ, [Π086 ἘΟῸ ἴῃ ΙΟΓ6 δποϊθηΐ 
ἘΠΠ.68 ἜΓΘ [ἢ6 σΟΥΘΥΠΟΙΒ οὗ (Π6 ΗΘΌΥΘΥ σορυ 16, δηα γα ο8]164, 
βγϑί, ᾿υᾶσοδ, ἀηα αὐῦογνγαγβ ργορ ἢ 68),--- Ὁ ποτὰ μ686 ὈΟΟΚΒ ΤΟΓ6 
Π6] 4 πη {πὸ πισμαδῦ σουόσθηοθ, Ὀθοδιβο ἰΠΘῪ ΜΈ, {ποιηβοϊνγθβ ἀ6- 
Βοοηἀοά ἔγοιῃ {π8ὺ νΘΥῪ ρα, δηα ἔγομι [686 ὑϑσῪ δυίμοσα. ΑἸΠΒουρσὴ 
[86 ὩδΙη68 οὗ βοῖῃδ οἵ ἔδαβθ δυΐμουβ, δμα «80 {π6 δα ἰῃ ὙΠὶοΒ (ΠΟΥ 
να, τὸ Ἰοβί ἴῃ δ] νίομ, γοῦ, 88 {Π6 “6078 ΘΟμἕδβ8 {πο ῖγ Ἰσῃόγᾷποοσ, 
ΒΌΟΝ ΘΟ ΒΒΙΟἢ 18 8ῃ Θυάθησα {πδύ {Ποὺ ὑοῦ ποῦ μαννα ἰοϑ}866α 11, 
16 1Π6Υ δαά ποὺ τϑοοινοα 10 88 οογίαϊῃ ᾿ΠΌσὰ {Π6ῚΓ ἀῃηοδϑίοσβ. [πὸ ἴδ 
τηθιηζ 6, {Π6 ἀρ δ Ἰοαδῦ οὗ [Ππο86 ΠΟ ΥΤΩΟῺΒ ὈΟΟΚΒ 88 ποΐ 80 6Π- 
ἘἰγΟγ Ὀθοη πορ]οοϊοά, θυΐ ἐπαΐ νὰ αν [Π6 οἰοαγαϑῦ ουἹάθῃσα {Πα ποί 
οη6 οὗ ποτὰ ψγὰ8 Ἡχιύθη Ἰαῦον ἰδ {π6 ΑΛ οομίυτΥ δεξογο [6 ΟἸὨγῖ8- 
[ἸΔῊ ΦΓ. 

(ὅ.) Τη ΟἹα Ταεβίαδπχοπί, ἀοοογαάϊηρ ἰο οὐν Β10]68, οοσιρυῖβοβ (ἰτίυ- 
ΠΙΠ6 ὈΟΟΚΒ, νἱΖ. {ῃ6 Ῥοπίεδίουςοῃ ΟΥ νο ὈοοκβΒ οὗ Μοβεβ, οδ]]οά (ἀ6- 
Π6818, Ε χοάπ8, ᾿μονιου8, Νυι 6.8, απα Πα τόπον ; [Ππ6 ὈοοΪκ8 οὗ 
]οϑδια, Φυᾶροθ, Βυίι,1 δηά 2 βδϊηιὶ, 1 δὰ 2 ϊηρβ, 1 διὰ 2 
ΟἸσομῖοὶοβ, ΠΖγα, ΝΟΒοῖδο, Εἰβίπον, Φοῦ, βαϊμβ, Ῥγόνογθ8, Εἰοο]6- 
βἰαϑίοβ ; {86 ϑοηρ οἵ βοϊοσῃοῃ ; {πὸ Ῥυορἤθοῖθβ οὐ 1δβαϊδῇ, “Θγθπη δ}, 
Ὑ1Ὸ Πἷ8 Ἰμαπχοηϊαίίοπδβ, ΕΖ κιοὶ, Πδη16], Ηοβοα, «ο6], Απιοβ, ΟΡα- 
416}, οπαῖ, Μιοαι, Ναῦυπι, ΗΔΌΆΚΚαυΐ, Ζορμδπίδη, Ηδαρσσδὶ, Ζοομα- 
τδἢ, ἀηα ΜΑΙ δο. Βαΐ, ἀιθοηρ {86 δῃοιϊθηΐ “6ν78, {Π6Ὺ ἔουτλοα ΟΠὨΪΥ͂ 
ΤΥ ΠΥ -ὖνσο ὈΟΟΪΘ 3, δοοογαάϊπρ το {πὸ0 Ἰο 6 γΒ οὗ {πΠ61} ΔΙ ρῃαθοῦ, τυ βῖοὶι 
ὙΘΓΘ ὑνθηΐν -ὕνγγο ἴῃ ΠΌΡΟΥ ; τϑοκοηϊησ “πᾶαρ65 δπὰ Βα, ΕΖτα δὰ 
ΝΟ ἢ, «ογου 8 ἢ απ ἢ18 [,ατηδηϊδίϊοηβ, δηᾶ ἐπα ἔγγοῖνα ΤΩΪΠΟΥ 
Ῥτγορ οί (80 0416 ἔγομυ [86 σδοιηρασγαῖϊνα Ὀγαυ Υ οὗ {Π6}] ΘΟΙΏΡοΟΒι- 
[10}8}, ΤΘΒΡΘΟΙνΟΙΥ ἃ8 οὁπ6 Ὀοοῖὶς. [0 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἤΟΓΘ ἴο ΘΏΪΟΣ 
πο 8 τιϊμαΐθ ᾿ΠΑΌΪΥ οοποογηϊηρ {86 δαίθοΥΒ οἵ ἴΠπ686 ὈοοΚβὅὃ; θυ 
6 ΠΊΔΥ δίδία σΘΏΘΓΑΙΥ {μαι 1π6 Ῥοηίαίθι ἢ οοπβὶϑίβ οὗ 1Π6 νυ ρ8 
οὗ Μοββϑ δῃηᾷ οἴμοσβ, οοϊ]δοίθα ἴῃ {Π6 σοῖρτι οὗ [Π6 δα Ὺ τσ, ρου 08 
ὈΥ ϑαιαιϑὶ, νὴ ἃ ὙΟΥῪ ἴον ΔἸ] ΟῺ8 ; ἰμαὲ 11 ὈοΟΚ οὗ “οβ.νδ νγγὰ8 
σοι !]οα ἔσομαι δι μοηΐς ἀοουχμηθηΐβ, ποῦ ἰαΐοσ τ88ῃ 1Π6 {πη6 οὗ ανια 
δπα ϑοϊοπιοη ; Ψυάροϑ, ἴῃ [816 {πα οὗὨ ἴῃ6 Κιηρ; δπὰ Βυίῃ, ὈΥ ἃ βυ- 
δοαπδηΐ ἀμ ηονῃ δυΐμοῦ; ἰδαῦ {Ππ6 ὕτσο ὈΟΟΚΒ οὔ ϑδιη οὶ σσοσο υὶτΐθη 
αἶδο ἴτοπι δυϊμθηῦο ἀοοιπιοηΐβ, ὈΥ̓͂ ἂὰ ἀηκηονγη δυΐμοσ 80 Ἰϊνοᾶ 
ΒΟΟ δΡοΣ {Π| (πο οὗἩ Βδβοροαῦ ; (μαὐ [π6 ὈΟΟΚΒ οὗ Κῖηρβ δπά Οῆτο- 
Ὡ16168 ΔΓ6 δχίγαοίθ ἴτοτα {86 σϑοοσᾶβ οὗ ρσορβιϑίβ ὀοποογῃϊηρ (ΒΘ ΟὟΠ 

1 ἘποΟΥ. Βγῖν, νοὶ. χυὶ, Ρ. 107. τί. βεσγρίατο, 34 οαϊξ. 
᾿ Φοϑορῆαβ οοηῖτ, Δρίοη. 11δ. ἱ. 88. Οτίψοπ᾽ 5 ΡΗΪ]οοδ]ία, οἰ ἰῃ Ἐαϑο ἰα8᾽ 8 ΠΙ δὶ. ἘΞΟΪ, 
ἰν. νἱ. ὁ 25. 
8 ΤῊ δα δ)εεὶ 15 ἀϊβουδδεὰ ἐπήγὰ, Δ]. 11, ἰη τὴ6 οὐ εἰοα] ργοίδοοδ ἐὸ δα οὶ ΒοΟΚ. 



ΟΥ̓ ἐλεο Οἰἱά Τεδέαπιεηέ. 41] 

ἔἴπ|68, Δα αἶδὸ ἔγοπλ [86 ῬῈΡ]16 ρϑηθδορῖοαὶ ἰ8.0]658 τωδᾶβ Ὁγ ΕΖγὰ ; 
{παὲ 6 ὈοΟκΒ οὗ Εζτα δηὰ Νοβϑιγδἢῃ ἃγα οο]]θούϊοηβ οὐ βίγαῖϊαῦ 
ΤΘΟΟΡδβ, βοῖμθ τσὶ τΐθη ΕΥ̓ Εἰτὰ δηὰ Ναβδπλίδῇ,, δη βοιμα ὈΥ {πεῖν ργοὸ- 
ἀβοθββοῦθ ; ὑμαῦ {16 Ὀοοὶς οὗ Εὐβίμεν νγαϑ πσιυθῃ ΟΥ̓ βοπια δηγλϊηθηΐ 607, 
ὙΠῸ ᾿ἰγϑα ἴῃ ΟΥ̓ ὩΘΑΥ {86 {ἰπλ68 οὗἨ [6 Υδηβδοίοη8 ἐμουθίη σϑοογάοῇ, 
{που ρἢ 8οπιθ ἜΥγο οι ΒΥ ἰμἰηἰς Μογάθοδὶ ἴο ανθ θθθη 118 διίπου ; [Π6 
ῬοοΚ οὗ ΦοὉ Ὀγ ἃ δεν; [6 Ῥβαϊπιβ, ΌγῪ θανὶα, Αβδαρῇ, απὰ οἵποῦ ρίοιιϑ 
ῬΘΓΒΟῺΒ ; {π6 ὈΟΟΚΒ οὗἩ Ῥγονθυῦῦβ, {86 (ὐαπίο}68, δηὰ Εἰοϊ ϑἰαβέθϑ, ὈῪ 
ϑοϊοπιοα Ἀπ οἴμοῖβ; ἀπ (86 ῥγορμοίίοαὶ Ὀοοῖκβ, ὈΥ {6 ρχορμοῦβ 
ὙΠΟ86 ΠΔΠ168 {ΠΟΥ ὈΘΆΓ, 

1,6 18 ΠΟῪ Ομ Β,6γ 1Π6 Θυϊάθμοθ οὗ ἰθϑίϊ τη οην ἴῸΓ [Π6 Δα! ΘΠ ΟΣ ἐγ 
οὗ [6 θοοϊκβ οὗ 6 ΟἹά Τεβίδιαθηῖ. ΑΔΒ [6 9601 6Ὶ6 ἃ ΠΟΤ 8Π- 
οἰδπῦ ρθοόρὶα ὑμᾶπῃ [86 ΟὙθοκβ Οὐ Βουμδηβ, μὰ ὙΟΥΘ [ὉΤ ΙΏΔΩΥ ἄρθ8 
τοί !γ ἀποοπηροίθα σε ἢ Γμ θη, 10 15 πού ἴο Ὀ6 Θχρθοίθα (παΐ τγγα δϑῃου 
ἄσγῖνθ τοῦ ονϊάθησα ἔσοσω {86 ὨἰΒίοΟΥΔη8 οὗὁἨἉ [Πο86 Πα.]ΟΏ8Β : 10 18 ἰο (Π6 
{678 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙῪ ἐμαῦ τν τησδῦ ἸοοΪὶς ῸΓ ᾿ηἰοστηδίοη. Τῇ ἘΠΊ ΌΣΤΩ 
Ὀο]οῦ, ἱπάροα, οὗ 41} Ομ γιϑθδηβ, ἔἴγοσῃη ἰὴ ὙσῪ οοτησλθῃοοιηθηΐ οὗ 
ΟὨΥΙβ δ ἴο [Π6 ργοϑοηῦ {Ἰπ|6, ἢ88 σοῃ δι ἀογθα [η6 ὈοΟΪΘ ἀῦονα δῃπ- 
τηργαίοα ἕο αν οοῃϑβίιϊίυίοα (86 ψΠ0]6 οὗ ῃ6 ΟἹα Τροδβίδμηοηϊ; δηά 
{π6 οδίαϊοσιιο8 οὗ {6 π, ψ ϊοἢ ὙγΟΓΘ ἐουτηθα ὈΥ {πΠ6 δυίμοῦ οὗ (68 
ΒΥ̓́ΠΟΡΒΙ8Β αἰἰγιρυϊοα ἰο ΑΥ̓Βμδηδβῖυβ 3, ΡΥ ΕΡΙΡΠδηῖι8 5, Δηα «ΘΓΟΠΊ6 
(ἰοὐναγάβ [86 οΪοβα οὗ {πο ἔοαγιῃ οοηΐαγγ), Ὁ Οτίσϑη ὅ (1π {πΠ6 τ] }6 
οὔ (δς {πἰγὰ οοπίγΥ), απα Μα6]100 ΒικθοΡ οὗὨ ϑαγὰ 18 ὁ (ἠουγαγάβ [Π6 οἷοβθ 
ΟΥ̓ [π6 βοοοῃᾷά οδϑηΐυσυ), 811 ἀστθ τὶ ἰΠ6 Δρουθ δπαπιθγαίίοη, ΤῸ 
{π686 Ὑ8δ Τ]ΔΥ 86ἃ {Π6 ἰαδίιοηΐοβ οὗ [86 τοὶ ἰγαῃβίαΐοσβ οὗ [86 ΟἹά 
Τοβίδιηδηΐ, ψ ἢο να δρουῦ 280 οὐ 282 γοϑαγβ δαίοσα {π6 ΟΠ γβδη σὰ : 
Ααυ!]α, Τβδοοάοίϊου, δηὰ ϑυτωμδοῦ8, 70 ᾿νϑα ἰονγαγὰβ [86 οἷοβα οὗ 
16 Βθοοῃά δοηΌΓΥ ; ἀπά {μαΐ οὗ [6 ῬΘΒΟΙ ΣΟ οὐ οἷά ϑυυῖδο υϑσβίοη, 6χθ- 
ουὐοα ὙΘΙῪ ΘΑΓῪ ἴῃ {86 Βοοοπά, 1 ποῦ αὖ {86 οἶοβα οὗ {π6 ἢγϑὺ οδηΐυσυ, 
οὗ 186 ΟΠ γιδίδη οτα. ρδσα [86 «6 |8}} (ΘΒ τ Ϊἶ 68 }ο 8. Νοῖ ἰο 
ΘὨΐΘΡ ἰπΐο ΔΩΥ͂ Ταϊπυΐα ἀἰοἴα1]18 ΘΟΠΟΘΥΙ Πρ {Π6 ΒΟΥΘΓΆΪ ΤΆΥΡΊΙΩΒ οὗ 
ΟΠ ἄθο ρδγαρῇγαβαβ  οἢ Ὑδγουϑ ραγίβ οὗ {πὸ ΟἹαὰ Τοδίαπιθηϊ, ψ βΙοἢ 
6,6 οοΙριοα θούνγοοῃ {μ6 Ηγδβὲ δπα βονθητῃ οδηίυσιθϑ οὗ [π6 ΟἸγῖ8- 
ΌἸΔἢ ξΓ8, ΠΟΥ (16 “΄ ΘΥΓΆΒΑ]οα. δηαὰ ΒαΟΥ]Ο ΙΒ ΤΑ] πλυβ οὐ Οοτησηθη- 
ἴΔγ168 ρου ἴῃ6 Μίιβηδ οὐ ΤΥ Ἰοη8 οὗἨ {π6 «6 008,--- ΉΙ1,Ο, δὴ 
Ἐργρῦδη {65 (γο Ἰνϑα ἴῃ {π6 "γε σθπίασυ οὗ {π6 ΟἸὨ τ βυδῃ γα), 
αμποϊοα 88 Βαυϊηρ' ΟΔΠΟΙΪΟΑΙ Δ ΒΟΥΙΥ͂, ΩῸ ΟἾΠΟΓ ὈΟΟΪΚΒ ἴμδῃ ἴΠπο86 ἩΜΟὮ 

ι ΤΉ Ἐπηροσοῦ 70] Ἠ4η, ἱπνοίοσαϊθ 88 Ὑ788 ἢ 8 ΘΠ Υ͂ ἴο ΟἸτἰδεϊδηίεγ, πα8 Ῥόσπὸ ὀχρ]οεῖς 
δηᾶ ἱπηρογίδηϊ τοβιϊ ΠΙΟΩΥ [0 [6 δατῃοπις Υ πὰ ἱπιορ την οὗ ἴη6 ΟἸΙἀ ΤἸοδίδιημθπι. ὅδε 
Ἠογσογάθη, ἀο Δυ απο Γπιροταΐοτο, ΡΡ. 100,10]. 108---108. Ιαιρ. Βαϊ. 1827. ϑυο. 

3. Αἰῃδηδεὶὶ Ορογα, ἴοι. ἰΐ, ρῃ. 126---204. Ὦγ. Ιαγάποῦ 868 ρίνθη [Π6 τηοδὲ τηδίϑγί αὶ 
Ἔχίγαοῖδ ἔτοπι ἐπ ἷ6 δγηορϑὶδ, γοδροοιϊίης ἴ80 οαποη οὗ ϑεγίρίασο. ὙογΚβ, 8γο. γ0]. ἰγ. ὑῃ. 
290, 291]. ; 4ϊο. νοὶ. ἰϊ. Ρ. 404. 

83 Ἡκτοβ. χχὶχ. Ορ. ἴοπι. ἱ. ὑΡ. 122. ἐεἐ δε. 
4 Τῃ δ Ργοίορι Οαἰοδίυϑ δηὰ Ερίδι. δὰ Ῥδῃ]Ἕηαπι. 
δ Ορ. ἴοπι. ἰϊ. Ρ. 529., δῃὰ ἰῃ Επδορίιδ, Ηἶδι. Εςο]. 110. νἱ. 6. 25. 
9. Αρυὰ Επεβοῦδίιω, Ηΐ8:. Επςοϊ. ᾿1Ὁ. υἱ, ο. 26. 
᾽ Ἐὸτ δὴ δοοοιης οὗ ἴΠ6 δεν δῃ ΤΑΥΡΌΤΩΒ, δο6 Ὗο]. Π. Ῥῃ. 69---75. 
89 Ὡς Ψίϊα Μοεῖδβ, 110. 1, ὙΏ6 ραδβαᾶσοι οὔ ῬἢΣῸ ἤογὸ τσοίεστεα ἴο, δῃᾷἃ αἷβο [πὸ οἴδαῦ 

ἐεδιϊπηοηΐοδ δῦουθ εἰϊοὰ, δὸ ρίνθη δὲ {1}} Ἰεηστὰ (ἢ βόπιὸ δά! τομαὶ ουὐϊάθποοβ ἔγοπι 
ΓΟ γί βείδῃ ττίϊε 18) ὈΥ ϑοδπιίάϊαδ, ἰπ Ηἷδ οἰδδογαῖθ Ηϊἱβίογίᾳ Απιίᾳυδ οὐ ὙἹηἀϊοδιίο ΟδπΟ 8 
ϑαοτὶ γεϊοτὶ5 οἱ Νονὶ Τοξίαπιοηιῖ, ΡΡ. 129---189, ϑγο, 1ἰ 5. 1775. 



42 Οπ ἐλο Οεπεΐποηθ85 ἀπά Αμέβομέϊοτν 

ἈΓῸ οοπίαϊποα ἴῃ ἰδ6 Ηοῦτον Β10]6, δηα τ ]οἢ Αἱοηα Τα δοκηον- 
Ἰοαρσοα Ὀγ [μ6 εν οὗ Ῥαββδίηθ. 

Ῥιμῖο, 1 18 γα, ἴῃ ΠΟΩ6 ΟΥ̓ 18 τε! ηρ8, ρσΊν68 8η ὁτρῦο85 ὩοΙΙοα οὗ 
106 οδηοη οὗ {π6 ΟΙα Τοβίαιαθηῦ ; Ὀαῦ ἴῃ ὙΘΥΥ͂ πυπηθγουβ βοδίογοα 
Ῥᾶββαροβ ἢ6 88 Ἱπαϊοαίθα ἢ18 ΟὟ ΟΡ᾿ΠΙΟΠ, δα ῬΓΟΌΔΌΪΥ 4180 (ἢ6 
ΟΡίπΙοη οὗὨἨ [18 σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΥΟΒ ΘΟΠΘΘΙΏΙΩρ {Π6 ταθγιῦ δ Ἰπρογίδη δ 
οὗ δδοῖῦ οὗ {η6 θοοϊκβ ὙΒΙΟἢ ἑοσταθα ραγὶ οὐ ἰμαῦ σᾶποη. Ὦγ. Ηοσηο- 
ΤΩΆΠΙ ᾿, ὙΠΟ ΟΔΥΘΙ]ΪΥ το δηᾶ δχαπιηθα 411] Ῥ]ο σου Κβ, ον 1868 
Β016 ρυτροβα οὗ δβοογίδι πῖηρ; αἷβ ΟρΊπΊοη ὁ {Π6 οδποη οὗ ἴμ6 ΟΙὰ Τεβ- 
ἰδυαθηΐ, αἰνὶ 68 {Ππ6 ὈΟΟΚΒ οὗ {π6 ΟΙΑ Τοβίαταιθηΐ, δοοοχαϊηρ ἰο ῬὮ1]οΒ 
ΘΧΡΥΙΘΒΒΊΟΏΒ, ἰπΐο ἰἤγθθ οἷαββθβθ, ΥἱΖ. 1. Μβοοῖς οἱξεαί εοἱέδι ἐΐδ ὀχργοβς 
γοπιαγὰ ἐπαΐ ἐλον ατὸ 977 αϊυΐπο ογίσίῃ : ἴῃ (Π]Β οἶα58 δῦ Τουπα {π6 Ῥβῃ- 
ἰαίουοῖ, (ἢ θοοΟΚ οὗ οβῆμα, {π6 ετϑὺ Ὀοοῖ οὗ ϑβδιημοὶ, ΕὔΖγα, [βαϊδῃ, 
“τοι ϊαῖ, Ηοβοα, Ζοοπαγίδη, (μ6 Ῥβαϊπηβ, δα {π6 Ῥσουθῦῦθβ. 2. Δδοοὶς 
ΟΥΓ ιολιοῖ Ῥλῖΐο πιαλες οπῖψ σαδμαΐ πιοπέϊοη, ιτοϊϊλομὲ αν ποέϊσα 9 ἐλεῖτ 
αἰυΐπο οτίσίη : (δ ο1488 οοῃίδιηβ {μ6 Ὀοοϊς οὗ ΨΦυάᾶρεβ, 90}, ἰΠ6 βγϑὺ 
Βοοϊκς οὗ Κἄϊηρσθβ, δῃὰ βαενυϑσγαὶ ἀθίδομοα Ῥβαίτηβ. 8. Μοολδ ποῖ πιοηἰοποὰ 
ὃν λῖϊο, νὶζΖ. Νομοιηῖδι, Βα, Εδίμο ον, {π6 ἔτγο θοΟΚΒ οὗ ΟΠ γομπὶο 68, 
1 4π16], τ86 1,μδπχθηΐαίοη8 οὗ «}6γϑιῖαὶ., ΕΟ] οϑιδβίθβ, πὰ 86 βοηρ οὗ 
ϑοϊοσηοῃ. 

Τὸ [86 ῬοΟΙ, ἴο ψ Βῖοἢ ῬΆΣΪΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ἀϑουῖ 68 ἃ ἀἸνῖπο οτἱρίη, γ16 
τηῦϑύ ργΟΌΔὈΪΥ δαα (μ6 βοοοπα Ὀοοῖκ οὗ δαμιιοθὶ δηᾶ ἴμ6 ὕνο θΟΟΚΒ οὗ 
Κίηρβ, [8686 {πγθθ Ὀοοΐκθ ἔουτηϊηρ ΟὨΪΥ ὁπ ΜΠῸῈ (Π6 ἢγϑὲ ὈοῸΚ οὗ 
ϑαπιαοὶ, το ῬΉ]]ο 68}15 ἀϊνηθ. ΟΥ̓86 ὕνοῖνα τηϊποῦ Ῥσορἢοίβ, μΘ 
Οἰἴ68 ΟἸΪΥ ἔὐὸ 88 ᾿πΒριγθα ; δπὰ 10 18 οογίδϊῃ ἱμαῦ {π6 ὕνοϊνο ἰοστλοὰ 
ΟὨΪΥ οὔθ Ὀοοϊ. 48 ἢ6 ἤϑυϑὺ αποίαβ {86 ΔΡΟΟΥΥΡΏ4] Ὀοο8 (τη οῖ Π6 
ΘΟΥΔΙΗΪΥ ψουὰ αν ἄοπο, δα {Π6ῪΥ Ὀδθ δοοοιηΐθα οδηοπ68] δἵ 
ΑἸοχαπαάγία ἴῃ ἐμ6 δροβίοϊ!ς 8ρ6), ὅ7ἷὲ τὺ ὑπαγοίοσο Ῥ]8086 411 {Π6 
ὈοοΚΒβ οὗ (6 ΟΙα Τορίαμπιοπί, ψ ]ο ἢ Ὧ6 Ἔχργθϑοῖίν αποίαϑ, ἱηΐο οΠπ6 
οἶαϑ8, υἱΖ. {πῇ οὗ 1ῃ6 ὈοΟΪΒ ὙΒοῖ ἢ δοοουπίθα βδογρά ; δῃηᾶ (ἢ]18 
οἶαββ, δοοογαάϊηρ [0 {π6 Ῥγβοθάϊηρ ΟὈΒΘ Αἰ] 0}8, 18 ΘΟΙΩΡοΞοᾶ οὗ {Π6 ἔνθ 
Ὀοοκ8 οὗ Μοβϑβ, Φόβῆιυδ, πᾶσοβ,} δμὰ 2 ϑαμῃμαὶ, 1 απὰ 2 Κίηρβ, 
ἘΖτα, βαϊαὶι, « δγοιλίδῃ, (Π6 ὑν αοἶνθ σα Ῥγορ οίβ, {π6 Ῥβδὶπιβ, Ῥσο- 
γοῦθβ, πα 900. ΤῊδ οἴποῦ θΟΟΚΚΒ πρᾶν Πᾶνα ἐοστηθα ραχί οὗἁἩ [Π6 Θδθοῃ 
οὗ ἰῃς Ἐσγρίίϊδη 9678. Βυϊ γὰθ δὴ ἈρΡρομαϊχ ἰὼ ἰπ6 Ὀοοκ οὗ 
υᾶροβ; Νοιβοπδῃ ἴο (16 βοοομᾷ ρατί οἵ Εστα ; δῃᾷ {π6 1μαπχεπίδ- 
(10π8 οὗἁ Ψεγθιδ ταῖσι Ὀ6 )οἰποᾶ ἴο ΗΪ8 ρσόρβθοῖθβ. Βυΐ {86 8116 ῃ)66 
οἵ ῬΉΠ]Ο ΘΟΠΟΟΥπἰἢρ ΔΗΥ͂ ὈΟΟΪ ργόνοβ ποίμιηρ ἀρϑϊμδὺ 108 ὁδῃοη θοαὶ 
ΔΌΣ Υ, 16 1 6 ποῦ οοπίγραϊοῖοα οὐ ονογίυγηθα ὈΥ ΟΥΒΘΙ ΡΟΒΙΟνΟ 
Ῥτοοΐβ.3 
6 ΠΟῪ ῥτοοθοᾶ ἰοὸ δ ἰθβϊπηοηυ, ΒΟ, ἐμοῦ σ ἢ ΘΟΠΟΙΒ6, 18 ἸΩΟΤΘ 

ἰτωρογίδηϊ ἴΠδπ δὴν οὗ {Π6 ργϑοθαϊηρ, [6 ὑθβυϊ πη ΟΥ οὗ ΦΟΒΕΡΗΌΒ, 8 
ΠΥ ΙΒ ῥγὶοϑί, 0 σγχαθ ὈΟσα δρουῦ ἰῃ6 γοαὰγ 37 οὗ ἴπ6 ΟἸγιβίϊδῃ 
γα, δηᾶ, (Πουρὴ ταυοῖ γοῦηροῦ ἴμδη (μ6 ἀροϑί]οβ οὗ «“6δβὺ8 (μτιβί, 
τηϑὺ αν ὈΘΘῺ ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΥΆΓΥ ΜΠ} θη. ΕΠ] οτίηρς [86 Θαυχηθγα- 
οῃ αὔονθ δοοοιηίθα [ῸΓ, 6 ΒΆΥ8, ἴῃ ΗΒ ἰγθαίϊβο αραϊπδῦ ἀρίου ὃ, 

Ὁ, Ἑ, Ἡογποσδηη, Οὐβεσυδύομθθ δὰ Π]Ιυβίγαιομθαι Ποοίτίηδ ὧἀθ Οδῆομπο Ὑ οἰοτὶδ 
Τοβίδιηθηι ἐχ Ῥμιοηο. Ἡδυπίβ, 1778. 8γνο. 

2 Μέϊδηροδ ἀο Ἐο]ϊρίοη, ἄς. ἰοπὶ ἰχ. ΡΡ. 188---19]. Νίϑτλο5, 1894. ϑ8γο. 
8. 110. 1. ὃ 8. ἴοῃ,, ἰϊ. Ρ. 441]. οα. ΗδΥοΓο ΠΡ. 
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76 Βανο πού ἐβουδαηαδ οὗἉ ὈΟΟΪκ8, ἀἸϊβοογαδῃΐ, κῃ οοη γδἀϊοίπρ Θ6 0 ἢ 
οἴμοῦ ; Ὀυΐ γγα ὮΔνΘ ΟὨΪΥ ἐϊοεπίψ-ξιοο, Μ ϊο σοΙαρσθ μπᾶ 1μ6 Βἰβίουν 
οὗ 4}} ἔστη ϑσ ἃρ68, Δα 8.6 }85:} 7 ταραγα θα 848 ἀἰνίὶπθ. σε οὗ {μ6ηι. 
Ργοοθθα ἔγοιῃ Μοββϑβ ; {Π6 0 ̓πουαθ 88 γ76}} {π6 Ζαιος 88 8 δοοοιιηΐ οὗ 
1πη6 ογοδίΐοῃ οὗ πιᾶπ, οχίθησαϊπρ ἰο 186 ὕπηο οὗ μ18 (Μοβδβεβ᾽β) ἀβδίῃ. 
Τοΐθ ρΡογοά ΘΟ ργΘ ΒΘ Π48 Ὠθασὶν ἴἄτοα ἰμβουβαηα γοᾶσγθ. ΕἼΟπ [86 
ἀφαίῃ οὗ Μοβϑβ ἴο ἐμαὺ οὐἠ Ασΐίδχογχεθ, Ἧ8Ὸ ναϑ Κιπρ οὗ Ῥόοσβία δου 
Χογχοβ, (π6 Τγορλείθ, ΠΟ ϑυοοδοαθα Μόοβοϑβ, δομιται θα ἴο ψτιηρ᾽, ᾿ῃ 
{πϊτίθοη ὈοοΪκβ, τ μδὺ Ῥγὰ8 ἀοηθ ἴῃ {μον ἀδγβ. ΤῈ τϑιμδὶπῖπρ [ΟῸΓ 
ὈοοῖκΒ οοπίδὶη γπιπς τὸ οὐ ((δ6 Ῥβδ]πι83) δηὰ ᾿πβίγιιοιοηβ οὗ 18 ῸΣ 
τηδῃ.ὔ} 
Το ἰδγοοίοϊα αἰνϊδίοα οὗ ἰδ ΟἹά Τοβίδιθθης ᾿ἰηΐο {π6 1μανν, {86 

Ῥχορδιοίβ, δὰ [πὸ Ῥβαίπιβ, τη οπϑα ὈΥ Φόβορυ8, τγα8 ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ τὸ- 
ΘΟ ϊΒοα Ὀαξογο 18 ὑϊπ|6 ὈΥ ΨΕδ08 ΟἬΕΙΒΥΊ, 88 γ)6}} δ Ὁ. [λ6 βιι080- 
αυρηῦ Ὑτίοτθ οὗ 6 Νον Τοβίδμημθηί, 

6βὺ8 ΟἸγῖδὺ ““ τῊδϑ ἃ οοῃδίδηϊ δἰὐθηάδηΐ δὲ [86 ὑσουβῃρ οὗ {86 Βγηδ- 
οραρσ, ἀπ 6 ὕοοκ ρμασγῖ ἴῃ [86 Ρυῦ]1ο τοδαϊησ δηα Ἔχροβιοη οὐ (ῃ6 
βΒϑογοα θοΟΚθ οὗ (86 6 νγ8: 8 Π6 ρσᾶνγθ ἃ ῥγβοῖϊοϑὶ ὑβϑε τ οηῦ δηᾶ 

ΤΒΟΏΔΙ βαποίοη ἴο 186 ἰδηοίβ οὗ {π6 “6 0)7ῖ8 Θοποοσηΐηρ (086 ὈΟΟΪΙ. 
ἣς ΤΟΟΟΙνΘα, 848 ΟἸΙΠΘΙΥ ᾿ηδριγοα δοσιρίησγο, ταῦ (86 «ανγθ σοοοϊνϑά 
Δα ἀο] νογρα τὸ Εἷπὶ 88 δυο, Ηδ βῇγιηδα {πο86 ὈοΟΐ8 ἴο δ6 τυ θη 
ὃγ [86 Ηοὶγν αμοβὶ (δίαγκ χιὶ. 36.); δῃαὰ οἱαϊπιθα ἰοὸ Ὀ6 τϑοοϊνϑα 88 
16 Μοββιδῃ οὨ [π6 Δ Σου οὗἁ ὑπ6ὶΡ Ῥσόρμθοῖθα, (Φόδη νυ. 46., 019 
χχῖν. 27. 44) ἩἨς ἔγθαυθηῦ ο81166 (Π086 ὈΟΟΚΒ “ ἐλθ ϑογίρέμγεε." 
Ηδ οοπηηδηαοά {Π6 «678 ἴο δεαγοῖ ἐλοὶγ ϑεγίρέιτεα. (οΒη νυ. 39.) Ηθ 
βαιὶ, 71 ἐδ οαϑὲεν ὅ07Υ ἀεαύεη απαά εατίΐ ἐο ΡῬα85, ἐβαπ οπο ἐϊέίϊο 9. ἐλ ἴαιο 
ἐο ζαϊ!, (Ἰμαϊκα χυι. 17.) Απα δραίη, Ῥεγιϊ 1 δαν ὠπίο ψοιι, εἰ ἤεαυδη 
απά εατίϊ ραδ8, οπε 7οὲ ΟΥ̓ ὁπ6 {ἰ{{ϊ (παῦ 18, ὁη6 ψοά, (6 βγμδ)]οδί Ἰοίίοσ, 
8ῃα οῃ6 ροϊηΐ οὗ 8 ἰοἰ6 7), δλαϊϊ ἕπ πο τοἴδο ρα88 ἕγοπι ἐδε ἰαιο, εἰ] αἷϊ δε 
Μι πιά. (Μαιὶ, ν. 18.) Αμπᾶ αδρκαΐη, 7:Ὺ6 ϑδογίρέμγο σαγιποὲ δὲ ὀγοζοη. 
(ΨΦομη χ. 36.) Ηδ ἀφοϊαγθα ὑπαὶ τῃ6 δαάάισθοβ οστϑά, ὈΥ ποῦ ὑπάογ- 
βίδπαϊηρ [ῃ6 δουρίυτοβ. (αι. χχι!. 29.) Ζ776λεν λαυε Μυδθε5 απ ἐλε 
ρυρλεέε, ἰεὲ ἐΐεπι ἦξαν ἐΐόπι. (Ἰἴωυκα χνὶ. 29.) Ἧς ἀοῆμοα {86 ῥτο- 
Ρ ΘΙ. 8] ἐν μυῤθαρὸ 186 1᾿π}118 οὗ ΑὉ6] δπὰ Ζδοβαγιδδ. (Μαίι. χχϑὶ, 
8386.) Ιὰμ 8 νγαὶκ τυ Ὧ18 ἔντο ἀ18010168 ἴο Εὐτησηδιβ δὐου Ὦ1Β σθβαγ- 
τοοϊίοῃ, δοεσίππὶπο αὐ δίοδος απά αἷΐ ἐδ Ῥγορλείε, ἦς εαρομηάοα μπίο 
ἐλοπι ἕπ αἷΐ ἐδε ϑοτίρέμγοβ (δε ἐλίπφε οοποογπίης ᾿ιὶπιδοῖ, (Ἰμακα χχὶν. 
27.) Ηθ βαϊὰ ἴο [ἷβ δροβί!ϑβ:--- 7ΖὝοδε αγὸ ἐδ τοογας τολϊο 1 ἐρακθ 
μπίο ψοῖς ιοὐϊῖε 1 τοαϑ ψεΐ ιοἱέἠ ψοῖι, ἐμαξ αἷϊ ἐλίπσα πιιιϑέ δὲ ει ἐοαά 
ισλίοὐι τοόγα ιογτζίοπ ἵπ ἰλ6 7,αιο ὁ Μοδεα, απά ἐπ ἐλ χοροῖς, απά ἐπ 
ἐλε εαΐπις, σονοεγπίπο πιΘ. (ἴα χχῖν. 44.) (Ηδ Πογα γϑίεσβ ἴο {16 
{πγθοίοϊ ἃ ἀϊνϊδίοη οὗ ὑπ ϑοσιρίυγθθ ἜΠΘΗΝ, {π6 968, 1π6 μᾶγν, 186 
Ῥτορβοίθ, δῃὰ {86 (ὐδἰαρὶπλ, οΥ Ηδρίορσταρῆα, Ἡ ]ΟὮ ΤΟρ ΠΟΥ τηδάθ 
“αἰ ἴ16 ϑδογιρίυγοβ.).. . .. Απὰ, τπογϑίοσο, (6 Ὑτιθησβ οὐ Μοβεβ, 
δηά 4}} (86 Ῥτορποῖδ, ἀπὰ {86 Ῥβα]πμ8,--- [μδ΄ 18, 41} [86 ὈΟΟΚΘ τϑοοϊνοά 
Ὀγ {86 δον υπάθν {Π686 ὨδΠΊ68, ΘΓ αἱΐ ἐλό ϑογίρέμγος το ΟἈτϑί,᾽ 3 

Δ Οη ἔδο σπου οὗ Φενίδη ϑουίμίατο δοοογάϊηρ ἴὸ (ἢ ἰδδιϊοηΐοδ οὗ ῬὨΪΪοΟ δηπὰ 20- 
ΒΟΡδυ5, 866 ΤΥ ΠΟΣ, ΒΡ. ΜΑγδ 8 ὈἸΥΙΏΠΥ 1οεῖ. Ῥατὶ Υἱί, Ἰωϑοίαγοδ χχχὶϊὶ, δπὰ χχχίν. 
ῬΡ. 17---50. 
3 γγοτάδνογι μ᾽ 8 1.9οΐαγοβ ου ἴ86 Ἱπερίγαιϊίοη οἵἁ ΗοΙΥ ϑοσγὶ ρίατα, ὈΡ, 51, 52. 



44 Οἡ ἐδ Οοπεΐποποϑα απά “ιἰλιοπίϊοϊέν 

“ὙΉαὐ ΟἸγῖβὲ ἀϊα, 18 ἀροβίῖθβ.... ἀϊὰ ΠΚον86. ὙΠΟΥ αἴἔγστα ἐπαὺ {πὸ 
ϑοτρίαγοβ σαηιὸ ποί ὃψ ἐΐο εοἱϊϊ 9 πιαπ, Ὀὰϊ ἰμαΐ ἴπον πτῆο τσούβ ὑμθυὰ 
δραΐο αϑ8 {]ιογ τρογὸ πιουοὰ ὃψ ἐμ Ἡοῖν Ολοεί. (2 Ῥεῖ.1.21.) σοά.... α 
ϑιπάγῃ ἐΐπιο8 απα αἀΐνογ5 ρίασος βραζε κππίο ἐδο Ταΐλοτδ, ὃν ἐλ Ῥγορλείξ. 
(Η}. 1. 1.) ὙΒΟΥ τοοορπῖδα {Π6 βοσιρίγαβ 88 ἴῃ {Π6 Πδπαβ οὗ {6 
68. Τηα ρτοαὺ δἀνδηΐαρο οὗ [Π6 6078, ΒΔΥ8 [86 ΔροΒβί]6, 18, {παῦ ὕο 
{Ποῖ Ὅ το οοηιπιζίοα ἐδ ογαοῖεβ 90.0Γ1 Οοά. (Βοτα. 11}. 1, 2.) ὙΥ̓Βαΐ, 
{ποσϑίοτα, νγαὰϑ οοσηταϊ 6 ἰο πο, τγβ (ἀοα᾽5 ογὰ ; δῃὰ ψῇῆδὲ τνᾶϑ 
ποῦ σοτητλοα ἴο [Π6 7678, ᾿π δι. δ] Ἰπαρστηδηΐ, νγαὰ8 πὸ ΟΥδ0]6 οὗ 
αοά. Αραΐπ, ὑο {86 Ιβγϑθ 68, 6 βαγ8, ρογίδιπθίμ ἐλ αὐορίϊοπ, απά 
ἐλ σίογψ, απά ἰΐδ εουοπαπέδ, απά ἐΐε σίυϊπσ 9 ἐιε Ζαιο, απα ἐδ 
γγοηιῖδεα, ὙΥ Βαὶ 1πογαίοσθ ἀϊὰ ποῦ ρογίδιπ ἴο {Ποῖ νγ88 πῸ ραγὺ οἵ {}16 
Βϑοσϑα ἀδροεὶὺ οὗ ἀϊνὶπο {τυ ἢ, ΠΟΘ ΔΕ γ᾽ 1Π6 ΔρΟΒί]68 ΠΟΥ͂ΘΥ ατοία 
ΔΏΥ οὗἩἉ {π| Δροοῦυ ΡΒ] ὈοΟΪκΒ 8 {π6 Υῇ ογτὰ οἵ (οα,᾽"" 

ΑὩ δχδηγηδίΐοη οὗ {π6 ΤΆΡ]6 οὗ Θιυοίδίϊομβ ἔσοτσα {πὸ ΟἹα Τοβία- 
ταθηῦ ἴῃ {6 Ναυν, ψὨΙΟΩ 18 ρίνοθη ἴῃ 70]. 11. ρρ. 118---174., ψ}}} 
ξΌΥ 5 ἢ αὐυπάδηΐξ ουιάθησοο {παῦ {π6 “οὐ (ὐδποη, ἰῃ (ἢ 6 ἐπι6 οὗ 
“6818 ΟἸγῖδὲ δα ἢϊ8 δροβϑί]θ8, δοπίδι θα (Π6 βᾶπηθ ὈοΟΚΒ τ ΠΙΟὮ ΠΟΥ 
σοπδαςαία {86 ΟΙα Τοεβίασηθηϊ ; δηὰ 1 1 Ὀ6 ΟὨΪγ δἰϊονσθα {πα΄ «6808 
ΟἸγιβὺ σγῶ8 ἃ Ῥϑύβοῃ οὗ ἃ υνἱγίπουβ πα ἸΣΥΘΡΥΟΔ ΒΔ 0]6 οΠγδοίου, ἐΐ 
τησβῦ Ὀ6 δΔοκπον)οαροα {ῃαὺ τὸ ἀγα ἃ ἴα] ΘΟΠΟ] αβίοη, ἡ ΠΘῊ Ὑ76 ἀβδβοσΐ 
{μαὺ 186 Θολιρίαγοβθ ἡ γα ποὺ σοσταρίθα 1ῃ ἮΙΒ {Ἰπὴ6 ; Ὁ, ἤδη ᾿6 86- 
οὐδοα {π6 ῬΠΔΙ8668 οὗἉ τηακίηρ {Π6 αν οὗ πὸ οἴἶβοι Ὀγ {θῖν ἰγαα! 1 0η8, 
δηά σι βθη 6 οπ]οϊηθὰ ἢ18 δυο (0 Βθασο {Π6 ΘοΙρίαγαϑ, ἢ6 οου]Ἱὰ 
ποῦ μάνα ἔμι]6α ἴο τη ποη [6 ΟΟΥΤΌΡ(ΙΟΏΒ ΟΥἩ ἔΟΥΡΘΓΙ6Β οὗἨ ἁ ΘοΥρίαγα, 
1 ΔΩΥ͂ Πα οχιβίρα τη {παΐ Δρ6. 

ὝγΥ6 αᾶνϑ, Βον οὐ, ΠΑ ΘΒ ]ΟΠΔΌΪΟ ἰοΒ Δ ΟὨΥ͂ οὗ π6 ρδῃυϊ 6 η688 οὗ 
{π6 ΟἹ Ταβίδμμθηϊ, ἴῃ {86 ,ασέ {μαΐ 118 σδῆοη ψγὰβ Ηχϑα βοιηθ οδῃ- 
ἰυγ1695 Ὀοίοσγα {π6 Ὀιγτίῃ οὗ “6815 ΟἸγῖδί. “6θὺ8 186 βοὴ οὗ διγδοῖ, 
αὐἰον οὗ ὑπὸ Ὀοοῖκ οὗ Το] δι αϑίϊοιβ, τααἶΐζοϑ ονϊἄθηῦ γοίοσομοοβ ἴο {86 
Ῥγορἤθοῖοδ οὗ ᾿βαϊδῃ, «“ ογθιιῖαῖ, ἀηα ἘΣ Ζο κῖ61, δπα τηθη οηβ {π686 ρτο- 
ῬΠοίβ ΟΥ̓ ΠΆΩ; ἢ6 ΒΡΘαΪΒ αἷἰβο οὗ {86 ὕγγοϊνο συΐποῦ ῥτορμοίβ. [ὲ 
ἸἸΚΟ1Β6 ΔΡΡΘΑΥΒ ἔγοστα {π6 Ῥσοϊορσιδ ἴο {δαὶ ὈΟΟΙ, ὑπαῦὺ {π6 ἴαὶν ἀπα {ΠῸ 
Ῥγορμοίβ, δῃὰ οἵμαὺ αποϊθηῦ ὈοοἝκΒ, γογο οχίδην δὖ [6 βαπλθ ρουὶοά. 
Τη6 Ῥοοῖ οὗ Εἰοοϊοβἰαβίϊοιιβ, δοοογάϊησ ἰο [1ῃ6 Ὀοβὲ σὨΤΌΠΟΪορ ΓΒ, τγ85 
τι θη ἴπ {Π6 ϑυτο- ΟΠ] αἱς ἀϊα]θοῖ, ἀθουΐ Α. Μ. 3772, ἱμαὶ 18, ἔϊιοο 
μυπάγοά ἀπά ἐἠιέγέψ-ίιοο ὙοΑΥΒ Ὀθΐοσο {π6 (ΟἸ γβιϊδη φτα, δηᾶὰ τνὰβ 
ἰγδηβ θα Ὀγ {Π6 σταπάβοῃ οὗ «688 1ῃἴο ατβεῖζ, ἴογ [86 '86 οὗὁὨ [Π6 
ΑἸ χδηαγιδη 9678. ΤΠ Ρῥγοϊορτια 88 δαἀρα ὈΥ 1ἢΠ6 ὑγϑῃβίαἴοσ, θὰ 
(818 οἰγουτηβίαποθ ἄοϑβ ποΐ αἀἰτη η 88 ἐπ6 ονϊάθησα ἔογ (ἢ6 Δ ΠΑ] ΟΣ οἵ 
{π6 ΟΙἹα Τοβίαπηοηῦ; ον δ6 ᾿πΙΌΥ 8 υ8, (αὶ {86 1,87 δῃὰ [6 Ῥγο- 
Ῥμοῖθ, δπᾶὰ {π6 οἵμοσ Ὀοοῖκβ οὐ {ποῖὶγ ἐδίθουθ, ογο βίυαιοα ὮὉΥ 8 
σταη ἈΠοῦ ; ἃ βυ ποι οηΐ ρῥγοοῦ ὑπαὲ (ΠΘΥ ἡ γα οχίδηϊ 1π δἷ8 Ππηο. 

(0.) ΕἸν ταῦθ, ᾿παάθοά, Βοΐοσα ἴῃ 6 ἀρὰ οὗ {π6 δυΐμον οὗ Εἰ] δβὶδβ- 
[Ἰσὰ 8, ΟΥ ἔϊσο ἀμπάγο ἀπά οἰσῆέψ οΥ εἰφἠξψ-ξιρο γοαγϑ Ὀοίοτα {π6 ΟἾγῖδ- 
{18 Ξτα, (ῃὩ9 ἀτραῖς νοσβίοη οὐ {μ6 ΟἹὰ ᾿Γδβδίαπιθηῦ, ἀϑι8}}ν σ6]]6α {86 
Θαρίυδριηΐ, 88 Ἄὅχϑουϊοα αἱ ΑἸδχαπάσγια, [86 θοοῖβ οὗ τ μίοι ἀγα {86 
ΒΒΔΠΊ6 88 1 ΟἿΥ Β10]08; ψΏΘΩσΟ 1{ 18 ουἀθηΐ {πᾶὺ γὸ 5.}}} ἢανα ἰῃο86 

1 ογάθνον "8 1βοίατοβ οἡ ἐπ6 Τρ ταϊίοη οὗ ΗοΪγ βοσρέιγο, Ρ. 54. 
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᾿ἀοπεϊοαὶ θοοῖ8, τ βῖοῆ [Π6 ταοβὺ δηοϊοηῦ {6 ν7γ]8 αἰοϑίθα ἰο 6 ρσϑπυΐπο, 
---α Ὀαποῆῦ {Π18 τ οἢ ἢδ8 ποῦ ΠρΡροπθα ἴο ΔῺΥ δποϊθηῦ ῥγοίδῃθ 
Ῥοοΐβ Ὑδδίονου. [ηᾶρρᾶ, δἃ8 20 δυο ὈοΟΪκΒ οὗ ἃ τοσα δποϊθηΐ 
ἀδίο, Ἔδχοορίύ ἴποδο οὗ ἰμ6 ΟἹα Τδδίδιαθηΐ, ἀγὸ οχίδηΐ, 10 18 ᾿τηροββῖθ]α 
ἴο δϑοθπα δΙρΘΓ 1Π ΒΘΔΓΟΣ οὗ ὑδβ μουν. ΤῈ ουϊάθῃοθ, ᾿πάἀ 664, π Οἢ 
γγ͵8ὲ παν δααυορά, 18 ποῦ Τρ τ ὶν ὑπαὺ οὗἉ [86 ΤοτΘ τηοάθσῃ «6008 ; --- 1 
19 ἰ8ο [μα οὗἩ {π6 πηοϑβὲ δηοϊθηΐ, 88 18 τωδηϊἝθϑί ἔγοιῃ {818 οἰσοιτηϑίδησα, 
{μαὺ (Π6 Ἰαὐτογ οὗἉ [8686 ὈοΟΪΚ8 δἰ νγαύβ γθοορτῖβα οἴ  Β 88 Κπόνῃ ἴο Ὀ6 
ΤΊΟΤΘ δησίθηΐ, δὴ δἰπιοδῦ ΘΥ̓ΟΥΥ  ἤθτο οἱζα ἔμθῖὰ ὈΥ̓͂ ΠΔΠ16; ΨΏΘΠΟΘ 
10 ἴδ ουϊάθηῦ {μαῦ [0866 δποϊθηαῦ δας ΠΟΥΒ ἰοτρ᾽ βίποο σθοονθα ἐθϑΕ τ ΟὮΥ 
ἔγοτηι ὑΠμοὶν δηοοβίοσβ, {παὺ [8086 ΠΊΟΣΘ δηοϊθηῦ ὈΟΟΚΒ 6.6 [ἢ6 σϑηυΐπα 
ΟΣ ΚΒ οὗ [ὴ6 ΔΌΪΒΟΥΒ Ο86 μδηγ68 {Π|6Ὺ ὈΘΆΓ. 

ΒΣΟΩῺΚ --- 16 τΔΥ δα 1 ΠΙΒρυίδθ]6 ---- 48 [818 οχίθσηδὶ δου άθηοα οὗ 
{Π6 ρἝΠυΙΘΏ688 οὗ (Π6 Ο]α ᾿Ιοβίαπηθπῦ Ὁπα ἈΘΒΌΟΠΔΡ]Υ ἷ8, 

2. ΤῊΒ ἹΝΤΕΚΝΑΙ, ΕἸΥΙΌΕΝΟΒ ΑΒΙΒΙΝῸ ΒΕΟΜ ΤῊΕΒ ΟὈΝΒΙΡΕῈ- 
ΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΙΔΑΝΟΌΑΘΕ, ΚΤΥΓΕ, ΜΑΝΝΕΕ ΟΕ ὙΝΕΙΤΙΝΟ, ΑΝῸ 
ΑἼ,80 ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΤΙΑΙΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΝΑΒΒΑΤΙΝΕΒ ΟΟ0Χ- 
ΤΑΙΝΕῸΌ ΙΝ ΤΗΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΗΒ ΟΙὉ ΤΕΒΤΑΜΕΝΎ, 18 80 ΘΑΌΔΙΪΥ 
ἀροϊβῖνα δηαὰ ἱποοηΐθδίδ Ὁ]6 δυρυχηθηῦ (ῸΣ ΠΟΙΣ ΘΠ ΒΘΠ6ΒΒ, Δηα 4180 
ἴο ΒΠ0Ὺ ἐπαΐ [ΠΟΥ ΤΟΥΘ ποῦ δῃᾶ οου]Ἱὰ ποὺ 6 ᾿ῃνϑηίθα ὈΥ ομ6 ἱτη- 
Ροβίογ, οὐ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΓΆΪ ΘΟΠ ΘΙΙΡΟΓΑΓΤΥ ἱπηροβίοσβ, Οὐ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΙΆΪ Βυοοθβ- 
Βῖνβ ᾿τηροβίουγα. 

(1.) Τλε Ζαηφσιαφε, ϑίψίο, αὦ ίαππον ὁ Ἐγιξίπσ, μϑοὰ ἵπ {λι6 
δοοΐβ 9.065 ἐδλε Οἰἱά Τεβίαπιοπέ, αγὸ ἱπέεγπαϊ ἀγφιπιεηΐβ 97 ἐλεῖῦ φεπμῖπε- 
π685; απή Ρτοῦυε ποί οπἶἷψ ἐλαΐ ἔλεον πιμιβέ μαυθ δοοπ τογίἐΐοπ ὃψ αἰ βεγοπί 
)εγβοΉ8, διιέ αἶδο ὁπαδίο τι8 ιοϊέξ ργοοϊδίοπ ἰο αϑοογίαϊπ α ἔϊηι6, αὐ ΟΥ̓ δε- 
ον τοὐιέοἦι ἐλον πιιϑὲ παυος ὅδεπ σοπιροεξεά.ὶ 

Τῆο Ἡοῦτον Ἰαπρσύαρο, ἰη ΒΟ ἴ[86 ΟΙὰ Ταβίαπιθηΐ τγὰ5 τυ θη, Ὀοΐηρ [16 [Δ Π- 
ἄυασρα οΥ̓ δη δηοίοπθὶ ρθορΐα μὲ δὰ 11{{16 ᾿Ἰπύογοοῦγβα τὶ [μοῦ ποιρ ουγΒ, δηᾶ 
ΜΠ Ι086 ΠΕΙΖΒΡΟΟΣΒ αἰ50 βροΐζ 8 ἰδηριιᾶσρα σοι δὰ ργοδαὺ ΠΥ 18 {Ποὶγ 
ον, σοῦ ὰ ποὺ οὔδηχα 80 ΓΑΡΙΑΪΥ 88 ταοάθτῃ ἰαησυδροθ Βανα ἀ0Π6, βίποθ πδίΟἢ8 
Βᾶνα Ὀ6Θ6Ὶ ΥΑΓΙΟΊΒΙΥ Ἰηοτιηρ]οα, ἀπ βίηοα αγίβ, ΒΟ Θῃς68, Βη ἃ ΘΟΙΠΊΠΊΘΓΟΟ ἤανα Ὀθθη 
80 ΕἸΤΗ Ἔχίθηοᾷ. Ὑοῦ, βίποθ 0 ᾿δηρυδᾶρα σοη ἐπ 68 δἰ δι ΟΠ ΔΓΥ, ἰβότα τηυδῖ 
ἈΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ 06 801268 ΟΒΔΉΡΌΒ ἴῃ {86 ροσϊοα οὗἨ {Ἰπ|6 ὑπαὶ 6αρβθὰ θθίνγεθη Μόοβοβ δηὰ 
Μαϊδοι".Σ 10. ᾿Ββογοίοσο, Οὐ οοιρϑγιηρ ἰμ6 ΑἸ δγοηΐ ραγὶβ οὗ [86 Ηοῦτον ΒΙΌΪ6, τὸ 
ΟΠ λΥβΟΙο πα βέ}]6 οὗὨἨ [86 ἰδηρσιιαρα ἃγὸ ἴουπὰ ἴο αἰθοσ ὅ (πο οσι ες] ΗΘ Ότενν 
Βα οΪαγβ πᾶν του ἴο Ὀ6 [86 6856), ὰ δᾶγα δβίσοῃρ ἱῃίθσηαὶ οὐ ἑογῖα ὑπαῦὺ [86 αἰ - 
ογοπὶ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴι6 ΟἹα Τοβίδιηθης ΟΤΘ σΟΤΩροΟΒοά οἱ ἀἰδγθηΐ δηά ἀϊβίδηϊ ρϑυιοάβ : 
ἃηἃ ΘΟΠΒΟΘΑΌΘΗΥ ἃ ΠΟΠ5: ΘΓ ΌΪ6 ἀγρυμηθηΐ τηᾶὺ ἴπθποθ 6 ἀραἀυοορα ἴπ ἔδνουτν οὗ 
{πο ῖν ροηυϊηθιιθββ. ΕΠσίμοσ, ἰδ ὈΟΟΚΒ οὗ ἰ86 ΟΪὰ Τοβίαπηδηΐ ἢν ἴοο ΘΟΠ 5: Δ γ Ὁ] 
ἃ Ἰνουθιγ οὗ βῖγ]6 ἰο Ὀ6 [86 νεοτῖς δἰ μον οὐὗὅἁἨ ομδ 96» ([ὉΓ ἃ υεῖσ Βα πιυβῦ Βαανα Ὀθθη, 
οἢ δοοοιηΐ οὗ (86 Ἰδηρυ8ᾳ6), ΟΥ ΟΥ̓ ΔΩ δαύ ΟΥ̓ ΘΟΠΓΘΙΩΡΟΓΆΙΥ “6008. 1ἢ, (Βογθίογο, {86 

Σ Ἐὸγὸὺν [δΐ8 νἱονν οὗ 186 ἱπίοσπαὶ ουϊάθησο οὐ [6 ρϑηυ 6 Π688 οὗἩὨ 186 Ο]ὰ Τεβίβτηεηϊ, 1Π6 
ΔΙΠΟΥ ἰ8 ΟΠ ΠῪ ἱηάδοδιοὰ ἰο ἴπ6 οὐδογνδιίίουβ οὐὁἨ ἴῃς ῥτγοίουπά δηᾶ ἱηχϑηΐουβ ΡΒ]οβορῆοῦ 
Ἰ)ανϊὰ Ηδγίον (οη Μβη, τοϊ. 1ϊ. ὑῃ. 97----Ἰ 04.), δηὰ οὗἁὨ {1Π|ὸ Ἰεατιϑὰ πὰ δοοῦσγαίο ῥγοΐθϑδβοῦ 
Ἁδῆη (Ἰπιτοἀαςιῖο ἴῃ 1δτοα ϑδογοβ Υ εἰοσὶβ Εοάθσυϊδβ, ΡὉ. 18---28. 

3 Τῆς ἀδοραγίαγο οὗ [86 [8γ8611168 ἤγοτῃη Εργρί, ππάογ (Π6 ἀἰγοοῖίοη οὗ Μοβϑβ, ἴοοϊκ ρ]δεθ 
ἐπ 186 γοδῦ οἵ ἴῃς τοι] 2518, οὐ Ὀοίοσο Ομ γιβὶ 1491. δ δοιὶ ἀθ  νογοὰ 8 ργοάϊοιοη8 
Ὁ ἀοΓ ΝΟΠοπ 8}}5 δοοοπὰ ρογογηπηθηΐ οὗ πάρα, Ὀοίτγθθη [16 γοδσβ 486 δπὰ 420 Ὀείοτε ἴΠ0 
ΟἸ γιδβιίδη ϑοιὰ, ΤΏ ἰηΐοτνδὶ οὗ ἔτηο, μοτείοσο, [μδὲ οἰαρβοὰ δοΐπθοῃ ἰποπὶ 8 ὑεῖνγεθη 107] 
δηὰ 1055 γρδῖβ ; ΟΥ̓, ἱξ πὸ στοοκοη ἔγοσῃ ἴ86 ἀθδῖ! οἵὗἱ Μοβεβ (Α.Μ. 2555) Β. 0. 145], ἰδ ἰδ 
ἔγοτῃ 1015 ἴο 1031 γεδγβ. ἌΝ 

5. Απ βιεοοπηὶ οὗ ἴδο ΗοῦτΟν ἰδηραδρο βηὰ 115 οἸληροδ 18 φίνοῃ, ἐπγγχὰ, ΥοΪ. 1]. 
ΡΡ. 2---ἰ4. 
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Ὅ6 811} ογροσῖθϑθ, ἔμ γὸ ταδὶ αν ὈΘΘῃ ἃ δυσοθβϑίοη Οὗ ἱπηροθίουβ τὼ αἰ δυο ἀρθα, 
Ὑ0 δαγο οοπουττοα (0 ἱπιροβ6 ΡΟῚ ῬοβίουΥ, τοῦ 15 ἱποοποοίν 8. Τὸ βΌρροβθ 
Ῥϑτὶ ἴο θῈ ἰογραὰ, δηά ρασὺ ἴο θὲ ρϑηυῃθ, 18 ὙΘΣΥ ΒΑΓΒᾺ ; ποιῖμον πσου]α (δ15 ϑαρρο- 
δΒι(ἴοι), 1 δαὶ οα, 6 8ε ΒίδοίοΟΣΥ. 
τ ἐαὺρ 1η6 Ηεῦτον Ἰδησζυδρο οοαδοᾶ ο Ὀ6 ϑροΐζθῃ 88 ἃ ἰἰνϊηρ ᾿δηρτασο δοοῦ δ 

ἴα Βα γ]οπ δι σαρυϊν"γ ; θυὺ Ὁ πουϊὰ Ὀ6 αἰ βου Ὁ ΟΣ ᾿πηρο851016 ἴο ΌΓρΘ 8 [δὶπρ 
ἴῃ ἰς αν ἰὸ νσὰβ Ὀδοοπιθ ἃ ἀοδά ἰδηρᾷαρο. ΑἹΪ {μ6 ὈοΟΪκΒ οὐ (86 ΟἹ]ὰ Τοδίδιιοης 
Ταυϑ, μου ογα, 6 ΠΟΑΓΪΥ 88 Ἀποίθηῦ 88 ἴμ6 ΒΑΌΥΪΟΙΙΒΉ ΘΒ ΥΥ ; δηὰ δίποα Π6Ὺ 
σου] ποὶ 411 Ὀ6 τυυ θη ἴῃ {86 ΒΆΠ|6 ἃσο, Β0Π18 τηχϑὺ Ὁ6 ΠΟΙ ΒΙΔΘΥΔΌΪΝ τπογὰ δποϊθηῖ, 
σοὶ πουἹὰ Ὀτὶπρ υ5 Ὀδοῖς δρδίη ἴο ἃ δυσοθδβίοη Οὗ οοῃϑριτίηρ ἱππροβύοσθ. [,880}Υ, 
186 δἰπρ οἱ οὗὨ βίγὶα δηὰ υπαβδοίθα τρϑῆηοῦ οὐὁἨ ᾿γι της τι ἢ ρογνδὰθ 41} 1868 
Ῥοοῖκ8 οὗ {π6 ΟἹὰ Τοϑίαπιοηί (τ 10} 186 Θχοθρίίοη οὗ δβιοῖ ῥδγίϑ 88 8γ6 ροσϑίϊοβὶ δῃὰ 
ῬτοριθιῖςΆ}), ΔΓ6 ἃ ΥΘΓΥ βίγοπρ δου! άθηοα ΟΥ̓ {Ππ6ἷἰν σοηυπθηθββ, ουθη Θχο]υβίνεϊυ οὗ 
186 βυϊ δ ΐθη 88 οὐὗἨ {18 οἰτουμηδίδποθ (0 ἴΠ6 ἐ1π|68 οὗὨ [86 ΒιΡροβοα διῖδοσϑ. Ν οὗ 
ΟὯΘ6 οὗὍὨ [686 οΥγἰὑο γα 18 ΔΡρ  Ιο80]6 ἰο 186 ὈΟΟΚΒ ψἈΙΟΝ 1 βοὴ δ" 0 η8 ἃσα δἰϊδομοὰ 
ἴο 1π6 ΟΙὰ Τοερίδηιθηῦ ὑπ οῦ [86 16 οὗὁὨ [6 ΑΡΟΟΓΥΡὮΔ : 0. ἸΘῪ ΠΟΥΟΣ ΟΣ οχίθπίὶ 
πη Ηδοῦτον, ποῖ ΔῸΣ ἀγὸ {Π6Υ αυοϊοὰ ἴῃ 86 Νὸν Τοβιίδιηθηΐ, οὐ ὈῪ ὑμ6 “618 ἢ τυ 6 ΓΒ, 
ῬὨΠΟ δηὰ Φοβορῃυϑ; οα 1Π6 ΘΟΠΌΓΑΓΡΥ, ΠΟΥ οοη δίῃ πιϑΏΥ (ρθ Ἡ ἰοῖ ἀγὸ ΔΌΏΪΟι5, 
ἴαϊβα, ἀπα σοι σδϊοίοΣΎ ἴο ἴ.6 οαποη οὶ δουιρίυχοδβ.ΐ 

(2.) Τλε υὑενῷ στεαὲ πμηιΐεν 90 ραγίσεϊαν ΟἸτομηιδίαποοβ ὁ Τ πιο, 
ίαεε, Τεγβοηβ, δ. πιοσπίϊοπεα ἐπ ἐΐ6 δοοῖς οΥΓ ἐλὲ Οἰἱά ἽΖ7εβίαπιοηί, ἐξ 
αποέλεν αγσωπιεπέ δοίς 97 ἐδιοῖτ σεπμίποποββ ἀπά αμέῤορμίϊοϊέγ. 

Α βιβίδπχοηῦ οὗ {Π6 ργΐποιραὶ ᾿ιοαάβ, πηὰοσ τυ] οἢ {Ππ686 Ῥαγ ΑΓ 
ΟἸΓΟΙΒίΆΠΟ6Β ΙΔΔΥ 6 ΟἰαΒβ6α, γ7}}} ΘΔ 0]6 6 τϑϑάϑσ {]}7 ο δρργο- 
Βοπά {πμ6 ἔοσγοβ οὗ [818 Ἰηὔθυπμαὶ θυ! άθῃοο. 

ΤΠΟΓΟ ὅσο, (μ6ῃ, τηοηϊοηοα ἴῃ 86 ὈΟΟΪΚ οὐὗὁἨ Οὐἰεπεεὶς, ἰ86 τίνοσβ οὔ Ῥασγαάΐβο, {86 
ϑηογα ΪΟἢ8 οὗ (86 δηϊβ]ανίδη ραίτίσομα, {π6 ἀοΐυρθ τ ἢ 108 οἰγουτηδίδποοδ, 1Π6 
Ῥίαοθ τοῦ {ΠπῸ ἃσῖκ γοϑίθα, 06 Ὀυϊαΐηρ οὗ ἴΠ6 ἴονον οὐὁἨ Βδθοὶ, ἐπ οοηδιδίοη οὗ 
τοησιθ8, 616 ἀἰβρουβίοη οὐ τδηκῖηα, οὐ 186 αἰνβίοη οΥ̓͂ [Π6 δατίν διηοηρδβὺ 186 ρο8- 
ΤΟΥ οὗ 5Βθηι, Ηδπι, δηα «δρμοῖ, [86 σϑῃογαίίοπβ οὗ {6 ροβί.ἀ]υνίαπ ραιτίαγο 5, 
τ {86 σταάμα) ϑμοσγίθπίηρ' οὗ Βαϊηδη 16 αἴλον ἔμ 6 Ποοά, εἶ, δο)ουγπίηρϑ οὗἩ ΑὈγΓα- 
δ, ἴβδδο, δὰ Φδοοῦ, νι ΙΏΔΩΥ ραγιϊουϊαγθ οὐ ἰῃ6 βίδίθ οὐ Οδῆδδῃ βπὰ τὴ 
ΠΕΙΆΡΌΌΠΙΕ ΘΟΙΠΙΓΙ6Β ἰπ ὑποὶν {ἰτλ68, {π6 ἀσδβιίγιοιίοη οὗἩ ϑοάοπι δηὰ (ἀοπιοστδὰ, ἴθ 6 
βίαϊα οὐὗἁἩἨ 16 Ἰαπὰ οὗ Εἄοτῃ, ὈΟΪΒ ὈαοίΌΤα δηὰ δῇἴοσ Εβαυ δ {ἴπ|6, δηὰ (86 ἀσβοοηὶ οὗ 
Φαοοῦ ἰηΐο Εργρὺ, ψῖτἢ (Πα ϑἰαῖα οὗἩ Εσγρὶ Ὀδοίογα Δοβοβ᾽ β {{π|6. --- Τη ἤηθ, τ ἴδυθ 
ἦπ 1819 ὈοοΪΚ [Π|6 ἱπίδΠοΥ ἀπα σοι οὗὨ (6 Βυμηδη Ταοα, τοροῖμοῦ τὴ} (86 σταάιιαὶ 
ΔΠα 5υσοδβϑῖνα ὈΓΟΩΤΘ88 οὗ οἷν" δα ῦοη δηᾶ βοοϊδίγ, ἀειϊο εἰδὰ ἢ δἰ ρίαν ταϊππαῦθς 
688 δηα ἀρ ανῦ 

[πὶ ἴ6 ῬοΟΚ οὗ Ἐσοάμδ τὰ τοοογάοὰ {π6 μίαρσυοδ οὗἨ Ἐργρῖ, {86 ᾿πδυϊταἰοι οΥ̓ {86 
ΒΒ ΘΓ, 186 ρᾶββασα Τῃγουσῇ [86 ρα 868, τ} {πΠ6 ἀσβιγιοίίοι οὗἁἨ ΡΒΑΥΔΟΙ οπὰ 
ἰ8 Βοβῦ ἴδποσθ, {86 τηϊγβοῖὶα οὗἨ τωϑῆηβ, ἴμ6 ΥυἹοίοσυ οὐδσ ἐμ6 ΑὐοδἝοἰκῖίθθ, {86 

δοϊ θιμη ἀθ] Ἰν ΟΥῪ οὗὨ ἴπ6 αν ἔγτγοπι Μουηῦ Κ΄ Πδ], ΤΩΔΩΥ ΡΥ ΓΙ ΟΌΪΑΣ ἰδττβ ὈΟ(Ὦ τηογαὶ δηὰ 
οετθαιοηΐαὶ, [86 γουβαῖρ οὗἩ [86 ροϊάθῃ οδ]ῇ απὰ 8 ὙΟΥΥ πιϊμαΐα ἀοβοτί ριίοη οἱ 116 
ἀἈΌΘγη8ο]6, Ὀγίοϑίβ᾽ σΑΥλ 8, ΑΥΚ, ὅτο, -- Τὴ Ζευϊέσιδ τ Βανα ἃ οο ]δοϊοη οὗἨ δϑγθ- 
τ Π14] ἰανγα, τα ἢ 41} {πον Ῥδγ Ι Ὸ] ΑΓ 0168, ἀπ ἃ 8 δοοοπηῖ οὗὨ ἴμ6 ἀοβ}8 οὐ Νᾶδὺ δηὰ 
Ανΐδυ. - ΤΒ6 ὈοοΚ οὗὨ Νιυπιδεγδ σοηαϊβ (Π6 ἤγβὶ δπὰ βοοοπὰ πυτϊῃδοσίηρβ οὐὗὨ {Π6 
ΒΟΥΘΓᾺΪ ὑγ] 068, 10} {Π6ῚΡ σα πθαϊοσίθβ, {μα ῬΘου αν ΟΠ 68 οὗ [86 ἰὮγθα βουθσαὶ (διμ 168 
ΟΥ̓ {πὸ μον θα, ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΓΟΙΙΟΠ δ] ἰανγβ, (6 ἸουΓΏΘΥρ8 ἃπἀ Θποδιηρτηθηΐδ οὗ {116 
ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ἐμ6 ν ]άοσημθ88 ἀυσίηρ ΤΌΤΕ ὙΘΆΓΒ, ἩΠῚ ἢ {Π6 το] θη ΟΥ̓ Βοπι6 γϑηλαυ Κα Ὁ]8 
ἐνϑηΐβ σγμ]οἢ Βαρραποὰ ἴῃ (818 ρετὶοα ; 88 186 ββδγοβίῃρ οὔ {88 Ἰαπά, {πε τβρβὶ] οι οὗ 
ἸΚογαῖ, {1 νἱούον 68 νον Ασϑά, δίβοῃ, απᾶ Ορ, ψῖῖ ἴμ6 αἰνἰβίοη οὗὨ [μ6 Κίῃχάοτῃϑ 
ΟΥ̓ ἴ86 ὕνο ᾿ἰαϑῦ διηῆοὴρ 86 Οδάϊτοβ, Βα ρθη οβ, δπὰ Μαδμδβϑίίοϑ, ἴῃ 6 Ὠἰβίοτυ οὔ 
Βα]αὶς δῃα Βαίδδπι, δπιὰ (86 νἱούουυ ονϑὺ ἴμ6 Μίαϊδη 068 ; ]1 οὐὔΓἨὁἍ σοὶ ἀγὸ ἀθβογι θα 
ὙΠ [86 ΒΟΥ ΘΓΑΪ ρα οὐ] Αγ 165 ΟΥ̓ τἰπγ6, ρΙαοθ, απ ρθγβοῃβ. --- ΤῊ ὈΟΟΚ οὗ Ζειίογο- 
ποηιῳ ΘΟΠἈ128 8 ΓΕΟΔΡΙΓ]ΔίΙοἢ ΟὗὨ πον τμΐηρβ οοιηρτίϑοα ἴῃ {μ6 ἴμγοο ᾿δϑὺ ὈοΟΚϑ, 

Σ ὙΠΟ ΔΥρβυτπηοπῖβ ἀρδίπϑὲ [Π6 σοηυΐϊηθ 6858 ΟὗἩἨ 1.6 ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ ὈοΟΐΒ, τ ὨΪοΝ ἀγΘ ΠΟΤ 
ΠΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ τούο ποιὰ ἢ ὈΓΟΥΠΥ͂, ψ.}} δ6 ἔοι πὰ ἀϊδουβεοὰ δὲ Ἰοηστ ἐπ γγὰ, ἴῃ [86 Αρροπάϊχ 
ἴο [15 Ὑοΐπηλο, Νο, 1. βοσίίοι 1, 
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πιὰ {86 βοοοηἃ ἀοἸἑγΟΥῪ οὗἨ ἰδ6 αν, Ομ ΘΗ [86 πλοσγὰὶ οὔθ, Ὁ Μοβϑβ, Ὁροῦ ἐδ 
Ὀοτάογβ οὗἩἨ δηδϑϑῃ, δύ Ὀοίογα 88 ἀοδίῃ. 

Ιη τἴῃ6 ὈοΟΚ οὗἩ υοδλια, γα αν [86 Ῥαβϑᾶρα ΟΥ̓ “ογάδη, ἴμ6 οοπααοϑί οὗἩ {86 
Ιλπὰ οὗἩ σδπδδη ἴῃ ἀδίβιϊ, δηὰ ἐδο αἰνίβίοη οὗὁὨ [ἢ ἀιαοησ (86 ὑγῖ068, ἱπο] ἀϊηρ᾽ ἃ τηϊηιῦα 
ξοοΖταρ ἶσα] ἀδβοσί ριίοη. --- Ὑ86 Ὀοοῖὶς οὗἨ ὑμάφεα τϑοὶϊϊθ9. ἃ στϑαὶ νασί θυ οὐ ρυῦ]δ 
ΓΥΔΉΒΔΟτΟΏ8, τ } (ἢ 6 ῥσῖναῖα οὐ σίη οὗ βοθ. [1 4}}, (Π6 πϑπ168 οὗὨ ὑΐτηθβ, μ]6668, 
δηὰ ρδγϑοῃβ, ὈΟΪΆ διμοὴρ ἴῃ6 1βγϑ 6} 1068 δῃηὰ ἴπ6 μοὶ ρου σΙρ παιϊοη8, ἀγα ποϊρα 
σε 1} ραγιϊου ΑΥ Ὑ δη ἃ δ᾽ ρ] οἴ [γ. -- 1 [Π6 ὈΟΟΚ οὗ Πιλ 15 ἃ 6 ΥῪ ρασίϊυϊαῦ δοσουηΐῖ 
οἵ 186 ροπθβιοργ οὗἩ Βανι, νὶῦ θαυ τα] ἱποϊ ἀθη αὶ οἰγουτηδίδηοο8. ---Ἴ Π6 ὈΟΟΚ8 ΟΥ̓ 
ϑαπιμοὶ, Κίηρε, Ολγοπίοϊες, Εζγα, δῃὰ Νελοσιίαὴῆ, οοπίδίη [86 ἰγαηββοίίοηβ οὐ ἴδ6 ᾿ 
Κιημβ Ὀοίοτο 86 σαρῦνγ, δηὰ ρονΟΓΏΟΥβ δ σαγάβ, 8}} ἀθ] νοσοὰ 1ῃ ὑΠ6 β8π}6 οἷγ- 
ουηϊδίδης!] τδηποῦ. Απὰ δοτα 86 ρδγίϊουϊασ δοοουηΐ οὗὨ {116 τορι αι οηβ, βαογοᾶ 
δηὰ οἷν!}, οβί βὉ] 586 Ὀγ Πανὶ ά, απὰ οὗὨ [86 Ὀυ!]άϊηρ οὗὨ [86 ἐδιηρὶα Ὁγ ϑοϊοπιοι, [88 
σοποδίοριθ ρίνϑη ἴῃ ἴδ6 Ὀορὶπηΐηρ οὗἨ [86 Αγεὶ θοοὶς οὗ ΟΒγοηῖο θθ, ἀπὰ {86 1518 οὗἁ 
(86 ροόσεκοῦβ 0 σοϊυγηθα, βοα] θᾶ, το. δον [86 σδρυἰν ὐγ, ἴῃ 06 ὈΟΟΚΒ οὗἩἨ ΕἶΖτὰ δῃὰ 
Νεβϑιίδι, ἄσβοσνο οϑρϑοῖδὶ ποίϊοθ, ἴῃ [86 ᾿ἰσῦ ἴὰ ΠΟΙ ἯΠω ΓΘ ΠΟΥ͂ ΘΟΠ 5, ἀΟΣΙῺΡ 
{πη ρ8. -- Τη6 ὈΟΟΚ οὗἨ Ἐἰϑίλον οοη δίῃ ἃ 1ἰἰζο δοοοιηὺ οὗὨ ἃ ὙΘΓῪ ΓΟΙΏΔΡΚΑΌΪΘ ονθηΐ, 
αἰ 186 ἰπδιϊιυἱίοη οὗ ἃ ξδϑιϊναὶ ἰῇ ΠἸΘΠΊΟΣΥ οὗ ἰὕ. 

ΤΈδ ὈοοΟΚ οὗἁἨἩ Ζραΐπιδ τηδη 08 ΤΔΏΥ ἰδίοσ σα] δοΐδ ἴῃ δὴ ἱποϊἀθηΐαὶ 87; δηὰ 
1819, ἢ ἐθ6 ὈοΟΐΚΚ8 οὐ Φοῦ, Ῥγονογῦβ, Εὐοοϊβίαδίθα, δηὰ (ἰδπίϊοϊθβ, δ θα ἴο {86 
ΤΩΔΉΠΟΙΒ δηὰ ουδβίομῃβ ΟΥ̓ δΔηοίϊθηΐ ἰ(ἰπλθ8 ἰῃ γαγίουβ ΑγΥ8. [ἷπ δὰ Ῥρορλεοοίοε ᾿ΏΘΣΘ 
ΔΓΘ 801ὴ6 Βιἰδίογίοαὶ σοὶ δίϊοηβ ; δηὰ ἰῃ ἴ86 ΟἿΟΣ ρδγίβ ὑπὸ ἱπάϊσοοῦ πηϑηϊίοη οὗ ἔδοίβ, 
(ἰπ168, ὈΙδοΘ8, δα ῬΘΥβΟ8, 18 ᾿ηοσουθιὶ ὙΠῸ ἰδ ῥτραϊοι!ο.8 ἴῃ (δ πηοβῦ οορίουβ 
δηἃ οἰγαυ 8 8116] ΤΒΏΠΟΣ. 

Ετοπι ἴμ6 ρῥγοσοάϊπης βίαι οπιθηίδ, 176 ΤΩΔΥ͂ ΟΌδοσυο, ΣΊΠΘΤ, (πᾶΐ, ἴῃ ἕδοῖ, τὰ ἀο ποὶ 
ονοῦ πὰ {μα} Τογμοά οὗν ἔ8]86 δοσουηῖδ οὗ [81 ηρ58 δυρογδουπὰ {δ Ὲ8 ἴῃ μαγισυ Αγ 168. 
ΤΠΟΓα 8 ΔΙΎΥΔΥΒ βοῖὴθ ἰσῦἢ ἩΒΘΓΘ ἴθΘγΟ ΔΓ6 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪ6 Ῥαγ Ιου] 1165 τοϊαίϑα, 
Δηά ΠΕΥ̓ αἰ Δγ8 βθθπι 0 ὈΘΆΓ ΒΟΏ16 δ ἀῤὸ νὴ ἴο Οὁη6 Δποίβου. ἼΒυ8 ΠΘΣῈ 18 ἃ στοδῦ 
νδηῦ οὐ [Π6 ΡΒ ΓΙ ΟΌΪΔΓΒ ΟΥ̓ {ἶπλ6, ρΐδοθ, δηἃ ῬούβοηΒ ἰῇ Μδηοίμο᾿β δοσοιιηΐ ΟΥ̓ {16 
Ἐμγρίϊδη ἀγηῃδβδίῖθβ, Οὐθβὶδδ᾽8 οὔ ἴῃ6 Αβδυσίδῃ Κίηρβ, δηὰ ἴδοβα το [Π6 ΤΘΟΒηἰΟΑ] 
ΘΠ ΓΟΠΟΪΟρΡΟΥΒ Βᾶνα ρσίνοη οὗ {Π6 ἀποϊοηὶ κἰηράοιῃβ οὗ ατδοοα ; δηᾶ, στοοαθ}γν ἐπογοῖο, 
111686 δοσοπηΐθ μδᾶγθ τη οἷ βοίοη δπὰ (ἰϑοβοοὰ, αἰ δοῖηθ σα: τ μογοαβ ΤΒυοΥ- 
αἰ δ᾽ 8 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ἴμ6 Ῥεϊοροπποβίμῃ γᾶγ, δηὰ (ὐβοβασ δ οὗ (Π6 τᾶν 'π (ἀδυ], ἰὴ Ὀο1ἢ 
ὙΒΙΟΒ ἴΠ6 ῬδιυΟΌ ΑΓ οὗὨ (ἴτηθ, μΪδοθ, δῃὰ ῬΟΥΒΟΠ8 ΤῸ της! οΠθ, ΔΓ ὉΠΙΝΘΓΒΆΙΥ͂ 
οϑἰθοτηθᾶ ἔνι, ἴο ἃ στοδῦ ἄδρτοο οὗ δχδοίῃβββ. -- ΘΕΟΘΟΝΌΣΥ, ἃ ΤΌΓΡΟΥ, ΟΥ ἃ σοϊδίοσ 
οὔ Ἰβοοοῦϑ, ὑδέ κα ἢ Ὅ6 ΘΩΓΘΙΪ ποῦ ὑ0 τηϑπ θη 80 ρτοδὺ ἃ ὨυηοΥ οὗὨ ραγιϊ συ γα, 
Β'ποα {818 που]ὰ Ὀ6 ἰο Ραϊ ἰηΐο 8 τοϑδά οι 8 βαπὰβ οσ  ἰογία βου ΌΥ ἴὸ ἀσιῖοοὶ  ΐηλ. 
ΤΠ Ἧ6 ΤΩΔῪ 866 006 ΓΈΔΒΟΠ οὗ ὑπ6 ἔδοῖ ᾿πδῦ τηθπίϊοηθά, δηὰ ᾿ μἱεὮ, 1ῃ σοπβτγπίηρ; 
ἐπαὺ ἰδοῦ, ΘΟΠΙ͂Γπι8 6 Ὀτοροβϑιϊΐοη ἤοσα 190 Ὀ6 Ῥγουθά. --- ΤΉΙΚΌΣΥ, ἃ ΤΌΥΡΟΥ, ΟΥ 8 
τοϊαίθν οὗ ἐβἰβεβοοάβ, σου ὰ Βοδγ ΘΙ Ὺ {αγηΪκ ἢ δα ἢ 1188 οὗἨἁ ραγυ οι ]αγθ. [Ὁ 15 Θ,δῪ ἰο 
ὁοῃσοῖνα ΒΟΥ (1 Π [Ὁ] τοοοσάβ Κορ ἔτομι {ἰπι6 ἰο ἐἶτη6 ὈΥ ῬΘΥβοη8 σοποογηρα ἴῃ {16 
ἰὐδηβδοίϊίοηϑ βῃου]Ἱὰ σοηίδίη δυο 1818 ; ΠΑΥ, 1ζ 18 Ὡδίπγαὶ ἴο ὀοχροοῖ ἰμθῦι ἴῃ {}}18 ο886, 
ἴγοπι ἰΒαὺ Ἰοσδὶ ΠΠΘΙΩΟΤΎ ὙΠΟ ἰδ κ6 8 δίγοηρ Ροββοβϑίοῃ οὗ (δ (ΠΟΥ ἴῃ ὑἢοβα ψὴη0 
αν Ὀδθη Ῥγθϑθηΐ δὶ ὑγβΏ ΒΒ 088 ; Ὀπὶ 10 πουϊὰ Ὀ6 ἃ σοτκ οΥἩ [πὸ μἰριοβὶ ἰηνοηιίοη 
Δα ρστοβίοασι δίγεῖο οὗ σοηΐιβ ἴο Γαΐβ6 ἔγουι ποι ίηρ δυο πυτα 6 γ}688 ραγιϊου τὶ 168 
Ἀ8 ὩΓΘ Δἰπιοϑὶ ΘΥ̓ΘΥῪ ὙΓΒΟΓΟ (0 Ὀ6 τηροῦ ψΊ ἴῃ {86 Θοτ!ρίαγΓαΒ. --α ΕΌΟΚΤΗΣΥ, ἱ 6 
οουϊὰ ἐΠΠΡΟῦς 186 ῬΟΓΒΟΩΒ ὙΠῸ ἔογροὰ {π6 ὈοοΚΒ οὔ ἴπὸ ΟΪὰ διὰ Νὸνν Τοβίδιηθηιβ 
ἴο ἰανα ἐυτηϊδηοα (Βοῖν στοδάθσβ πὶ ([Β6 στοαὶ νασίεῖγ οὐ ραγυϊου δα αῦονα πηθη- 
(Ἰοποά, ποῦν βίη ἀϊηρ [6 ὕνσο ΣΟΆΒΟῺΒ ΠΟΥ 8] ρποα δραϊηϑὲ 1, Μὰ σδη ποῖ, ΒΟΥΤΘΥΟΥ, 
σοησεῖνα Ὀαὶ ἐῃπαῦ {86 Ρδγβοῃβ οὔ ἰδοβα ἐἰπι68 τῆθη ἴπ6 ὈΟΟΪΚ8 6 γ6 ρα ἰβθα πιυβῦ, 
" 186 Πεὶρ οὗ (8686 ογιϊοσῖα, μαυα ἀθιθοίθα δῃὰ Ὄχροβοὰ [86 ἰοσροσίθβ οὐ ἔ]βθῃοοάϑβ. 

ΟΥ̓ ἰδ686 οΥ γα ὉΤῈ 80 δἰιοϑίθαὰ ΌὉγ αἱϊονοὰ ἔδοίβ, 89 δ΄ {818 {1π|6, δῃηὰ ἴῃ ἐμὶ8 
ΤΘΠιΟΐ6 ΘΟΥΤΟΥ οὗ ἴ86 τοῦ ἱὰ, ὑο οϑδ Ὁ 18 {86 ὑσαϊῃ δὰ ροηυ ΘΠ 688 οὗ ὑπ6 δου ρίιΓοβ, 
88 ἸΏΔΥ͂ ΒΡΌΘΩΓ Ἔυ θῇ ἔγοιῃ (}}}8 ἀβ ρν Δηα το ΠΟΤῈ τῸτ [86 ὙΣΙΠΠρΡΒ οἱ σομ". 
τηοπίδίογθ, ββογοαὰ οὐ 08, ἀπ δυο ΟΥΒΟΡ Ιραγηθα τῇθη 48 ἤν σίνοη ἰῃ6 Ὠϊδίογίοαὶ 
Θν ΠΟ 68 [ῸὉΣ Τενοδ]οα τοϊϊσίομ ἱπ ἀρία!!; ἀπ, ὈΥ ῬΑΡΠΥ οὗὨ τοδβοη, ὑπο πουἱὰ 
Β 66 ἀσθὴ πον [0 ἀοίοδοι ἐς (γαυ, σοῦ ἰΒ6ΓῸ ΔΩῪ : ἩΏΘΏΘΘ τῦ6 ΤΩΔΥ σοποΐαάο, ἃ 
.7ονεϊογί, ἰμαῦ (ΠΟῪ πιυϑὲ αν δηθὰ (Π6 ῬΟΓΒΟῚΒ ὙΒΟῸ ὝΘΙΘ ὩΡΟῚ [δα 5ροῖ, τ β6π 
86 ὈΟΟΚΒ ΘΓ ΡΟὈ]βμοὰ, ἰο ἀο (8; δηὰ 186 ἱτηροτίδμοθ οὗ ἸΏΔΠΥ͂ οὗὨ ἴμ6 ρατγίϊ - 
συ ΐατβ τοοογάθα, α8 γγ6]] 85 οὗ ΤΏ οΟὗὈ 86 Ὀγϑοορίδ, ΟὈβογυδῃοθδ, δπα σοι ποδί οἢ8 
Θη)οϊποα, ποιὰ ἔτη Ϊ8 (πο αὶ τὶ ἀὐυπάδηξ πλοῖνοϑ ἔοσ (18 ρυγροϑο. 
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Ὅροι [δ6 ψβοῖθ, ὑπογοΐοσο, γγα σους, [ΠᾶὉ {Π6 γΟΥῪ στοαὺ δυο 6 Σ 
οὗ ραγίϊουϊαγβ οὗ ὑἴτηθ, ρ'δοθ, Ῥθσβοῃβ, ὅζο. τηθηθϊοπβα πὶ {πο ΟἹ] Τοβία- 
τηθηῦ, 18 ἃ ῥτγοοῦ οὗ 118 σϑηυϊηθηθβα δα γα, ουθῃ ἸΠα ΡΟ ΠἀΘ ΠΥ οὗ 
ἴμ6 οομϑιἀογαίίϊοη οὗ {πμ6 ἀρτϑουηθηῦ οὗὁἨ [μ686 Ῥδγιουϊασβ Δ ὨΙβίογυ, 
Ῥοί παίαγαὶ δπά οἷν], ἀπ τὴ οπ6 δημούμοσ ; τ ΒΙΟἢ ἀρτοαπιθηΐ Μ01}} 6 
ἀϊβουββοά ἴῃ {86 [Ὁ] οπρ οπαρίοσ ἢ Δ8. ἃ οοπῆσιωδίίοη οὗ {Π6 ογϑαὶ- 
ὉΠ Υ οὗ (86 τυτιΐουβ οὗ [86 ΟἹ]α Τοβίδγηθηΐ. 

ΙΥ. Νοὐνιμδίαπαϊηρ [86 σοποϊαβίνθηθδβ οὗ {πΠ6 ργεοθάϊηρ δύρὰ- 
τηρηΐβ ἔῸγ [86 σαηυϊηθηθ88 οὗ {86 ΟἹα Τοδίδπχαμῦ οοἰϊεοξίυεῖν, αὐὐδτηρίθ 
Βαν Ὀδθθῃ τρϑᾶθ οὗ Ἰαΐθ Ὑϑᾶσβ ἴο ᾿ραρη 1, ὈΥ Ὁπαοστηϊπὶπρ [Π6 
ΘΠ ΠΘΠ 688 δηα δηθαυϊν οὗ ραγέϊομϊατ' ὈΟΟΪΒ, ΘΒρθ δ} Υ οὗ [86 Ῥεδὴ- 
ἰαἰδυοῖ, οὗ ἄνα ὈοΟΒ ὙΠΊΟΒ 8.6 Δϑου]ο6α ο Μοβα68: ἔοσ, δβ [86 ἔθ ῦ 
Ιαϑύ οὐ {8686 θουκβ δῦ πΠ6 8818 οὗ {86 “6188 αἰβροηβαύίοη, τ 1 οἢ 
νγ88 ἰηἰγοάυοίοτγ ἰο ΟΠ Ιβδηϊίγ, 1 [86 Ῥαπίδίθυοι οομΐά θ6 Ῥτονυθᾶ 
ἴο "6 ποίμοσ ρϑηϊαμθ ὯῸΥ δα ῃθηΐο, {Π0 σΟΠ ΠΟ μ688 δηᾶ δυΐποη- 
(ἀοϊῖγ οὗἹἨ {π6 οὐμαῦ ῬοοκΒβ οὗ ἴμε ΟἹά Ταβίδτηθηΐ, ἴθ οομβοασθπορ οὗ 
{μ6ῖν ταύ] πα ᾿πηθαϊαίθ ἀδροηάθμοθ ἸΡροὰ δος Οἰδ6Γ, τημδβί 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ [Ἀ]]. 

Τμδὺ {86 Ῥαπίαϊθιοῃ ττὰβ τσ υθη ὈΥ 86 ρτοδύ Ἰορ βίον οὗ {π6 
Ἡοῦτονβ, Ὁ σμοαλ ὁ ψγὰϑ δαἀαγοββοα ἴο [18 οοῃίθιηροσασιθβ, δηά 
ΘΟΠΒΟΑΏΘΗΝΥ γγὰβ ποῦ, ΟΣ σου]ά Ὀ6, {{6 ῥτοἀυοίοῃ οὗὨ ᾿αίοσ {πη68, 
6 86 διυϊῃογιβοα ἰο αἴἔστη ἔγομλ ἃ 80 0168 οὗ ἰθϑιπιοηΐθθ, ὙΠΙΟΝ, 
ὙΒΟΙΠΟΥ 6 σΟΒΙ6Υ ἔμθ πη ἰοροίθοῦ ΟΥ βαραγαΐοϊυ, ἴοσῃχ βιιοῖ ἃ θΟΩ͂ΥῪ 
οὗἨ ονϊάθῃοα δ8 οαῃ δα δὐδυςοά ἴον {86 ργοἀυοίομβ οὗ ὯὩῸ δποϊθηῦ 
ΡΓΟΪΆΠΟ ΜΥΙΟΙΒ ὙΒαΐογου ; ἔοὼγ ἰοῦ 10 06 ΟΟΠΒΙΔοΓοά ὙΠᾶὶ ἀγὸ [86 
ΤΑΣ 6 ἀπα ομαγδοίοσβ, οί Ἰῃΐοσηαὶ δηα οχίοσηδι, ΒΟ σον {πὸ 
σοπυϊΐπθηθθβ δηα δυϊποηθοἱτγ οὗ {16 ψγοσκ8 οὗ ΔΩ͂ ἀποϊοηῦ δα θοΥ, 
Δα (ῃ6 βᾶτὴθ δυρυϊηθηΐβ ΠΙΔΥ ὈῈ υτροὰ ΜΠ Θαυδὶ, 1ξ πού σὰ 
στοαῖου ἴΌγοΘ, ἰπ ἔἈ νου οὐ {π6 ει] ηρ8 οὗἩ Μοββ8. 

1. 7Τλ6 ΠΑΝ ΟΌΑΘΕ ἵπ ιολίοῖ ἐδιο Ρομξαϊομοὶ ἐδ τογϊξίοπ 8 α ῬγοοΓ 
Ω 15 φοπμίποποδς απὰ αμἰλεπέϊοϊέψ. 

ΤῸ 18 δὴ υηάοπίδο]ο ἔδοῦ (παὶ Ηορτονν οσαϑοᾶ ἴο 6 {πα ᾿ἰνίηρ ἰδησιαρα οὗ (86 
76 »γ7͵8 βοοὴ δου (6 ΒΥ] Βἢ οαρίϊνὶτΥ, ἀπὰ ὑμαὺ {π6 “6 δὴ ῥγοάυσίοῃβ αὐτοῦ 
ἐμαὶ μοσοὰ στ σα 'ῃ ζοπογαὶ οἴου Ομ άθο οὐ ατθοκ. Τα 96:8 ΟΥ̓ Ῥα]θβίϊηθ, βοπλα 
ὩΡῸ8. Ὀοίοτα {86 ΔρΡΡθδσγδῃοθ οὗ οὖν ϑανίουν, τοῦθ ἈΠΔΌ]6 ἴο σοι ρυο οὶ {86 ΗἩΘΌΓΟΥ 
οτὶρίηδὶ σι βουῦ [6 Δ88:δϑίβποβ οὗ α Οδμδϊάθα ῬαγαρὮγαβα ; δηὰ 10 νγἢ8 ΠΘΟΟΒΘΕΓΥ ἴοὺ 
πΠαουῖαα ἃ σοὶ ὑγαηϑδίίοη, Ὀθοδιβ6 ἐμαὶ ἰἸλησααρα δίοῃθ γγὰ8 κηόνῃ ἰ0 ἐπ6 ἐθχα 
οὗ ΑἸεχδπμάσία. 10 πϑοθββαγὶὶγ {0]]οὐγβ8, ὑμογοίοσο, [μδὺ ΘΥΟΣῪ ὍΟΟΚ τ ΒΙΟὮ 18 τυ θη ἴπ 
»Ῥυγὸ Ἠροῦγον, νγα8 σοι ροβοα δἰ μοῦ Ὀθίοσα οὐ δρουΐ ἴ86 {πι6 οὗἩ {πὸ ΒΟΥ ΟΠ 88 
οδρϊνγ.2 ὙΤῊΐ8 Ὀοὶπρ δαιαϊζθ ἃ, τὸ τλΔῪ δάνδηοα ἃ βίθρῃ ἔπγίμου, δπὰ οοπίοπα, 
τἈ 88 186 ρογϊοα νυ Ίο} οἰαρϑοα Ὀούνθοη ὑ8μ6 σοπιροδίζοη οὗ 186 πιοβῇ δποϊθηῦ δηὰ τῇς 
τηοϑὺ πιοάρθσῃ Ὀοοῖΐς οὗ ἰ6 ΟἹὰ Τοϑίαπιθπί γγᾺ8 ὙΟΥῪ ΘΟ; Β᾽ ἀΟΣΔΌΪΘ ; ΟΥ̓, ἴῃ ΟΥ̓ΒΟΥ ΟΓ8, 
18δὲ 1886 πιοϑὺ δηοϊθης Ὀοοκβ οὗἁὨ {6 ΟΙὰ οβίδιηθηῖ τόσ τσὶ θη ἃ ἰθηρί ΟΥ̓ ἀρο8 
τίου ἰο {πΠ6 ΒΟΥ ]ΟοΙ 5 σαρον γ. ΝῸ Ἰἰαηρύλρα οοπίϊηυα8 ἀΌΓΙΠΡ ΤΩΔΗΥ Οαπίυ 168 

1η {86 Βϑιὴ6 βίδίδ οὗ ουἱεϊναιίοη, δηᾶ (Π6 Ἡδῦτον, |κα οὐδοῦ Τοηριοβ, ραϑβοα ἱΒγου σὰ 
1Π6 8ϑαυθγαὶ βίδροϑϑ οὗ ἱπίδῃου, γουτ, πλδηδοοᾷ, δηὰ οἷα δρ6. ζς τιογοίογο (845 τὸ 
Πᾶνα Ιγθδὰν σϑιρδυὶ ἃ), ΟἹ ΘΟΙΩΡΑΣΊΒΟΗ, {88 Βονθγαὶ ρασίβ οὗ ἴδε Ἡθῦγον Β10]6 ἃγὸ 
Τουπὰ ἴο αἰ δον, ποὺ ΟἹΪῪ ἴῃ τοραγὰ ἴο βίγ]θ, Ὀὰῦ αἶϑο ἴπ σορδᾶσά ἴο οἰνδυδοίθσ δηαὰ 
ουἱενδίύίοι οὗὨ ἰδῆσιαρα; 16 ὁπα ἀϊδβοονογθ {Π6 σοϊάδη, δποίβου 86 5ἰΐνοσ, ἃ (μιγὰ 

1 566 ΟΠαρίον 1Π. ϑεοοϊίοη Π. δηὰ ΟΒαρίον Ψ. δεοιίοη ΠΠ,, ἐπ )γὰ. 
3 8.0 Ἰυοράοτϊοίη Ιηβυ ται ΤὨδο]ορὶ ΟἸγἰβιἰδηὶ, βοςῖ. 88. ἴοι. ἱ. Ρ. 105. Νουα θογρδι, 

1778. 
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8 ὈγΆΖΟΙ, ἃ ἔουν ἢ ἔμ6 ἴτοη 6 ὮΔΥΘ ΒΙΓΟΩΡ᾽ ἱπίοΓ8] τηδγῖκβ οὗ (μοῖν μανίηρ Ὀθοα 
οΟ.} αἱ ἀἰδδγθηῦ δηᾶὰ ἀιδίδηῦ ρευϊοὰβ. Νο οἷδϑβδῖθδὶ βοβοὶδν, ᾿πάθροη θη} οἵ 
16 ἀτοοίδῃ δΙΒΌΟΣΥ, τουὰ Ὀοϊῖανο ἰδαῦ 16 Ῥοθῖηθ δϑδουϊ δ ἰο ΗΌΤΩΟΥ 6 γα τΥ θη 
'π 1Π6 δρ8 οὗἩἨ Ποιιοϑίβθηθβ, {86 οΓΑἰΪΟΏΒ οὗ θαι βίη 68 ἰπ {δ εἶτηο οὐὗἁἨ Οτίρϑῃ, οὗ 
(86 σομμτθη δτ68 οἵ Οτίρϑη ἴῃ [πΠ6 ἀδΔγ8 οὗὨἉ 1,8 ϑοδν8 δπὰ ΟἸγυβοίοσαθ. ΕῸΥ [86 νϑὺῪ 
ΒΒΠῚ6 ΓΟΆΒΟη ἰὖ 18 σογίβιπ (παὺ ἰδ6 ἔνθ ὈοοΪκα, τ ὨΙΘἢ ἀγα δβουὶ θὰ ἰοὸ Μοβϑβ, τὰ ποῖ 
τγι θη ἷπ 86 {πιὸ οὗἩ Παν!α, [86 Ῥβδὶπηβ οὗ Πανὶ ἃ ἴθ {π6 δρὰ οὐ [βαΐδῃ, ποῦ 188 
Ῥτορδϑοῖθϑ οὗ 1βαϊδὰ 'π ἴΠ6 {ἰπ|6 οὗ Μδίδοῖὶ. Βαΐ 'ξ ἀρρϑδϑγβ, ἔγοτη σβαῦ 888 Ὀθθη 
δβαϊὰ αὔονα ἰῇ σορασὰ ἴο {π6 οχιϊποϊίϊοη οὗ 186 Ἡοῦγτον ἰν καῦα, (δαῦ [86 ὈοΟΚ οἴ 
Μαϊδοδὶ οουϊὰ ποὺ βανθ Ὀθθὴ τυ θη τι οἢ ἰδοῦ ἴμθδη ἴἰμ6 ΒΑ Υ]οη βῆ οαρυϊ νι : 
Ὀοίυτα μδὶ ροτγϊοα, ἐπογοίοσο, φῬ6γα τγιδίθη (Π6 Ῥτορβθοὶοβ οὗ ᾿βαϊδῃ, 311}} δα ον τ 6 
Ῥμα]π οὗ αν, δὰ τοῦ οατῖον ἐθδη ἰὮθθα 16 ὈΟΟΪΚΘ ἩὮὨοΝ Τὰ δδοσϊ θὰ τὸ 
Μοβδοϑ. Τί οτα '8 ΠΟ ργοϑαπιρίίου, ἐμβοτοίοσο, Ἡὰδδίβοονου, ἃ ργίογὶ, ἰλι Μοβα6β τγὰβ8 
ποῖ (86 ΔΕ ΒΟΥ ΟΥ ΘΟ ΡἾΪ 6 Ὁ οὗἉ 80 Ῥεπίδίους ΒΒ." Απὰ [86 ἱρπογδηοθ οὗὨἉ [8:6 δβδβογίΐοιι 
σι ἰοἢ ἴῃ οὖν [ἰπη6 888 Ὀθθ τηδάθσ,--- ἰδ [86 Ηοῦτγον ἰδησυδαα 15. ἃ οοιῃρουπὰ οὗ 
186 ϑ'γτῖδο, Ασδυϊο, δηὰ Ομ] θ ἰδηρυασοα, δηὰ ἃ ἀϊδίογείοη οὐὁἨ ϑδοὶ οὗ ἴβθι στ ἢ 
οὐΒαν ῥγονϊποῖδὶ ἀϊαϊθοῖβ δηὰ ἰδηρααρεθ ὑμδὺ ὑγοσθ βροίϑῃ ὮὉΥ͂ δά ϊοϊπὶπρ Ὡϑί!οηβ, ὉῪ 
Μοῦ (86 6 »78 δὰ δ ναγίοιιϑ {Ἰτὴ68 ὕθθη βυδάπθα δηὰ ᾿οὰ ΘΔΡΌΤΟ, ---- [8 ΟὨ]Υ 807- 
ΡΔβϑβοὰ ὉΥ [8 (δ]βομβοοὰ δηὰ 115 δβυ γα ἐγ. 

2. Βυὺ γΓΠογ, ἐΐθ ζθω} ἰαεὲ δοοΐβθ οΥ᾽ Μῖο8ε5 οοπέαΐμῃ “ἃ ἐγδέοηι Οὗ 
ΟΕΒΕΜΟΝΙΑ͂Ι, απά ΜΙΌΚΑ͂Ι, 7,41)7,8, τολϊος, ὠπῖθ88 τοὸ τοὐθοΐ ἐλ αἰι- 
ἐλογίψ οΥ 411 ἀἰδίονψ, ἰσϑγο οὐεογυοα ὃν ἐδλο Ζεγαοῖἧἐε5 ἔγοπι ἐΐε ἐΐπις ο 
ἐλεὶγ ἀεραγίμγε ομὲ 9.7 Ἐσυρέ εἰ] ἐλεὶγ αἱδρογδίοα αὐ ἐΐε ἐαλῖπφ οΓ 
«)εγιιβαίρηι. 

“ ΤΉρ86 ΤΑνγβ, ὑΒβοΓοΌΓΟ, ΔΓ6 88 Δηοϊοηῦ 48 ἰδ οοηαποϑὲ οὗ Ῥαϊοβέϊπθ. Τὺ 18 αδο δῃ 
ἘΠ ΘὨ Δ Ὁ]6 ἰδίοτὶ δὶ ἔδοῦ {πα [86 Φανγα ἴῃ ΘΥΟΥΥ ρα Ὀοϊανοα ἰΠαὶ {μποὶγ δηοθϑίουϑ 
᾿δὰ σϑοοϊνοα {δοπὶ ἴτοπι ἰδ6 δαηὰ οὐὗὁἨ Μόοβοϑ, δπὰ ἐμαὶ {Π686 ᾿δνγϑ τογο (86 4865 οὗἁ 
{8 6ῖν ροΪ ἶοα] δηὰ σοὶ] σίουϑ ᾿πϑυϊτὐοη δ, 85 Ἰορ 88 {86} οοηϊίπυοα ἰο Ὀ6 8 ΡΘΟΡ]68.,3 
ΤΡηρβ οὗ ργίσαίξ σΟΠΟΘΤΏ ΤΩΔΥ͂ ΘΔδΙΪν Ὀ6 σουηνονίοι 6, θὰ ποῦ {86 ᾿Δτ)ν8 δπα οοπεῖϊ- 
ζυτίοη οΥ̓ ἃ ποῖα σουηΐγγ. [Ὁ πουϊὰ, ἱπάοθὰ, αν Ὀδθθπ ἱπηροβϑὶ Ὁ] 6 ἰο ἔογρε 116 
οἶν!] δπὰ τοϊσίουβ οοάδ οΥ̓ [86 96 »Ὁ8 σι Βοῦὶ ἀοιοοιίοι ; [0Γ τΠοῖν οἷν! δηὰ σοὶ ρίοιι 
ῬΟΙΠῪ ἅτγα 8ο ὈΪοπἀθὰ ἀπά ἰπίογνόυθη ἐπε ἐπ 1παῦ [86 οὔθ οσαπηοῦ δ δεραγαϊο 
ἔτοπι (868 οἴμοσ. ὙΏΘΥ ταυδί, ἐπογοίοσο, ἤν Ὀσοη Θβ Ὁ] βμθὰ δὴ 186 886 {{π|6, 
δηὰ ἀογινοὰ ἔγοπι (ΐ6 βᾶτλθ ογἱρίηδὶ ; δῃα Ὀοίῃ τοροίβοῦ ονίποο (Π6 ᾿πηροθ8: ὈΠΠΠ Ὑ οὗ 
ΔΗΥ͂ ΓΟΓΟΘΤΥ πιοτὸ {πδη οἰ 6Γ οὗ βοτὰ οου]ὰ 5δ'ημὶγ. ΤΠ τοὶ ρίοη δηὰ ρονοσῃιιθηῖ 
οὗ ἃ ρΡθορία οδπηοΐ Ῥ6 ΠΘῪ πιο θ]θᾶ. ΕὌΓΙΒΟΓ, πη ΟΥ̓ (86 ᾿ἰπϑιϊυοπ8, οοπίδὶ πο 
ἴπ (ἢ6 σογθπιοπῖαὶ δηα το] ἰατγ8 ρσίνθη ἰὸ [86 ΨΦ6νγ8 ὉΥ Μίοβοϑ, ὑγϑγα 8δοὸ ὈυγΒ6Π- 
ΒΟΠΊ6, Δηἀ δοηδ οὗ ἔδοῖὰ (Βυτ ΔΉ} ΒρΟΑ ΠΡ) ΟΓΘ 80 δαζαγάουϑ, ΟΥ ΤΑΙΠΟΥ 80 σοΓ- 
ΚΑΙ ΠΪΥ ταΐϊπουβ 0 ΔΩΥ παίΐοῃ ποῖ βοουγοὰ ΟΥ̓ ἢ ΟΧΙΓΔΟΓΙΠΔΥῪ Ὀγουϊάθποα οοστα- 
Βροπάοηϊ ἴο {861----Οαρ οὶ} } γ ἰμο56 τοϊαιϊηρ ὕ0 186 Βα ΑΙ οἱ γϑασ, ὑπ 6 τοϑοσὶ οὔ" ]} 86 
ΤΩ 68 (0 Φ6ΓΌΒΑΙ ΘπΣ ΔΉ ΔΙΪΥ δ {π6 (Ὦγοα στοαδί ἔδβιν 418, απ ἴ86 ῥτοὶ" Ὀοἴοη οὗ σαν δὶ γΎ 
--- ιδδλ Ἰογροὰ ὈοΟΚκΘ ἡ πεψαν ΒΌΘΝ Ὀγοοορίϑ σουἹὰ ἤδνα Ὀδοη τοϊοοϊοὰ τὶν} 1116 
υἱπηοδὺ ΔΌΠοττοῆοθ. Α8 {86 στο Δεν δῖ ρθορ]Ὲ τ γα τηδᾶς [86 ἀοροδβίίατῖ 68 ἀπὰ 
ΚΘΟΡΟΥΙΒ οὗ {πον ἰανγβ, [ὁ ἰ8 Ἰταροβδὶ Ὁ]6 ἴο οοῃσοῖνθ ὑμαῦ ΔΗΥ παίϊου, τ ἢ δ οὗ τηοίῖνοβ 
[0 τα θεῖ, δηὰ βυςῖ ορρογίιη 168 οὗὨἨ ἀοιδοϊἑηρ ἴλ6 (ΣΟῪ οὗἁἨ {86 ὈΟΟΚΒ οὗἩ Εχοάυβ, 
1,ονϊἴουθ, ΝΌΙοσα, δηὰ Ὠουϊοσοποῖαυ, δμουϊὰ γοῖ τοοοῖνο 1δθηλ, δηα βΒυ πϊῦ ἰὼ 
16 ΒΟΔΥΥ γοῖα ᾿πηροβοὰ ὉΥ ἴδ6 ἰδνν8 σοηίδϊ θὰ ἴῃ ἰμ6π|. Ὑδαὺ πον βιου]ὰ οἴθῃ 
γον ἴὑ ΟἿ ἴῃ ῬΡ Δηἃ [ὉΓ ἃ ἐΐπιθ, δηὰ τϑῦοὶ ἀραϊηϑδὲ (86 αἰνῖ πο δ που ον οὗἁἨ 1Ποἷγτ 
αν, Ἰδουρῇ βυ οί πεν ονυϊἀοποθά, 18 ΘαϑΥ ὑο Ὅ6 δοοοπῃηίοα ἴοτ, ἤγοπι δαὶ νγὸ 566 
δηὰ [δεὶ ἴῃ ουγδοῖνοϑ δηὰ Οἱ ΒΟΥΒ ΟΥΘΡῪ ἀΔΥ ; αὶ ὑπδὺ ὑΠ6Υ βδουϊὰ τοίυση δηᾶ γσοροηῖ 
διὰ βυδηλ ἴο ᾿ξ, ὉΠ|658 1Ὁ ὙΟΓΘ τολῇν ἀο] νογοὰ ὈὉγ Μοβεβ, δηῃὰ δεὰ [6 βαποίίοῃ οὔ 
αἰνίπο δι βου, 15 αὐτο Υ]Υ ἱπογθάϊ Ὁ] 8. “ 6 δγὸ ᾿δογοίογο γοϊυοοα ἴο [818 ἀ]δύμπλα, 
ἴο δεϊκπουὶ οἰ μΒον ἰπαὴ {8686 ἴαντγβ ΤΟΥ δου! ἀο]ἱνογοὰ ΌὉγ Μοβοδβ, οὐ {μα ἃ 
«οἷς ἡδίΐοη ἀυτίηρς δἴδοη πυπάγοα γοδγβ στοδηθα ὑπᾶον (86 ποῖρχμὶ οὗ δὴ ᾿πιροδίυχο, 
σἰπουΐ οποα ἀοδίοσοϊς οὐ ονθη ϑιβρθοίίης ἰδὸ ἔγαυὰ. Ὑμὰ ΑἸἰδοπίδη8 Ὀοϊϊονοά 
{δὲ (6 δγοίδηι οὗἩ ἰδτνὺβ ὈὉῪ το (ΒΘΥ πο γο χονογηρὰ τγᾶϑ οοτηροβεὰ ὈΥ ϑοΐοη ; δηὰ 

: ἀγροὶ Μασθδ᾽ ΕΒ Απιμοπεὶςϊγ οὗ (πὸ Εἴνο ΒοΟΚ8 οὗ Μοβοβ νυἱπάϊςδιεα, ΡΡ. δ, 7. 
ἰά, Ρ. 7. 

ὙΌΠΙ. Ε 



δ0 Οἡ ἐδλε Οεπιιπθηξεβ ἀπά «μἐβποπέϊοϊέν 

το Β η8 δἰἰσὶ πιοὰ {πεὶν οοὰθ ἴ0 ᾿γοῦγρι, τὶϊβουΐ ονον Ὀοΐηρ δυθρεοοίεά οὔ ἃ 
ΚΡ Η ἀπθαι (Βοῖν Ὀεϊϊε. ὙΥΒΥ, θη, δου !ὰ 11 Ὀ6 ἀουδίεα (μαι (86 δ βορεθνοε μδις 
ἴῃ (80 Ῥεπίαίθυοῖ ΘΓ σίνθη Ὁ Μοβοβρ ΤῸ ἀθῃγ 1ϊ, 18 [0 δεβοσί (μα δὴ οἴδοι 
ΤΔΔΥ Οχίδ πιϊμουῦ 8 οδῖι96, ΟΥ (δὶ 8 ρστοδί βπὰ ἱπιρογίδηϊ σον υἱ]0ἢ ΠΔῪ δίκα 
Ρΐδοο νἱιδβουῖ δῷ ἀρϑθοΐ. Ἢ α δᾶνο, ὑπο γοίοσα, δῇ διμιπιθηΐ [{{{|6 βμογὶ οὗ ταδί Ββοπιδίϊοδὶ 
ἀοιηοπδίχαίίοι, ἐμαὶ (86 διεδείαπος οὗ 86 Ῥομίδίδιοι. ῥγοοοράθα ἔγουθ) Μοϑϑϑ ; δηὰ 
παὺ (6 ΨΟΥῪ Ἰρογαδ ἼΟΤΟ ἩΤῚ6Π ὈΥ Ηἶπι, ἐμβουρῃ ποῖ 80 σρδίβοσηδίίοα ! ἀδιηοη- 
δἰχαῦ 6 88 (86 ΤὌΣΤΩΘΓ, 15 δὖὺ ἰϑαδὲ ἃ σηοσγαὶ οογίδιηΐγ. ΤῈ 96ν͵α, τ ο86 ονϊάθηςθ 
δἰοῃθ οδὴ ἀθοϊάθ ἴῃ ἰδ ργϑβθηΐ ἰπβίδῃοθ, αν ὑεθνθα 1 ἔγοι 86 δϑυ] θα ἰο 86 
ὈΓΟϑοηΐ 846; ΠΟ ΟἰΒ6Υ ῬΘΥθΟἢ ΘΥΟΣ δϑρίγοὰ ἰο ὃ6 ἱδβουρῃς (88 δυ δον, δῃὰ τγα τὴδ 
γοηΐυγο ἴο δῆϊιτιῃ ἰμδὶ ὯῸ οΟἴδον Ὁ οουἹὰ μανα Ὀδοη (86 δυίμοῦ. ἘῸν ἴΐ ἰ 
ΠΟΙ ἱπογθά]6 ἐμδὺ (86 Ψονβ, ὑδουρὰ ταὶς δηὰ βϑιιρογδι ἴουθ, του ὰ μδνα σὸ- 
ὁοἶνοῦ, ἰῃ 8 ἰδίοσ ἃρθ, 8 ϑεὺ οὗ σι πρε 88 ἰδ σοπυΐπθ πουῦῖκς οὗ Μοβεβ, ἱδ το δἰδύονγ 
δηὰ πὸ ἰγδα! ίοη μδὰ ργοβοσνυοὰ {Π6 σϑιμθΌγβη06 ΟὗὨ ̓ ι18 Βανίπρ Ὀθοη 186 δυίΐδοσ." 

8. 76 ιἰπἰίοά ἩΠΘΤΟΙΙΟΘΑ͂Ι, ΤΈΘΔΤΙΜΟΝΥ οΥΓ᾽ ὕειος απά ΟἰεηίΐίϊἼος 
αἰέοδέ5 ἐδι6 σεπμίποηε85 απαὰ αμέλεπέϊεϊέψ ὁ ἐς επέαίεμοῆ, 

ΑἸ ουρ [86 βρὶτιῦ οὗὨ δποϊθηῦ βἰ μι ρ] ον, τ] οἢ Ὀγθαῖμοβ ἐπγουρῆ- 
ουΐ (Π686 ούκι; ΤΘΠΘΥΒ Ὁ ΓΟ Δ ]6 ἰμδὺ ὑΠ6Ὺ ποτ ἐδ γϊοαϊοα ἴῃ 8 
Ἰαΐου αρ; γαῖ, ἤθη ψγὸ δα ἰὸ {818 [π6 υπΐνουβαὶ δομπβοηῦ οὗ {᾿οβ6 
ΡΟΙΒΟμΒ ῺΟ ΕΓ τπηοδῦ ΘΟΠΟΘΙΙΘα, δπα Ὀδβύ 8016, ὑὸ δδοδγίαϊῃ (68 
Ροϊπὺ ἴῃ αυθβίίοῃ, γγχὸ δᾶγο δὴ δι ομδὶ ὑθϑι Δ ΟὩΥ πῃ ἔδνουν οὗ (ῃ6 
ΒΘ μα ΠΟ μ688 Δ πα δ ΠΟΙ ἐγ οὗ [6 Ῥοπηίαίθυοξ, ᾿ 

π ῬΡΗλ γτορανά ἰο «εισιδλ Τοείϊπιοην : --- 
ἔ πὸ ὈεΙΐανο ΟἾΒοΣ παίϊοηϑ, ἤθη {Π6Ὺ δἰἰοβὲ [π6 δηϊαυ τ δηὰ βρθο γ (86 

δΔυῖ Ποῦ οὗ (Βοῖν ἰδνσδ, ὩῸ 78ὺ ΓΟΆΒΟΏ οϑῃ Ὅ6 δδϑίζηθα ὙΠΥ γγὸ βῃοι]ὰ ποῖ χὶνθ δα] 
σγοαϊ ἰο [86 ὅξνγβ, τ βοδο ὑθβ. ΠΟΥ 18 ΒΌΓΟΙΥ 88 τη 0ἢ ἀοβογυϊηρ οὗἁ το πὶ 89 ὑδμαῖ 
οὔ {π6 ΑἰΒβοηΐδηβ, ὑμς 1,δοραθεηοηΐδηβ, 6 Εομηδηβ, δηα ἴπ6 ῬδΥϑ8η8, ΘΟΠΟΘΓΏΪΠ 
ϑοίοῃ, γουγρυβ, ΝΌτηΔ, ἀπ ὰ ΖοΟΚΟδϑίοΡ ἢ; ΟΥ̓ ΤΑΙΒΘΓ, ἔγοπι {86 Δοι9 τα 8}1}4}} ῥγο- 
οοοὰ ἰο 8.αῖδ, {ΠΟΥ ἀγὰ Ὀδέίον θη 16 ἴο Ὀο] οὗ ἰΒΔῃ ΔῊ ΟἾΝΟΣ παίϊου ὍΠΩΟΣ Ὠἢδδνθῃ. 
“Ἐν ΥΥ Ὀοοῖ οὗ 1π6 ΟἹὰ Ταβίαταθηῦ ἱπι 0] 168 {86 ῥγονίοιβ Ἔχἰβίθποθ οἵ ἴπ6 Ῥϑηϊδ- 
τΘΌΟΝ : ἴῃ ἸΏΔΩΥ οὗὨ (μϑιη ἰδ 8 ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ τηοπίϊοπθά, δ᾽] ϑῖομ ἰ8 πιαὰθ ἴο 1ὕ 'ῃ ΒΟΠ16, 
δηὰ ἰὰ ἰβΒ φυοίεἀ ἷπ οἴμοτβ. Ὑμαθα σοῃιϑίῃ 8 86.168 οὗ ὄχίθγπδὶ δνϊάβηος πῃ ἰἰδ 
ἔλνουν, ὙΠΙΟΒ 8 ΒαΓὰΪϊγ (ο Ὀ6 σοηδιζοᾶ; δπηὰ τ Βοη ἴδ 6 βανυθγαὶ ᾿ἰη ΚΒ οὐἁ (μὲ8 ἀγρὰ- 
τηθηΐ ὅτ Ρυΐ ἰοχρείμου, (867 νι ἢ] ἴοττχ ἃ οδαίῃ, ψ βίο ἰδ που]ὰ γϑαιῖγα τῶογο ἰπδῃ 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ΔΌΪ 1065 ἢ Ὀγθαῖ. [πη 186 'γβί ῃ]δοθ, ἢ0 οὔϑ ν}}} ἄθηγ παῖ ἴμ6 Ῥοηΐα- 
ὕθυοῖ ὀχ βιὰ ἱπ {πὸ (πα οὗ ΟἸγὶϑὺ δηὰ δ18 βροβί]θβ, [Ὁγ [86 ποῖ ΠΥ πιθπίϊου ἴΐ, 
Ῥυΐ υοία 1.8 “ ΤῊΪΒ να δά παϊο,᾿ ΣΟΡΙΥ 186 δἀνοοαίοθβ Ὁ 86 Βγυροίδμοβιβ ὑυμῖο ἰὺ ἰδ 
οὐ οὐ)οοὺ ἴο οοηδιῖθ, " Ὀυὺ γοῦ οδπηοὺ ἱΒογοίοσα οοῃοϊὰδ ἰμαὺ Νοϑο8 νῊ88 ἴδ δυ μου, 
ἴον ἴπόγα ἰδ Γθάβοη ἴο Ὀεϊΐονα ὑμαὶ ἰΐ τῊῶβ οοπηροβοὰ Ὁγ Εζτα"ἑ Νον, υπίογτηδίοὶ Υ 
ἴον πιθη οὗ (δΐ8 ρογϑιιδβίοη, ΕΖΓα ἢ᾿ι]56 1 18 ουϊάθηοθ δσαϊηβδὶ ἰμοῖ ; [Ὸγ, ἰηβιθαὰ οἴ 
ΔβΒυ ΠΩ ὑ0 ΠΣ πη86 1 [Π6 ΒΟΠΟῸΣ ἩΔΒΊΟΝ (Π6Υ 50 ΙΌΟΓΑΙΙΥ ΟΟΠΟΥ οὐ Πΐπ, 6 ΟΧΡΥΘΒΘΙΥ 
Δβοσ 68 (86 ὈΟΟΚ οὗὨ [86 ἴα ἰο Μοβα8 ; " δηὰ δ0γ βοὶ [86 ῥγίοϑδίβ ἱῃ ἐμοῖγ ἀϊν βίη, 
δηᾷ {86 Γιονὶϊθ8 ἴῃ ἐδοὶν σΟΌΓΒΟΒ, [Ὁ [86 βογνίοθ οὐὁἩἨ ἀαοά, ἩΒΙΟΣ ἰδ ἰη ΦογυβΆ]οίη, 89 
1 ἰ8 Ἡτὶτύθη ἐπ ἐλο δοοὶ ο77 Δἴοδεε. 4 ἘΛΥΙΒοσ, (86 Ῥροηϊδίους οχίβιοα Ὀδίοσο ἴδ ὸ 

δ Βίδδορ Μαγρδ 8 ΑπιΒοπει οἰ γ οὗ [80 ΕἾνο Βοοῖκϑ οὗ Μίοβοβ νυἱηάϊοδιϑὰ, ρρ. 7, 8. 8396 δ]βὸ 
Ὧγτ. ΟἸοἰκχ 8 οἀϊείοπ οἵ ϑιδοκῃουδοῖθ Ηἰδίοσυ οὗ (80 Β10]6, νοὶ], ἱ, ῬΡ. χὶν..----χῖίχ. ὙὍΤῇὸ 
[οἸ]ονείη ς δγιίοϊοβ οὐ τμ6 796 ννἰ8ῃ Οοπζεβοίοη οὗ Ἐδι βυΠςοἰΘΩ]Υ αἰίοδι ἕὸν ἄστυ 116 9 9)ν8 
Ὀοϊίονο ἐδ Ῥεηίδίθαο ἴο Ὀς ἴῃ6 τγοτῖς οὗ Μοϑθϑϑβ. 

7. 1 ὅττο!υ Ὀοϊίονο {Πδὲ 411 16 τὰς ὑρήροξν οὗἩ Μοβοδ Οὔγ πιλδίοῦ (αοἂ τοϑὲ δἰβ δοὺ] ἴῃ 
ῬΘΘΟΘ ἴ) ΓΘ ἔχ ; δηὰ [Πδὲ Π6 8 ἴὴ6 ΓΔΓΠΘΣ οὗ 41} (Π6 δαροδ, ὙΒΟΊΒΟΓ ΠΟΥ οηϊ ὈΟίΌΣΤΟ ΟΥ 
ΟΔΙῺΘ ΔΙ͂ΟΣ Ὠἰΐπι. 

8. 7 βγνεῖν δεῖίευε ἰλαὲ ἐλε ἴαιο ιολίολ τοε ἦσυε ποιο ἱκ οἱ λαπαφ τταε σίνεπ ὃν λήοεεε ; 
αοἄ τοβὶ ἢΐ8 δοιὶ 'ῃ Ῥβ6δ0θ | --- ᾿λγ 5 Αρρδγαῖιϑ ΒΙ Ὁ] ουβ, νοὶ. ἱ, ὑΡ. 345, 346. 

3 50) πη χῆδοι 8 Οτἰ χίποδ ϑδοσγιθ, ᾿οοῖς ἱΐ, ο. 1. ἃ νἱ. υἱϊΐ, ᾿ 
8. Μρίῖ, ν. 27.; Μαϊῖ χ, 8., χὶΐ, 36.; [π|κὸ χ' 35., χχίν. 44. ; ΦΖοδιη νυἱΐ, 19., υἱϊ!. δ. ; 

Αοἰβ χχυὶϊ. 23. ; 1 Οονς. ἰχ. 9. ; 2 Ὅοσς. ἐἰὶ. 1. 
4 Ἑσγὰ νυἱ. 18. 60 αἷἶδὸ Εσγα {ϊ, 3. δηὰ ΝοΒοπιίδῃ χὶϊὶ. 1. ΤῆΤε ἴαιν οΥΓ οδεε, ἴπθ 

δβοτυϑιῖ οὗ Θοἀ, ἰδ ΟΧΡΓΘΒΟΙΥ τηοῃἰἰοηδὰ ὈΥ Μααοῆΐ, [86 ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΓΔΙ οὗ Εζτα. 8.6 Μαὶ]. 



ΟΥ̓ ἐμο Οἰά Τεεέαπιοπέ. δὶ 

εἶπα οὗ Εστα, ἴον ἰὸ '8β Ἔχ Υ δα τηθηιϊοηοὰ ἀαγίηρ [86 σαρεϊνὶγ ἴῃ ΒΑΌγΪοπ ὉΥ͂ 
Πδηϊοὶ (ἰχ. 1] --- 18.) Β. ο. ὅ87 οὐ ὅ88. Τιοηρ Ὀσδίοτγα ἐμαὶ ουθηῖ, 10 νγ88 οχίδηϊ ἴῃ 186 
ιἰπη6 οὗ «“οδιδῖι (2 ΟὨγοη. χχχὶν. 1ὅ.) Β. ο. 624, δῃηὰ νεδϑ ἴῃ θη οὗ βυο δοκηοπ)εσοα 
δυϊδογίῖγ, (δδὲ [86 οὗὨ ἐξ οοσδδίομθα δὴ ἱπητηοάϊαῦο γοίϊοσιηδίίοη οὗ {16 τὸ] !- 
Βῖουδ ὑυδαρο8, ἩΒοῖ δὰ ποῖ Ὀδοῃ ορβογνθὰ δοοογάϊηρ ἰὁὸ ἴ86 “ποσὰ οὗ (δα 1], οτὰ, 
ἴο ἀο αἴας δὶ ἐμαὶ 18 νυσιτὔδη ἴῃ (δΐ8 θοΟΚ." (2 Οἤγοη. χχχῖν. 21.) [Ὁ ναβ οχίδπί 
ἴῃ 1786 {πιὸ Ηοδῆθα Κίηρ οὗ [Ιβγϑοὶ, Β. ο. 678, δβίῃδα 8 οδιβέϊνε [5γ86} {18} ῥσίθδί νυὰβ 
δοπὶ Ὀδὸκ ἔργο! Βαργίοη (2 Κίηρε χνὶϊ. 27.) ἰο ἱπβίγυοϊ ἢ 6 ποὺ φο]οη βϑὲ8 οἵ βδιλαγὶδ 
ἴθ {86 τοὶ σίου πδίοι [ἢ ὕδοομβοθ. Βγ ἴμοδα ϑδιβασιλῺ5 (86 Ὀοοὶς οὗἩἨ τδ6 ἰδὺν γγὰ8 
τοοοϊνρα 88 ρϑηυΐηο, πὰ 88 ργοϑοσυεὰ δπὰ παπάθὰ ἀοόπη ἴἰο ᾿μπεῖν Τὶ γὶ, 88. 1ΐ 
αἶδο 88 ὮὉΥ ἴμ6 ΨΦονγβ, ἃ8 [06 Ὀα518 οὔἩἨ (86 οἷν!!! δηὰ τοὶ σίου ᾿πδυλειοη8 οὐ Ὀοιἢ 
παίϊοηθ.32 [{ νῶϑ οχίδηί ἰπ μὰ {ἶπι6 οὗ “Ὁ οββαρδδῖ, Κιηρ οὐὁἩἨ Φυάδῃ, Β. ο. 912 
(2 Ομγοὺ χνῖϊ!. 9.), γβὸ δπιρίογϑὰ μυθ]ο ἰπβυγυούογβ 0 118 ῥγοπιυϊσαίίοι. Απά, 
δίῃςο ἰδ6 Ῥοηίδίθυ οὗ νγδ8 γοοοϊνοὰ 88 ἴΐ:6 Ὀοοκ οὗ [86 ἴδτν ὈΟΪᾺ Ὁγ ἴπ6 ἴθη ἰσῖθο8, δηὰ 
αἷδο ὈῪ {86 ὕπο ἰγίθ68, ἰζ {Ὸ]1Ο͵8 ΔΒ. 8 ΠΘΟΘΘΒΑΤΎ σΟπβοαυθηςο, ἐδαὺ [Π6Υ ΘΔΟἢ Γα- 
οεἰνοά [δ δεγογα (Β6Ὺ Ὀδοδπια αἰνί ἀοὰ ἰπῖο ἔνσο Κιησάοπιβ ; ἴον 1 10 Βαὰ Ὀδθη ἐογροὰ 
ἴῃ ἃ ἰαῦδσ δ28 διιοηρ ἔδο ὅονβ, (Π6 ρεγρεβῖιδὶ ϑαπην ὑπαὶ δβυϑἰδίοθα Ὀαύνγθθη ὑμ6πὶ 
δηὰ (πΠ6 Ιδσβο 689 μοῦ ὰ πᾶν αἰίου!Υ ργονοηίδὰ 1 ἔζομι Ὀοίπρ δἀορίθα Ὁγ {Π6 
ϑδιηδγί 88; δηὰ βμαὰ 10 Ὀδθη ἃ δρυγίουβ Ῥγοἀμυοίίοη οὗἁὨ [μ6 ϑ'διηδγιίδηβ, ᾿ὑ σου ]Ἱὰ 
ΠΟΡΟΡ αν Ὀδθη χοϑοοϊνοαὰ ὉΥ ἰπ6 ενγβ. “ἼΒΟΥα σϑπδῖμδ, ἐπογοίοσο, ΟὨΪΥ ΟὯΘ 
ΤΟΘΟΌΓΟΘ ἴο0 ἴπο86 νδο οοηίοηά δαὶ Μοθο8 νϑ8 ποῖ (Π6 δυΐδμοῦ, παιλοῖγ, ὑμαὺ ἰΐ νγἃ9 
τσὶ 6 ἴῃ 186 ροτγοὰ ποῖ οἰαρϑοὰ Ὀοίπνοοη ἔπ ἃρσο οὗ Φοβῆυδ αηὰ (δαὶ οἵ ϑοῖο- 
το. Βυῖ {π6 πδοὶς Φοπβε ἰδίοτγ, ἔτοσα [86 ἰἴπηὸ οὗὨ ἱποὶς βοι]οπλθηΐ 'ῃ Οδηδδη, 
ἴο τ1Ἀ86 Ὀυϊἀϊηρ οΥ̓ (86 ᾿δρ]6 δὖ Φογυβαί θαι, ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΟΘ ὑδμαὺ {μ6 ὕοοῖκ οὗὨ ἴδε ἰδ 
νγ88 ΣΙ θη ὈΥ Μοδβοϑ. Το τδοΪο οὗ (86 ἰοπηρὶα βοσνῖςα δῃὰ πογδιιὶρ γγῶβ σεχυϊαιϊοὰ 
ΌὈΥ ϑοϊοπιοῃ, Β. σ. 1004, δοοοτάϊηρ ἰο ἴ86 ἰανε οοῃίαϊηθα ἴῃ ἴπ6 Ῥαοπίωίδυς ; 88 106 
ΚΔ ΌΘΓΏΔΟΪο βουνὶοα δηἃ ποσϑΐϊρ δὰ ῥγουϊουβὶυ Ὀθθη ὉΥ Πανὶ ά, Β. οσ. 1042. Οου]ὰ 
δοϊοιιοη ἱπάδοα παν ρογϑυδά δα δἷδ διι)] οἶδ, εἶκι ῸΓ το ἴδῃ ἔνα δυπαγοα γρδγβ, 
1}ν6 ττοσβδὶρ διὰ μοὶ γ ργοδοτὶ δὰ ὈΥ 186 Ῥεῃίδίθυο μβαὰ Ὀθθη το] ἱου δι οὐδεσνθὰ 
ὃ ἐποὶγ δηποοδίοσγα ἢ τὸ πδὰ ποῖ Ὀθθη οὐδοσυθα ἢ Οουϊὰ Βα αν ἱπιροβθὰ τροῃ 
ὁι σοῃοοτηΐηρ ἴδ6 ἀπίαυ!γ οἵ (μ6 ϑδοθδιμ, οἵ οἰγοιπλοίδίοι, δπὰ οὗ {μεῖς {Βγθθ 

ἔτοδι [δοιϊναῖ ἢ ἴῃ ἔλοῦ, 10 8 τη οΓΆ } Ὁ ̓π ροδϑί Ὁ] 6 ὑπαὶ ΔΩΥ (ὈΓΩΘΣΥ οουἹὰ μαννα Ὀδοη 
ὀχοουίοα ὉΥ οὗ ἴπ ἴμα {πα οὗἨ ϑοϊοζαμεοῦ. Μογϑονθγ, ἰμδὶ ἴμ6 Ῥεπίδύθυς δ νγαδ 
οχίδης ἴῃ 186 ἔα οὗ Πανιὰ ἰδ ον ἀδηΐ ἔγοσαὰ ἴδ6 ὙΘΥῪ ΠΌΙΏΘΣΟΙΒ 4} δἰο0ῃ}8 πιϑα ἴῃ 
.εἷδ ῥβδίηιβ ἴο ἰΐ8 οοπίοηϊδῆ; Ὀαὶ 1 οου]ὰ ποῖ αν Ὀδθϑὴ ἀγϑίσῃ ἂρ ὈΥ δἷπι, δποα 1Π6 
ἰανγ οοπίδἰ πϑᾶ ἴῃ 1Π6 Ῥοηίδίδυοι ἔοσ 1 ἀ8 ΤΩ ΔΏΥ ργδοί!οθβ οὗ συ διῖο αν! ἃ τῶ8 συγ. 
ϑαπιιοὶ (πο Ἰυάροὰ [6γὰ6] δϑουϊ [86 γϑδσβ 8. ο. 1100--1060 οΥ 106]} οουϊὰ ποῖ ̓  
δανα δοαυϊτοὰ (86 Κπον]οάρο οὗ Επγρὶ νοι [Π6 Ῥοηϊαύδας ἢ ἱἸ 1168 ; δ δηᾷ ἴῃ 186 
Ὀοοϊκ ο ἼΒΟΙΣ (τὶς, ἐδουμῇ Ἐ Πα ἴο 18 ργοβδοῃϊ ὍΣπι ἴῃ ἰδοῦ ΤΠΡΟΝ, νέην 
μη ἀου Ὀ ΘαΪγ σοιμηροδοά, ἰῃ σοβροοῖ ἰοὸ 1(8 δαδδοῃίδὶ ρασίβ, δ ἃ ὙΘΣῪ ΘΔΥΪῪ ρογὶοα) 
ἐγοᾳυσηΐ εοἰοτοήσεν ἸΘῪ 6 Ἰοαπὰ τὸ ἴἰμ6 Βοοΐ οὗ ἰλε Ζαισ. “ Βὺρ Πάαο Σ Φοβδυδ 
6 οοιηπιδηἀοά ἐο ἀο ἀσοογαϊπρ᾽ ἰο αἴ! ιολϊεἡ ἰλα Ζαιο ΟΥ̓ Δίοεες οοπιπιαηάξα : δὰ ἰὶ 18 
οπ)οϊηοαὰ Ὡροπ δἷπι, ἰμδὲ λὲς Βοοῖ 97 ἐλε Ζαιο δλοιά ποὲ ἀδρατέ οἱ 977) λὲδ πιουίλ. 
(Ψοπἢ. ἱς- 7, 8.) Φοβδυδ, ἴῃ ἰακίηρ ἰοανο οὗ ἴπὸ ρϑορὶθ οὗ 1βγβεὶ, ὀχ βογίβ {861 ἐσ ὁ 
αἱΐ τολίολ ἐδ ιουγίἐεη ἐπ ἰλὸ Βοοὶ οἵἨ ἰλὲ Ζκαιο οὗ δε (Χχιῖϊξ. θ.); δπὰ δα γϑοϊῖθβ οῃ 
{8}8 ὀοσδδίοι ΤΩΔΗΥ ταϊπρ5 οοπίδιποὰ ἰη ἰ. ΒΘα (Π6 βᾶπιὸ αἰδιησι  βῃοα Ἰοδον 
δὰ ἰλίκοη ἷ8 ἤπδὶ ἕδσονοὶ οὐὗὁἨ (6 ἰτῖθοβ, ἢ Ὑσοῖθ {86 πόοσγὰβ οὗ ἢ5 δἀάγοβα 'π 
[86 ΜΒυοΐ ὁ ἰλὲ Ζαιο οΥΓ αοά. (χχὶῖν. 26.) [Ιῃ [κα πηβῆπον ἴΐ 15 βαϊὰ (νι. 80---ὃ4,) 
ιμδὲ Φοεδυδ Ὀυ}}} δὴ αἷΐδσς οὐ τζω͵ουηῦ Εἰραΐ, 89 ἐ ἐς τογίἐίεη ἐπ ἰλὲ Βοοῖ 97 ἰλὲ Ζαιο 7 

ἷἱν. 4. Το Ἰοδγηοὰ Αὐδδάϊο δδϑ δῇονυῃ δὲ οοῃδί θυ ῦο ἰδησί ἰπδὲ Εσγα σουἹὰ ποῖ δηὰ 
ἀἱὰ ποὶ ἴογχο ἴπ0 Ῥεπιδίουςν, δηὰ (δαὶ ἴξ νδ5 οχίδηϊ ἰοηρ Ὀοίογο [8 εἶπηὸ ; ὃδαξ ἰδ ἀγρτ- 
τηδη(8 ἐο ποῖ δἀπιΐς οὗἨ δυγίἀχτθωθης. 866 δἰ Ἰγαϊέ ἀδ 186 Ψέσιϊξδ ἀθ 1ὰ οἰ χίοη ΟἾτγό- 
κἰεπηοα, ἴοι, ἱ, ΡΡ. 812---8380., δηὰ 4190 [80 Μέϊδηροβ ἀθ ἘοΙ σίου, δα. ἴοι. ἱχ. ΡΡ. 344--- 
448. Νίεπιοο, 1824. 

" Ἐὸγ δὴ δοοουῃςὶ οὗ 80 ϑδιιασίιδηὴ Ῥοηϊδίδυοϊι, δο6 Υοὶ. 11, ΡΡ. 84----37. 
5 1ι ἰδ ἴσιο τθδὲ [86 ἴδῃ {ΠῚ ῦε8, 86 "γοῖ δα ἰποϑο οὗ υάδῃ δηὰ Βοϑη δπιίη, νσοῦὸ δἀὐὰἀϊοιεὰ 

ἴο ἰάο : ὃδπὲ ἰδ δΔρροδγ πὶ 2 Είησα ἰἰϊ. 3., χ, 91---48., χνίϊ. 38., δὰ 38 Οἴγου. χχχυ. 
19. τῃδὲ τὈΟΥ͂ οοπδίἀοτοὰ (δὸ τοίου οὗ Φοιιοναῖι δ6 ἐδθ ΟὨἹΥ ἔγιο τγοϊαίοι. 

8. ὅ.6 ΡαΣΟΌΪΑΣΪΥ δα]. ἱ, 2., χίχ. 7---α1., χὶ 7, 8., ἰχχὶν. 18-.--ἰδ., ᾿ἰχχυϊϊ. 15---390., 
Ιχχυϊὶ!, 1---δΆ, ἰχχχὶ. 4---18.. ον., τγουχδοῦς, οΥΐ, 1..--99., ΟΧΧΧΥ, 8---12., οΧχχχυϊ, 10---30.. 
διὰ ματι ϊς] εν (6 Ἡμοΐο οὗ δαὶ]. οχίχ. 
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δ2 Οὴἡ ἐΐδε αεπμίπεηδθα ἀπά “ἀπ )ιεπίϊοεϊέῳ 

ΜἭοδεε, διὰ ἰμαὶ ὧδ γεαὰ αἷΐ ἐλ ισογας οΥΓ ἰδ ἴαιο, λ6 ὑἱοδεῖηρα απὰ ἐλδ σωγεῖημε, 
ασοογαϊπρ'᾽ ἰο αἷϊ ἱλαὲ ἐδ ιυγίϊέδπ ἐπ ἰλ6 Βοοῖ 9 ἐλε Ζαιο."}} Τα Ῥρηίδίθαοι ἰμοτα- 
ἔογο νὰβ8 οχίδηϊ ἴῃ {116 Τττὴ6 οὗὨ Φοβῆυδ. 

Το Μοβοβ δίοῃο, ἱπάθοά, οδϑὴ ἰδ6 Ῥοπίδίουοσομ. Ὀ6 αἰὐὶυϊοα : δηὰ {815 Ἰηάϊταοῖ 
ονϊάθηοα ἥἴτοπι ὑγδαϊτίοη 8 ΒΙΤΟΠΡοΥ ὕμ8Π ἃ τηογ αἰγοοῖ δηὰ ρμοβιἐὐνα δβογίριίοπ, 
νι ῃϊοῖ που]ὰ ἢν Ὀδθὴ (Π6 οὐνίουβ Υγϑβουγοο οὗἨ ὅγαυά, ΝῸΣ πουϊὰ ΒΥ ἩΓΙΓΟΓ 
»οδίεγίου ἰὸ οβοβ, γῆ. »γ»ὰβ οοηϊγίνίησ 8 βαῃοοη ΓῸΓ δοί8] ἰδνσθ, μδνα ποίϊοοα 
186 Ρτγορτοδβῖνα γι 98 ΟΥ̓ {086 ᾿πδίϊτῦθ8 (ΘΟ, 1μεν. χυῖ!. ἢ Π δου. χὶὶ, ὅ--- 
27.) 848 τῃ6 οοπιροβοῦ οὗἉ {86 Ῥεπίδίθυο 88 ἄοῃθ. Τμ6βα σοπϑί θαι οηϑ τηοβὺ 
σοπ]οἰοὶγ τούθθ (Π6 δββογίίοη οὐὗἨ ὙΟΪΏΘΥ, το δὰ8 δϑιγιηθα, ἴῃ {πὸ ἴδος οὗἉ {116 
οἰσαγοϑῖ ονϊάθποο, ἐμαὶ 1 18 ἴῃ υβίῃ [οῸ ἰοοῖκ Ὁ δὴγ ᾿ῃαϊοδίίοη τ βδΐονοσ οἵ ἴἢ6 
οχἰβίθηςα οὗ ἴα Ῥεπίδιθαυςος, Οἰἴδον ἰὼ [86 ῬοοΚ οὗ Φοβῆπδ (οὴδ οὗ [Πδ6 τηοϑὲ δποίθητ), 
ΟΥ ἷπ {πα ὈοοΪκ 8οὸ οδ᾽]οὰ οὗ Ψυάροβ, οὐ ἰπ [86 ἴπτο Ὀοοὶζβ δ 16 ϑαπιμοὶ, οσ, ἤμ Δ }}γ, 
ἴῃ {86 ἰδίου οὗ {μ6 ἢγβϑὶ 6νπϊδὰ Κίηρβ. ὅθι 8 Ὀο]ὰ δηὰ υπίουπάρα δββοσίζοῃ 85 
{118 σου] ἃ ΟὨΪΥ Βᾶνα Ὀ66Π τη846, οἰἴπον ἰδτουσὰ τ ιϊζαὶ Ἰσῃμόγδηςσθ, οσ Ἡΐ ἃ ἀοβίχη 
ἴο χῃϊθ]οαὰ {86 ἀπ Βιηἰκίηρ᾽ τα μ] εἰ 46. 

ΤΠ δοϊβῖνα 88 {π6 ργθοθαϊηρ ομδίη οὗ ϑυϊάθῃμοα 8 ὑπαῦ {86 Ῥοηίαδίθιοϊι 
18 {86 υπαοιυθίοα ποῖ οὗ Μοβθβε, ἃ αιιθβίϊοη [88 οὗ Ἰδύθ γϑᾶγα θ6 θῇ 
αοὶιαϊοα, σθθμοο ἀ1α 6 ἀδγῖνα ὅπ τλδίθυα}8 ΤῸ [Ππ6 ΒΙΒΙΟΥΥ οοπίαϊποά 
ἴη 186 Ῥοοϊς οὗἩ (ἰδῃθβὶβ ψ ΠΙΟὮ. ΘοΟτη] ΠΟΘ 80 ΤΏΔΏΥ ἀρθ8 Ὀαΐοσο 6 τὰ 
Ὀογῃ ἢ Τὸ {818 ᾿παυϊΥ (δ6 ΠΟΠ]ΟΥ ΠΡ ὙΘΥῪ 88 015 ΟὕΟῪ ΘΉΒΊΨΘΓΒ ΤΩΔΥῪ 
Ὀ6 ρίνϑῃ: - 

ἔμοιο ΔΙῸ ΟὨΪΥ ἴἢγοα τ ΑΥ8 ἴῃ ὙΠΙΟὮ [8686 ἱτηροσίδηϊ τοοογάβ οου]Ἱὰ 
αν Ὀθθὴ Ῥγδβουνοα δπα Ὀγουρδΐ ἀοότῃ ἴο (μ6 ἔτημα οὗ Μοβββ, νυἱζΖ., 
νυ] ηρ,, ἰγαάτοι, ἀπά αἰνὶπα γονοϊαοθ. [ἢ {π6 δη θα] ]ανίαη που]ά, 
πο η [Π6 }16 οὗ ΤἸηδὴ γγὰ8 80 ργοίγδοίβα, {ποῦ σχᾶ8, οοιιραγαίναϊυ, 
1616 ποοα ἔοσ στη. ὙΥΔα ΟῚ ΔΒ ΘΓΘα ΘΥΘΓΥ ΡΌΓροβα ἴο ψ Π]Οἢ 
πτϊηρ ἴῃ ΔΗΥ Κιπα οὗ οδαγδούοσβ οουἱὰ Ὀ6 βρβοσνιαπῦ; δπᾶ {πὸ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ ΟὗἨἁ ΘΥθοίηρς ΤΟ τηΘη 8 ἴο ρῬαγροίυδίθ ρα ]16 ονθηΐβ οου]ά 
ΒΟΔΤΟΘΙΥ Βαγνα βυρροδβίθα 1861; 88, ἀυσιηρ {8088 {τη68, {μ6γ6 σου] θ6 
1016 ἀδΏροῦ Δρρυθ θη θα οὗ Δ}Υ ἱπιρογίδηϊ ἔδοῦ Ὀδοοτηϊηρ ΟὈβο]είθ, 
18 ᾿ἰϑύοσυ μανὶηρ ἰο ρ888 [Ὡγουρἢ ὙΟΥΥ [6 Παπάβ, ἀπά 4}} [Ππ686 
{τεμβ δῃὰ το] ῦνϑϑ ἴῃ {Π6 ταοϑῦ ὑγΟΡῸΣ Β6η86 οὗἩἨ (Π6 ἰογγηβ ; [ὉΓ {Π6Ὺ 
Ἰινθα ἴῃ δῇ ἰῃηϑυϊαϊοα βίδίθβ, Ὁπᾶθυ ἃ ρδίγιγομαὶ ρονθσπηιθηῖ, ΤὨυϑ 
10 νγ8 ΘΑΒῪ Ὁ. Μοβεββ ἴο 6 βαίϊβῆβδα οἵ {86 ἰγυ οὗ 41} μα τοϊαΐϑϑ ἰῃ 
186 Ῥοοΐς οὗ (ἀοποβίβ, 88 {π6 δοσοιηΐβ οδῆηθ ἴο ἢΐπθ ἐβγουρῃ 16 
πα! πὶ οὗ ΨΕΥΥ [6 ῬΟΓΒΟμ8. ΕἾἼΟ Αἀδπὶ ἰο ΝΘ ἴμ6 τ να Ἀυΐ 
ΟἼ)6 ΤΑΔῚ ΠΘΟΘΒΘΑΙΎ ἴ0 {86 οογγϑοὺ ἰγδηβγα βίου οὐ (16 Ὠἰδίοτυ οὐ {18 
Ροσιοὰ οὗ 1666 γε Αάδπὶ ἀϊοα ἴῃ 186 γϑᾶῦ οὗ {Π6 σουἹα 930, ἀπά 
Τιαιοοῖ, [86 ἔαίδοσ οὐἩ Νοδῇ, νγαὰβ θοσῃ ἴῃ ἴῃ6 γοᾶγ 874 ; 80 ἐμαί Αἀδπὶ 
πα Τ,δθοῦ ὙὙ6ΓΘ ΘΟ ΘΙΡΟΓΆΓΙΟΒ ἴῸΣ ΒΕΥ-ΒΙΣ γοᾶσθ.Ό Μοιμυβοίδῃ, 
186 ργαηάίδιμοῦ οὗ Νοβῇ, νγὰβ Ὀοσῃ ἴῃ [86 γϑὰνῦ οὗ [Π6 σου] 687, ἀπᾶ 
ἀϊεα ἴῃ [86 γϑαὰγ 1666, εο {παὺ μ6 ᾿ϊγϑᾶ ὑο βεα Ὀοΐῃ Αἄδπὶ δθὰ 1,6- 
ταροἢ (οτὰ σοπὶ ἀου Ὀ{1688 π6 δοαυϊγοα ἴπ6 Κποπ]θᾶρε οὗὨἨ {18 [}18- 
ἴ0ΥΥ}, δηἃ νγὰβ ᾿ἸἸκονἶ8β6 ΘΟὨΓΘΙΩΡΟΓΆΣΤΥ ὙΠῸ ΝΟ ἴον βὶχ δυπάγοα 
γΟΔΥΒ. [ἢ {Π|6 τηδηηθῦ, ὅθθηι οομποοίθα ΝΟΘΙ ἀπά ΑὈγαματ, μανϊησ 

1 Βρ. Μαγεδβ Αὐἰποηπιϊείογ οἵ 126 Εἴἶνο Βοοῖκβ οὔ Μοδοδ νἱπάϊοδιο, ρῃ. 9,10. Νουὶἢ 
Αὐρογίοδηῃ ονίον, ΝΟ β σῖθβ, νοΐ. χχίὶϊ ὑῃ. 3883, 9384. ΤὮο δυρισηθηῖϑ αὔονο δίδίοὰ δγὸ 
πιοτὸ ΠΙΠγ οοπϑίἀογοὰ δηὰᾶ οἰπεἰΔαϊοὰ ἱπ ΜΓ. ΕἈΔΌΟΣ 5 ογα Μοβαίςβ, νοὶ. ἱ. ὑῃ. 8305--- 380. 
ΤΠ ὙΘΓΥ͂ πυτηθτοῦβ ἰαχίβ ἴῃ ἩΔΙΟἢ [Π6 ῬοὨϊΔιΘυΟὮ 8 οἰλοὰ ὈΥ 186 υτίΐοτβ οὗ ἴῃς ΟἹ Τεβῖα- 
χηθηϊ δεδεεσμεπί ἰο Μῖοθαε ἃτὸ βαἴνϑῃ δἱ ἰθηρῖἢ ᾿ πεῖ, Ἰεπιοηδίν. Ενδηροὶ. 110. ἱ. Ῥτορ. 4. 
ΦΒΘΡ. ἱ,. ((οπι. ἱ. ΡὈ. θ68---78. ϑνο.) ; θὲ. γοϊδίη, 1,᾿Αὐἰοτὶυδ 465 1ἁἰντοβ ἀθ Μογϑςε δι Ὁ}}, ΡΡ. 
2686---37.; τ. Οτανοα, 1δοϊογο οἡ Ῥοῃίδιθῃοῇς, νοΐ. ἱ, ΡΡ. 19---84.; δηὰ Ῥχγοῦ, ὅδδη, [πιγοά. 
εἷ Υοῖ, Επὰ, ῥρΡ. 2309.--214. 29] ---224, 



ΟΥ̓ λο Οἱ Τερίαπιοπί. ὅδ 

Ἰϊνοά ἰο Θοῦγοσβα πὶ Ὀοΐὰ ; δ ἴβαδο ἀϊὰ τ τ ΑὈγδθδηι δηα “οβ6ρἢ, 
ἴτγουχ τ οσὰ ἴΠπ686 {πὶηρβ τηὶρηΐ ὍΘ ΘΆΒΙΪΥ οοηνογοα ἰὸ Μίοβεβ ᾿Υ 
Ατγϑηλ, ὙΠῸ γγχα8 ΟΠ ΘΙΏΡΟΥΑΙΎ ὙΠ «086 Ρρῃ. δυρροδβίηρ, {Πμ6η, 81] 
1Π6 ουγουβ δοὶβ σοοοσαάθα πὶ {86 Ὀοοῖκ οὗ (ὐθῆθβὶβ ἴο αν δά πὸ 
οἴμαῦ δυιπουγ (μπὲ 186 {γα οι ΔΙγοβαῪ τγοΐοσγοα ἴο, [67 που]ὰ 
βίδα Ὡροὴ 4 ἰουπάαίοῃ οὗὨ ογθα  ὈἸ]Υ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴο ΔΗΥ͂ δε (ἢ {86 
τιοβὲ σαρυίδθ]6 οὗ {86 δποϊθηῦ ασθοῖκ δηὰ 1 αἴ Ηἰβύοσ ἢ 8 οδ Ὀοαϑί. 

Απμποῖδον βοϊυΐϊίου οὗ {86 αυρϑίοι, 88 ἴο 186 βουγοθ ἔγοτη στο ἢ 
Μοβδϑβ οδίαϊποα {86 τηδίθγα]8β ἴῸΣ Ἦ18 Ὠ:βίοσυ, μᾶ8 θθθῃ οογοά οὗ ἰαΐβ 
ὙΘΑΓΒ ὈΥ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΙαϊποηῦ Ὀ1Ό]1ΟΔ] ΟΥΟΒ; ψ{η0, ἴτοπι 1Π6 ρσεοπθδ]ορίοαὶ 
ἀοία1}8, {ῃ6 οἰγουπηβίδη 81} Οὗ [86 τοϊ ας! 8, [86 Βρθοῖῆς πα θογβ οὗ 
ΥΘΔΥΒ βϑιρῃρα (0 {Π6 ΡῬΑΙΓΙΔΓΟΙΒ, 88 178}} δ8 (π6 ἀδίθα οὗ ἴπ6 ἔδλοίβ 
τοσογρα, ἴαγα σοι ἴο {6 σοποίϑίοη ἐπα Μοβοβ οουἹὰ ηοΐ πᾶν 
Ἰοαγπθὰ 186 ραγουϊαγβ τοϊαίθα θγ ᾿ϊπὶ ΜΓ} δυο τιϊμυθ Θχϑοίῃθββ, 
Ρυΐ ἔτοταῃ ει θη ἀοουτηοηΐβ. ΤῊ]Β ΥἹΘῪ ΟΥ̓ {Π| αιιαβίϊοῃ ἔπ Β..68 ἃ 
Βα ΙΒ, ΟΊ ΟΥ̓ Βο]υξίοπ΄ οὗἩ την Δ] 6ροά ΘΟΠ ΓΔα]οὕοΠ8, 848 Ὑ0716}} 88 οὗ 
ΑἸ]ορσοα πραγ οὗ ροβίοσιου ἀδίθ, δῃὰ οὗὁὨ ροβίδσίου 1 θυρο δύο, οα 
ὙΥΒΙοἢ βοὴ δηϊαροηϊδίθ οὗ αἰνπο τονϑδίϊοη ἤανα ᾿ἰδια στη οἢ βύγαββ. 
Βιυΐ [ὉΓ ἃ [11 ἱῃνοδιραϊοη οὗἩἨ {Π18 βυ᾽οοῦ {86 τϑδου 15 ΠΟΟΘΒΒΑΡΙΪΥ 
τοίεγγοά ἴο οὶ, 1. ρΡρ. 692 ---688. οὗἨἁ [818 γγοῦκ. [1 τηυδὲ βυβῆῖοα ἰο 
ΤΟΙΊΑΥΪ Βογα, [μα [86 ἰδοὶ οὗ (86 ἀοουμηοπίβ ΟΥ Τϑοοσβ οὗ ἔΌΣΤΊΘΡ 
Δσ 08 Παυϊηρ ὈΘ6η ΘΟὨΒυΪ ἃ νν1}} πού ἀοίγαοῖ, ἴῃ [Π6 βιηδ ]οϑῦ ἄσρτθο, 
ἔγοια (6 ρσϑῃυϊῃθηθδθ δῃαἃ δυο η οἱ γ οὗἩἨὁ ἁ{ῃ6 Ῥοοὶς οὗ (ἀθῃβθβίβ. 
ΤΠδὶ θΟΟΚ πα θθθη στϑοοινθα ᾿γΥ (86 ἩδΌγοννβ ΟΥἩ 608, 1ῃ 8}] ρ68, 88 
1856 υπάουδίοα οοτηροβιίοη οὗ Μοβεβ. [10 18 ποὺ ὩθΘΟΘΒΘΑΤΥ [0 80Ρ- 
ΡοΟβ6 {πδῦ 6 σϑοοϊ νοῦ, ὈΥ͂ ᾿ΠϑρΊ γα οι, δῃ δοοουηΐ οὗ ἔδοϊβ πο ἢ Ἦθ 
ΤΣ ΑΒ πᾶνε οὈίαϊηρα ΌὈΥ παΐαγαὶ τηθδθ8. Α] ἰμαΐ 18 πθοθββα τυ 
ἴο Ὀ6]Ίανα 18, ἐμαὶ (86 ϑριγιῦ οὗ ἀοἀ αἰϊγοοίοα ἴπ 1π (μ6 σοῖο θ οὗ [86 
ἔλοϊβ τ ΠΙΟἢ Π6 88 σϑοοσαθα; ΘηδὈ]θα Βἷτῃ ἴο τοργοδοηῦ ὑπο πὶποιυῦ 
ΡΑΓΏ ΔΙ ; 8δπ4 Ῥγθβοσυθα ᾿ἴπὶ ἔγομι Ὀοΐηρ ἰοα Ιπίο τηϊβίαϊκοθ ὈῪ δὴ 
ἸΠΔΟΘΌΓΔΟΥ ὙΥΒΙΟἢ Του 118 ΑΥ [ηὐῸ [Π6 8Δη 818 ΟΣ ἀοουπλοηΐβ ὙἘ16 
6 οοῃβ]θα. “ 1 (818 Ὀ6 φαὐτηι64, 10 18 Οὗ ΠΟ Θομβοαθθηοθ τ ΒοίΠοΥ 
Μοϑβοδβ οομρι]οα ἐπα θοοῖς οὗ (ἀθηθϑὶβ ἔτοτ 8} 8]8 ργθθογνϑα ἴῃ [86 
ΤΆΤ γ οὗ ΑὈγαπαμπι, ἴβαδο, δπα «δοοῦ, οὐ σοί ἰδ6 ψ }0]6 οὗἩ 1Ἢ ὈῪ 
Ἰπητη δία ᾿ηβρ γί ο ; [ὉΣ, ΟἹ. ΟΙΓΒΟΥ ΒΌΡΡροΒιίοι, ᾿Ὁ 18 ἃ ὩΔΥΓΘΙγΟ οὗ 
αἰνῖπθ δ ΠΟΥ, δηα οοηΐαὶη8 8Δῃ δι ποηῦο δοοοὰπὺ οὗὨ ἰδοΐβ, ψ ΒΟ ἢ 
οοῃϑί αἴ {π6 ουπάδίίοι οὗ (Π6 “6 188 δα Ὁ γβδη το] ρ]ΟΏ8 ; ΟΥ, 
ἴο 1.86 ΠΟΤ δοουγαΐα ἰδησυδρα, [86 Οη6 στοδῦ Ὀὰὺ ΡὈγΟρΤΘδϑιγ 6 ΒΟ 6 Π16 
οὗ τουθαϊϑᾶ γο]ρίοῃ. ἢ" 

[11.7 Οαεπίϊϊο Τοδέϊπιοπψ. --- Τὰ δἀαϊθίοη ἰο [86 πίνε ἰββετηοηυ οὗ 
{π6 6νγ8,  ΒΙΟΒ. μ88 Ὀθθη ΔΙγοϑαγ βίαια, γοβροοηρ [86 ΚΘΗ ΣΉ 688 
Δῃα δας Ὠ Ὁ ἸΟἿΥ οὗ 16 Ῥοπίδίθυοι, γα μανο ἴΠ6 μηπαὶβρμίεά ἐεδέϊπιοηψ 
9. ἐδε πιοδὲ αἰδίϊησψιϊπλοά ὙΓΕΙΤΕΒΒ ΟΕ ῬΑΘΑΝ ΑΝΤΙΟΌΙΤΥ ; ὙΒ]Οἢ 
11 παν {Π6 ρτοαίοσ ἡορηΐ, δ8 ΠΟΥ ὙΘΙΘ σΘΏΘΓΑΙΥ ρτοὐυάϊοοά 
ασαϊηδί {86 Ὑ1016 παίίοῃ οὗ [86 «6008. 

Τῆσα, Μδηρίδο, Εσροϊοιηυϑ, Αὐίδρϑηυβ, Ταοϊϊαβ, Ὠϊούοσυβ ϑ'συϊαα, ϑίσγαρο, 
Ζυδίη (86 ΔΟΡτονϊδῖον οὐ Ττορυβ, δὰ Ψυνθηαὶ, Ὀ6 δἰ 68 ΔΎ ΟἿΟΣ δηοίθηϊ ἩγίοΓΒ, 

βννσνα. α.. ἃ 

: Ὧγ, ΟἸ-οἰκ 5 οἀϊίοη οὗὨ βίο κμοῦδο᾿β Ηἰ βίου οἵ {1|ὸ Β1Ρ]6, νοὶ. 1. Ρ. 21. 
Ἑ8 



δ1 ΟἈἡ ἐδιο Οοπιμίπεπεθα απὰ «ἀπέλεπεϊοϊέψ 

ΑΙ, ὑρϑΕὙ ὑπαὶ ΝΙΌ508 γγ88 {86 ἰοδάθς οὐ {π6 ὅν, δι [μ6 Του πον οὗἉἨ {μοῖγ 1ανν9.ἷ 
Γῆ Ἐσγρίίαπβ, 88. «[οβθρ8 αββογί3, δι οθμηθα ᾿ΐπλ ἴο Ὀ6 ἃ οηάον μι] ἀπὰ ἀϊνίηθ 
μδῆ ; δῃηὰ ψΟΓο ΜΠ|]Π1ηρ ἰο πᾶν πἷπὶ ἱπβουρὶ ἃ ῥγἱοϑὺ οὗ 186 ῖν οσση, Ὑ ΙΟ ἢ ΘΟΥΔΙΉΪΥ 
Ὑγ83 ἃ Ῥτοοῦ οὗ τμοῖν ΒΙσ ορίπίοη οὗἁὨ Βἰπι, ἰοῦ σῃ πυϊχοαὰ πὶ οὐδοῦ ἐἈΡη]ουΒ το]δ- 
τοπ8.5 ὙὍὙθδ στοαῦ ΟΥΙΟ, Ἰμοηρίπυ, οχίοϊϊϊηρ ἴμοθ6 πὸ τοργοβοηῦ {86 ΠΟΥ 85 μα 
ΤΘΆΪῪ 18, Ῥαγο, στοδῦ, δὰ ὑπιηϊχο ὃ, ἰοβίῆο8 ἰμαὺ ὑμὰ8 αἀἰὰ ἰδμ6 Ιορίβἰαίοῦ οὗἁὨ {μ6 
7}6γ8ὃ; ὙΠῸ (84 778 86) ᾿γῶ8 ΠῸ ΟΓΑΙΠΑΓΣῪ τηλη, δηα, 8485 6 οοποοϊνοα, 80 ἢ6 βροΐκα 
ΜΓ ΟΣΙΒΙΪΥ ΟΥ̓ [6 ρότοσ οὐ αοά. Νυπιρηΐυβ, (86 Ῥγυπασοόγοδῃ ῬΒΙ]Οϑορμον, οὐ ἂρα- 
τη68 ἴῃ ἐν είς οα]]6 ἃ Μοβ68 ἃ τγδῃ τηοϑὺ ΡΟ ΘΓΗ͂ΙΪ ἴῃ ργδυοῦ ἴο αοά, κα δαὶ, “ γγδ)αϊι 
19 Ρ]αῖο Ὀυὲ Μοβοβ βροακὶηρ ἴῃ ἴ86 Αἴίις αἰ] ον ἢ᾿᾿ 4 τΠΊΟΝ ϑοποηθηΐ, τβοίμοΣ ιι8ῖ 
ΟΣ Ὠοῦ, 8 γοῦ ἃ ῥχοοῖ οὗ {18 ΕΡΘΡΊΣΣ ἰσὰ ορ᾿ηΐοη οὗὁὨἨ Μοθβεϑ. 

ΕὙτγίβον, ῬΟΥΡΆΥΤΥ, οπ6 οὗ [86 τηοβὺ δοιῖο δηα ᾿ρασποὰ ϑηθιηΐοϑ οὐὗὨ ΟἿ ΒΕ 18}, 
δαπιϊοά τ86 σοηυϊποηθ88 οὗἩ (86 Ῥοηίδίθυοι, δηα δοκηον)]οασοα (μδ΄ Μοδβοβ γγχὰβ 
τίου ἰο ἴπ6 Ῥμαπίοίδη ἰδίου δ βδμοδοηϊδίμοη, τ 8ο ᾿νοὰ Ὀοίοσο {πὸ Τ͵ο͵ΐδη τγϑγ. 
ἧς δυύϑὴ οοηϊοηἀρα ον [86 ἰγυΐ οὗἨ βαῃμοδβοηίδι μοι δ δοοουηΐς οὗ [86 “9678, ἔγοτῃ 118 
οοἰποϊάθηος τὴ 1η6 Μοβαῖς ἰϑίοσγ. ΝΙῸΣ νγὰ8 {86 σοῃηυΐποηθ88 οὗ [86 Ῥοηϊαίουσὶ 
ἀδηϊοὰ ΌΥ͂ ΔΩΥ ΟΥ̓ {86 ΠυϊλοΓοῦ ἩΣΙΓΟΥΒ δραϊπϑὶ ἴμ6 ἀοβροὶ ἀατίηρ [6 ἄγβὺ ἔουγ 
οϑηϊατγίοβ οὗ 86 ΟἸ γίϑιίδη τὰ, δου (δ6 ἔπ ΟΥΒ ΘΟηΒ ΔΉΠΟΥ Δρρθαϊθὰ ἴο {86 
ἰδίου πᾶ ργορδθοὶθϑ οὗ 86 ΟἹὰ Γαβίδιιθηϊ ἴῃ βαρροτὶ οὗ ἴδ ἀϊνίπο οτίσίη οὗ (88 
ἀοοίγῖποβ ψὩϊ ἢ ὉΠΟῪ ἐδυρμῖς. ΤΏ ῥρόνγοσ οὗἁ Ὠἰβίοσιοαὶ ἐγαΐῃ οοιαροὶ]οὰ {86 6πι- 
ΟΓΟΥ {υ] δ, γμο86 ἄνουν ἰο (Π6 6 78 ΔΡΡΘΔΣΒ ἰο Βαγθ ργοσθοάθα βο ο]Υ ἔγοπι 18 

[ποθεῖτε ἴο {6 ΟΠ γἸβιίδη9, ἴο ΔοΚπον]οᾶρσο ὑμδὺ ῥουβοηβ ᾿ηβίγαοίοα Ὀγ ἴδ6 ϑῥριτῖϊ οὗ 
Ααοὰἂ οποο ᾿ἰνβὰ διιοης ἰδ6 18. 86} 1068; δηἀ ἰο σοηΐδ88 ἢπ8ὲ ἰμ6 ῬοΟΪκ8 Ὑνπϊο ὈΟΓΘ {δ 6 
Ὡδῆιο οΟὗἨὨ Μοβο8 ὙοΓ6 σοηυΐηθ, δηᾶὰ ὑπαὶ [86 ποῖ9. 86 Υ σοπίδίηθὰ ψοτα ποσίν οὗ 
ογράϊ. Ενθη Μοβδιηπμθὰ πιλϊηίδίπθαὰ (86 ἱπϑρίτγαϊίοη οὐὁἨ Μόοβϑβ, δπὰ σϑνοσγοὰ (Π6 
ΒάποΌ Υ οὗἁὨ [86 68 Ἰατ8. Μαποίμο, Βϑγοβιβ, δα Ἰηϑηγ οἰ ῦϑ, σῖνα βοσουῃῦϑ 
οοηβγπηρς δὰ δοοογάϊηρ τῖῖὰ 86 Δίοβαϊο ἰἰδίογγ. ὙῶῸ Ἐργρίίϊδη, Ῥμαηϊοίδη, 
ατοοκ, δπὰ Βουδη δαῖθοῦβ, Θοποὰτ ἴῃ το δίϊηρ (86 γα ιτἸοὴ σοβρθοϊίηρ {μ6 ΟΥΘ δῖοι, 
186 18}} οὗ ταδῃ, {86 ἀθἸασο, δηὰ {μ6 ἀϊβρογδίοῃ οὗ πηδηκὶ πὰ 5; δῃηὰ {86 ἰδίϑὶ Υ δοαυϊγοὰ 
Κποσν]οάσα οὗ [6 ϑαῃβοῦιῖ Ἰδησαδσο, ὈΥ οροῃίησ {86 Ἰσθαβυγοβ οὗ [Π6 δαβίθσῃ Ἡου]ὰ, 
[ιὰ8 οοπῆσιηοά 81] (686 ἰγδά 008, ἃ8 ΘΟΠΟΌΣΥΙΩΣ 1} (86 πδτταῖνα ἴῃ {86 5βαοσοὰ 
Ηἰδίοσγ. 5 Ὑοὺ, ποῦν ϑίδπάϊηρ 4}} [8686 ὑδβυϊταοηΐθϑ ἴο ἴπ6 σοπυϊῃθηθββ οὗ {6 
Ῥεπίαίϊους, ἀῃα σοηϑθαυ θην ἴο (86 οδαγδοῖοσς οὗ Μοβοϑβϑ, ᾿|]8 γ ΣῪ δχἰβίθησα [γ8 
Ὀαοη ἀοηὶρα, δπὰ 86 ἀσοομπηῦ οὗὨ Πἷπ ρσοῃουησοα ἰο Ὀ6 ρου Υ ται βο]οσίο Δ]. 

“«Γὸ 186 ρχοσδάϊηρ ἀοπηοηϑίσαιοη ρογθ808 {δ [0] ον πρ Οὐ) δοἴ! ἢ γν}}} Ὀ6 τη8468 :---- 
ε6 ὙΠ] δα πιῖῦ (μ6 ἔογοα οὔ γοὺγ ἀγρυϊηθηΐδ, δη ἃ στδηΐ ἰμαὶ Μο868 δούθ} }}7 ττοὶβ 
8 οὐ Κ οδ]]οὰ (μ6 Βοοκ οὗ 6 [ᾶγν: Ῥπὺ ΠΟῪ σδὴ ψγ 6 οαγίδίη ὑπδὺ τ α8 {Π6 
ΨΟΥΥῪ ψοΥὶς τ ΒΊΟἢ 18. ΠΟῪ συ σοῦ ὩΠΟΘΥ 818 δῖηο ὃ Αηὰ υη]688 γου οδῃ βδον {μ18 ἴο 
Ὀα αἱ ἰοαβὺῦ ργοῦθδῦία, γον ψΠ0]6 ονϊάθῃςθ 18 οὗ πὸ νδῖυθ Τὸ ἱἰϊδίχαῖθ [6 [ὌΓΟΘ ΟΥ̓ 
ὙΓΘΏΚΏΘΒΒ Οὗ {818 ΟὈ)οίίοη, ἰοῦ 118 ΒΡΡΙΥ 10 ὕο δοια δηοίθηῦ αὐσθοῖκ δυῖδον, ἀπ 866 
ὙὙΒΟΙΠΘΥ ἃ ΟἸ 4551 8] βοβοΐσ που]ὰ πον ἰἴς ἴο Ὀ6 οὗ ποῖρῖ. “10 68 ἴσα τπδι ἴΠῸ 
ατϑεὶς τὶ του8 Βρθαὶ οἵἨ Ἡοτηοῦ 88 δῃ δποϊδηῦ δηᾶ οαἰεργαίθὰ ροσῦ; ἰὺ ἰδ ἴγὰ α͵50 
(μαΐ {Β6Υ Ββανα αυοῦρα ἔγοτι ἴπὸ σου κα τ ΒΙΟΒ ἸΔΟῪ βου θ6 ὑο δῖτα νλυΐοιβ ΠΡΟ Ν 
{μαὶ νὰ ἅπα δὖ ργδϑαηῖ ἴῃ {86 1Π|Δα ἀπὰ Οαγα86γ : γοῖ δι}}} ὑπο σὰ ἰ8 ἃ ἰδῆτε αἱ 
1Π6 Ῥοθπι8 ὙΒΙΟὮ 6 γα τσ θη ὮΥ Ηοτηθσ, δηὰ ἰδοδο τ ΒΊΟΝ τ [86 Πιαὰ ἐηὰ 
Οὐγββου, ὙΘΓΘ ὑοίδ! }]γ ἀϊδιϊηοὺ ρῥτοἀποιϊοηβ.᾽ Νον δὴ δἀνοσαδαία ον ατϑεῖ ᾿ἰτογδίυγα 

᾿ ΒΙδῆοΡ Νεονίοη 888 οοἸ]οοϊοἃ 411 1ῃ6 ἸΙοδάϊηρ, ἰοδιϊ πηοπΐο8 δῦονο ποιίοθα, οοηῃοογηΐπς 
Μοββδ αἱ ἷῃ ἢΪ8. Π ββουίδίῖοι Οἢ. Μοβοβ δηὰ δἷβ τι ηρθ. ὙΌΓΚΒ, νοἱ, ἱ, ὑρ. 32---40. 
δνο. οἀὐϊίοη. κα γοϊΐδὲη, ᾿᾿Αὐυϊοτγθέ ἀε8 Πἰντοα ἀ6 Μογϑβο, ρὑΡ. δ8----56. 

3. ΨΦοβορίιδ σουῖτα Αρίοηῃ. 1}. 1, 8 81. 
8. Ἰιοηκίημβ ἀο0 δι} πλ δῖα, ὃ 9. Ρ. 50. οἁ. 94, ῬοδΙοα. 
4 Νυπηοηΐαβ δραὰ ΟἸδια. ΑἸοχαπάσ, ϑισγοτϊηδία, 110. 1. 822. Ρ. 41. οἀΐξ. Ῥοιίοσ. ἘαβοΌ 08, 

Ῥγρ. Ενδησ. ᾿ἰὉ. ἰχ, 86. οἱ 8. 
᾿ν Τῆιο ἰορίοβϑ μεσὸ Ὀγίεθυ σἰδηοοὰ δὲ ἀῦὸ σοηβίδοτοὰ τόσο ἤμἶγ, ὑμὰ, Ομδρίον 11], 

-. 1. 
9 ΤΠ Ὠ᾿βοοῦΓθο8 οὗ δὲν ΤΥ δὶ Φοηο8, ἀο]νοσοὰ ἰο ἔπ 6 Αδἰδῖὶῖς ϑοοίειγ δὲ (δου, δὰ 

Ῥγϊπιϑὰ ἴῃ ἐπα (ἤγοο ἢγβῖ γοϊαπηο8 οὗἠἨ τῃοῖγ ἘοδοδσοΒοδ, ἴ[Π6 [πἀΐδη Απεϊαιι θα, δη ἃ Η ἰδίου 
οὗ [πάϊ4, Ὁ Μγ. Μϑυτγίοο, σηδύ ὈῸ τοίδιτοὰ ἴο, 88 οοηπίδἰ πίῃς ἱποοηςοβι} Ὁ] 0 ονϊάθηςα οὗἁὨ ἴῃ6 
ΔΉ αἰ δηὰ σοπιΐμοπεββ οἵ ἴπ6 Μοβαὶς τοοογά8. Μέσ. Οαγυ το 88 ΨΟΙΎ ΔΌΪΥ οοηάἀοηβοὰ 
4]] ἐδ ἱπίοστηδιίοῃ ἴο 6 ἀογίνοὰ ἔγοια ἴδθδο νοϊυπιίπουβ ποτ 8, ἴῃ ἢ |8 Βαστηρίοη 1,βοἴιΓγ08 
ἴον (Π6 γοδσ 1809, ΡΑγιςΪαΥ]Υ ἴῃ {Ππ0 ἢγϑι ἄνο ἀἰθοοῦγθοθ, 



ΟΥ ἐλε Οἱά Τερίαπιεηί. δδ 

ποιυϊὰ τορὶν ἰο 1815 οὐ)θοοϊϊοη, ποῖ τὶ ἃ βουΐουβ δῆϑνγοσ, θυ τὶς 8 δηλ} 6 οὗ Θ0Π- 
ἰεπρῖ; δὶ μα πουϊὰ ἐδίηκς 1 ὈΘΠΘΘΙΙ [15 ἀἰρσηΟΥ ἴο 5.6 η06 δὴ ὀρροποπὶ δ δρ- 
Ῥεαγεὰ ἴο ὃὈ6 ἀδαῖ ἰο {Ππ|Ὸ εἰδατθϑὺὶ οοηνϊοίοη. Βυΐ 50}}} Ἰογ6 πιδὺ Ὀδ 881ἃ πῃ ἀδίθῃμοθ 
οὔὗὁἨ Μοεβοβ ίβδὴ ἰπ ἀθίβηοο οὗ Ἠοχηδσ ; ἔον [86 υχιηρβ οὐ {86 ἰδίου γα ποῖ ἀ6- 
Ῥοϑιιοα ἴῃ 8 ἔβιρΐὶθ, ΟΥ βαογθὰ δγοδίνο, ἰπ ογᾶὰδγ ἴο Βθοῦγα ἔμοπὶ ἔγοπι ἴπ6 ἀοναδίβ- 
τἰοτϑ οὗ (πιο, ΒΟΡΘα8 08:6 ΘΟΡΥ οὗἉὨ [86 Ὀοοϊς οὗὨἩ 86 αν, )8 σις Ὁ Μόοβεβ, νγδ8 
ἰηϊγυϑίοα ἴο 0 ργιοϑίβ δηὰ ἰδπ6 οἱ ἄδσβ, ργοϑοσυθὰ ἴῃ ἴ86 αὐὶς οὔ 6 δονεπδηΐ, δὰ 
τοδὰ ἰο 186 ῬΘΟρ]8 ΘΥ̓ΟΤῪ δϑύθῃίβ γοασ. ϑϑιυβιοϊίθηϊς οδτα ὑβαγο ὍΣ 6 γγ88 ἰαΐζθι, ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴοσ 186 ργεδβεσνδίίοη οὗ [86 οτρίπαὶ σϑοογτὰ, Ὀαϊ ἴμαὶ πὸ βρυτΐοιιβ ὑγοἀιοιοη 
δὈοιυ ϊα δ δυϊ5ε αίοὰ ἱπ ἰδ διοαά. ἃ ἐδαῖ πο βρυσγίουβ ργοἀυοιϊοῃ οΥοσ 48 Ὀθθῃ 
βαϊδδεϊταϊοά ἱπ ἴδ6 διεβὰ οὐὗὨ [86 οτἱρίπαὶ οοπιροβί(ου οὗἠἨ Μοβοβ, βρρϑᾶγβ ἔγοιῃη 186 
ουϊάθηςα Ὀοῖὰ οὗὁ τ!6 ατϑοῖκ Βορίπασίηί, πὰ οὗ [86 δαπιαγιίδη Ῥοπίδίουοῃ. ΕῸΓ 
ὯΔ ἰδοδὸ ἄστοὸθ Ὁ} (6 Ηδοῦγον,, Ἵχοορῦ ἰῇ δοῖμθ {γβθὶπρ ναγίαιοηβ ἢ, ἴο τ ϊοῖι 
ΟΥΟΥΥ͂ ΝΟΣ Κ ἰ8 ὀχροδοὰ ὮΥῪ ἰοηρί οὗὨ {ἰπη6, ἰῦ 15 ΔΟΘΟΙαΙΟΙΥ οοτίδίη ἴθ δὺ ἴΠ6 ἅνθ ὈοΟΪκα, 
ἩΓΠΠΙΘὮ τὸ ποῖο αϑουτὶδο ἰὼ Μοβοβ, 8.6. 6 δῃᾷ ἴ86 δδιίὴθ ποτὶς τὴ] ἢ πὲ τ οὗ τγδ8 
ἰγδηδί οἰδὰ πο ατϑοῖ ἴῃ [86 ὑἴπι6 οἵὗἨ [86 Ῥιο οτ68, δη, τιμαὶ 15 οὗ 5:}}} ρυοδίουν ᾿τὴ- 
Ῥογίδποθ, 7) (δαὶ τ Ομ οχί δία ἴῃ (πὰ ἰἴπη6 οὗ ϑοϊοπαοπ.Σ Απὰ δ8 86 «68 
σου ]ὰ Βανο μδὰ πὸ τροῦγο τυ βδίβοαυοσ, ἀπυγίηρ [86 ρογιοα τ βιοῖ οἰαρβοὰ Ὀδίνδθη [}6 
αβὸ οὗ Φοδδυδ δηὰ δαὶ οὗ ϑοϊοιηου, ἴον δα δι  ὰηρ᾽ ἃ δραυτγίουϑ ργοάυοιίίου ᾿ηϑίοδαὰ 

1Π6 οΥἸ Ζίμδ] δα νυ θη ὈΥ Μοδοβ; πὰ δουθῃ μδὰ ἴθ 6 γ Ὀδ6η ἰπο] θὰ ἴο δἰϊοτρὶ {}16 
᾿τροβίυγο, του ]ὰ ἴδνα Ὀδο ργανοηϊθαὰ ὉΥ {δ σᾶγα ἩδΊΟΙ δὰ Ὀθθη (δ Κοη ὉΥ {Π6}Ὁ 
ἰανυυρῖνον, γγὸ πλυδὺ οοποϊυδο ὑπαὶ ΟΌΥ ρσγοδοις Ῥοηϊδίθυος ἰ8 186 ᾿ἀοῃΓἶο 4] ποσὶς (δαῖ 
ὙΑ5 ἀο᾽ Ἰγογοὰ Ὁ Μοβ865.᾿" 

4. Μαί, δεοίαος ἐΐδ6 ἐτίεγπαὶ ουἰάεποο τολίοῦ ἦα δοεπ ργοάμεεά ἱπ 
7 αυοιν οΥΓ ἐδε δοοΐδ ἵπ φιιεδέϊοπ, ἐψιαίίψ σοποϊποῖπσ αγσιθηΐβ πιαν δ 
ἀγαιοη ἤγοηι ἐλεὶγ ΟΟΝΤΕΝΤΞ5. 

ὙΈῈ ΨΟΓῪ τηοὰθ οὗὨ πτὶιΐηρ, ἴῃ (86 ἴΌῸΣ ἰδδὲ Ῥοοῖκα, ἀϊβοουεσβ δὴ διυῖθοῦ οοη- 
ἰορο ΜΙ 186 ονθηῖβ Ἡ 10 ΒΘ ΤΟ αὐθ8 ; ΘΥΟΓῪ ἀοδου ρίίοη, ὈΟ(δ τοὶ σίου πὰ 
τ! 158 τῳ (δαὶ 106 τοῦ 88 Ὀσεϑδοηΐ δὶ ϑδοῇ ἐν βοθπο; δηὰ [86 
ομ  βδῦνο δηὰ ᾿ἰδίοσγίοαὶ ρασίδ δὰ 80 ἰηϊθγνσουθη ὙΠῚῈ δδοδ οἰ μοῦ, ἰδὲ ποῖίΒοσ οὗ 
τΠοπ οουἹὰ ἤανα Ὀδθοη γίτοη Ὁ 6 τῆ Ἧ8ο ἰϊνοὰ ἴῃ ἃ ἰδΐεσ δρθ. ΕὟῸΥ ἰῃδίδῃςο, 
186 ἔγοαυοηὶ ρα ποδ]ορίθβ τ ϊοἷὶ οσοὺν ἴθ τἴ86 Ῥεηίδίθυοιι Ὅτι ἃ ἜΓΟΒΕ, Ῥσοοῦ (παι 
δ νγαϑ οοπιροβδοὰ ὉΥ ἃ πιὶζον ΟὗἨ 8 ΨΟΓῪ ΘΑΥΪΥ ἀδίθ, δηὰ ἔγοπι οτριπδὶ στρδύθυ!α]8. 
“ὙὟΒ6 ροποδιομίοβ ὁ οὗ {πε 619} ΣΙ 065 ὉΤῈ Ὡοῦ ΤΘΓΘ ΔΓΌΙΣΑΓΥ 1515 οὗὨ πδπιθβ, ἴῃ 
ἩὨΙΟὮ 186 ἩΣΙΤΟΣ πιο ᾿ΠΒΟΓῸ 88 ΤΩΔῊΥ δΒοι ἰοῦ ΟΠ68 88 6 ρμἰοδδβοά, σοί δι πΙΠρ ΟὨΪΥ 
ΒΟΠ16 87 ΤὩΟΓΘ ΘΟὨΒΡΙΟἸΟῸΒ ΠΆΠ168Β ΟΥ̓ Οχ δἰϊηρ ἤἔληλ]}16 5, [0 ῬΓΘΒΟΓΎΘ 8 ΒΡΡΘΟΆΓΔΠΟΘ 
οὗ τοῖν Ὀοΐπρ ουπάρα ἴῃ τοϑ] γ; θαΐ [Β6Υ ΕΤΘ ἃ οοπιρίοθῖα Θμ πΠΘγαίοη οὗ 4]] 
16 οτἰ χίπαὶ δύοςϊκϑ ; ἔγοταη δος ὁΠ6 ΟΥ̓ ὙὮΣΟὮ ΘΟΥΟΓῪ ΖΆΧΩΣΪΥ ἴῃ {86 6188} παιΐου ἀ6- 
τἰνοα [5 οτἱρίῃ, δηᾶὰ ἱπ ὙΠΙοΒ ΠΟ ΠδπιΘ γγὰ8 ἴο 6 ἱπβογίβα, τ βοβϑα ἀδϑοθηάδηβ οὐ 
δεῖγβ ἀϊά ποῖ δχἰδὶ ἰη ροββεβϑδβίου οὗἉ [86 ΡΓΟΡΕΤΙ Ὑ ΒΙῸΣ 086 οΥρίπαὶ ἔτ μηὰ 
ΕΞ: δὶ {86 δτγβὶ ἀϊνιδίοη οὗ [86 ρῥτοπιϊβοὰ Το ἀϊκδιγί δυΐίοι οὗὨ Ῥγορουῖῦ 

(ὐἷδο8 δηὰ ἔδυ} } 168 ΓΗ (Βδὲ βοὴ δυο οδίδϊίορσιιβ οὗ (Ἀπ|}}168 88 νγὲ πὰ ἰῃ 
6 Ῥρηΐξδίθυς ἢ τριδῦ δανα οχϊδίοα δὲ [6 ὙΟΓῪ ὅγε ἀϊν βίο οὐ [8:6 σου ΠΙΓΥ ; 8688 

τουδὲ αν Ὀδ6οη σαγοῦι]] ργεβεγνο, Ὀσοδυδο {δα ῬΓΟΡΟΤῪ οὗ ΘΥΟΣΥ͂ ΤΆΠΙΪΥ 88 υῃ- 
Αἰ ἸοπΌ 6, βίηοα, 1 δοϊὰ, 10 νγᾶ8 [0 σϑίυσῃ ἴο [88 ΟΥΖΙΩΔὶ δι γ δ οδοῖ γϑασ οὗ 

. Απὰ Μοκεοδ ντοῖο τ ϊ8 ἴανν, δη ἃ ἀοϊνογοὰ ἰδ ππῖο [Π6 ὈΥἹοδίβ, [16 805 οὗ 1ωνΐ, νυ ο ἢ 
Βαῦο ἴδ ετῖ οὔ ἴἴο οογοηδηὶ οὗὨ ἴπὸ Τωογά, δηὰ πηΐο 4]1 [86 οἸἀογ οὗ 35γαθϊ. Αηὰᾷ Μοβοϑ 
οοπιτηδηἀ δὰ τΠ 6 πὶ δαγίπρ, Αἱ [86 πὰ οὐ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ ΒΟΎΘΠ Υ̓ΘΑΓΒ, ἰῃ 186 8ΟΪΕΣΔὨἰΥ͂ ΟΥ̓ [86 ὙΘΑΓΒ 
οὗ τοΐοδδο, ἰὴ ἴ8ὸ ἔδδδὲ οὐ ἰδϑουμδοϊοα, Ββθη 4}} [5γϑ6] 15 σΟ1ὴ6 ἴ0 ΒΡΡΘΑΣ Ὀοΐίοτο ἴπΠ0 [οτὰ 
τὴν Οοα, ἱπ 186 Ρἷδοθ τὶς ἢθ 8}14}} οἤοοδβϑδ, ἴθου 58] τεδὰ εὶα ἰδνν Ὀοίοσο δὶ [δγϑοὶ ἱπ 
«εὶς Βοασίης. Απὰ ἱξ σαπιὸ ἴῸ ρβδ8 Ὑθθη Μοϑοδ μδά τηδὰϑ δὴ ϑηὰ οἵ τυ ἰπρ (Π6 πογάκ 
οὗ τηἷδ ἰανν ἰπ ἃ Ὀοοῖ, υηξὶϊ [ΠΟΥ ποτε δηϊδῃοα, [πδὲ Μοϑοβ οοησηδηδοὰ ἴΠ6 1υῖνοα π ἰςἢ 
Όδοὸ 186 ατῖκ οἵ ἴ6 οογεηδηὶ οἵ τἰδ6 1,ογά, βαγίησ, ΤΆΚΟ (δϊ8 Ὀοοῖΐς οὗ (86 ἰατν, δὰ ρεῖ ἕξ ἴῃ 
τῆς δἰά6 οὗἩ ἴδ ατῖκ οὐ ἰδ οονθηδης οὗ ἴ)6 [τὰ γοὺγ ἀΠοά. ζζθαϊ. χχχί. 9---11. 94---26. 
ΤΒΕΙΟ ἰδ ἃ ἴο ἴθ δϑτθ ΡΌΓΡΟΘΘ ἰῃ Φοθορῃυδ : Δηλοῦται διὰ τῶν ἀνακειμένων ἐν τῷ 
ἱερῷ Ἀθαβρ, προβὰς Φοβερδὶ Δπιίϊᾳφυϊιδι, 10. ν. ὁ. ἃ 8 17. ἴοτλ. ἱ. Ὁ. 185, οἀἁ. Ἠπάκοη, 

3 866 ἴῃ οοἰϊδιίίοη οὗἉ 180 ΗΘΌΓΟΥ δηὰᾶ ϑαιηδυίίδη Ῥοπιδίουςὶ, ἰῃ ἐδ βἰχτῃ νοϊυπηο οἵ ἰδ 6 
Τωπάου Ῥοϊγρίοιϊ, Ρ. 19. οὔ [6 Αηἰπιακάνοτβίομοϑ ϑϑαπιδσί ἰοςο. 

3. 866 Ὑγαΐοηὶ Ῥτοϊοσοαι, χὶ. 8 11]. 
4 ψιίὰο Ναπῦ. οἢ. ἱ, 1]. δηὰ 11]., δηὰἃ οδροοΐδὶν οἷἢ. χχυΐ. δηά χχχίν. 
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66 Οηἡ ἐλ αοπεΐποπες πὰ Απμἰλοπέϊοϊῳ 

ἸυῦΠς66. ΤᾺ ψοηοαϊορίοβ οὔ [86 Ῥεπίαϊουοα, 1 ΤΠ γ ἀϊβετοᾶ ἔγοπι {818 κπονῃ δπᾶ 
δυϊμοηιὶο τορ βίον, ἀοθο ἢανα Ὀδθη ᾿τηραϊαίοϊ γ σοὐοοῖαα, δηὰ τ ἢ (ἢ 6π}, {1.6 τ Βο0]6 
νοῦς. ὙΒΟΥ ἱδογοίοσα ἱπιρᾶτῦ ἴο 186 ΘὨΓΓΟ ΒΙΒΙΟΓΥ 8411 (ῃ6 δας ΒΟΉ Ὁ ΟἿ Υ οὗἁὨ 5 οἢ ἃ 
Ρυθ]ς τορι βίου : ΤῸΓ βΌγοὶυ 10 18 ποὶ ἱπ ὑπμ6 5115 ὐδδι ἀσρτα ργορϑΌ]6 ᾿μδὲ {86 Ῥβη- 
(αἴθ ςἢ βου ἃ ονοῦ ἢαγα τοροϊνοα δἃ8 {86 οΥγἹσίηδὶ σοοογὰ οὗ 186 βοιυ]οηθηΐ δὰ 
ἀἰν βίου οὗ δ υἀεθα, 1 δο ἱπιρογτίϑηϊ 8 μαζί οὗ 1 88 ἴδ Γορ βίος οὗ ὑμ6 ζϑηθδὶορῖθβ 
μαά θθθπ Κηότῃ ἰο οχἱβί ἰοηρ ὈδέοΓα 118 ρυ σατο, δηὰ ἐο πανα ὈΘΘῺ τΈΘΓΘΙΥ οοριοὰ 
ἰμῖο ἴῦ ἴοπι ὑγα- οχ  ϑιϊηρ ἀοσυπηθῃ (8. 

“Αμρδίῃ, Ὑ͵ἷα ΤΩΏΔΥ ἸΏΒ Κ6 ἃ 581Π|||δὺ Οὐβογυδιίίοῃ ου 186 δθοβταρδίσαὶ ΘΠ ΓΑ Ϊ0η5 
οὔ ριοοβ ἴῃ ἴ86 Ῥοηίαύθυοι ὃ ; [6 δοοουηῖθ σΘοηβίβ ΟΥ ρίνοη, οὗ ὑμοὶν ἀσγινίηρ {πον 
ὨΔΙ168 ἔτοπὶ ραγιϊουΐαῦ ουθηίβ δη ἃ ρΑΥ ΟΡ ῬΘΓΒΟῺΒ: 8Π4 οὁΠ ἐδπ6 ἀοί81}8 οὗἁ πιδγοΐ 68 
δηὶ ομοδριηθηῖβ ψὨϊοἢ οοουν, βγβῦ ἴῃ 1.16 ῬΓοΟρΥθ88 οὗ ἐμ αἀἰγθοῖ παιγδῶνο, σβθῃ 
ΟΠΪΥ δοῦλα ἔν βίδιϊοῃβ ἀἰϑυϊη συ δηθὰ ὈΥ ΤουλΑι ΚΔ Ὁ] ἔβοϊβ δῦ ποίἰοθᾶ, δῃά αἴγου- 
ΔΡΓΩΒ δἱ 18 οἷοϑο, 6 ΓΘ ἃ ἷὰγ ᾿1δὺ 18 σίνοη οὗ 4}} {π6 βίαϊίομϑβ οὐὗἁ {πὸ 965 ἢ 
οαιρ. ΑΙ {μῖ8 Ἰοοκβ |ἶκὸ ΣΆ: τόπον (86 Ῥεπίδίθυς ἢ γὰ8 ρυ Ὀ]ἰδποα, ἴἱ 
σουΐὰ μαναὰ Ὀ66η ἱτηπιοα! ἴεν το)οοθα, ἐχοορὺ {86 δοοουηῖΐ 1 ρῖνοβ οὗ {δ6 οτὶρίη οὗἉ 
1656 πδηγ68, δὰ οὗ {86 δογῖθβ οἵ ἐξ686 τσ θ8, δα Ὀ66 5 Κπουγῃ (0 Ὀ6 ἔγια Ὁγ τἢ6 
7} ν8 π᾿ βοηθγαὶ; ἴον {86 Ὀοοὶκς βίδίθβ ἐμαὶ ΤΏΔΩΥ οὗὁὨ ἰμ686 πδῆιθα ΟΓῈ δἀορίοα ἰη 
σΟὨβοηιθη66 οὗὨ 8686 ονθηΐδ, ἤοτῃ {6 ΥΟΓῪ [ἰπὴ6 {ΠΟῪ ὕοοῖκ ΗΪδοθ ; δηὰ ἰΐ 8180 ϑίδιθβ 
(Πδὲ 6 Θηςἶ το παι. ΜΩῺ8 δηραροὰ ἴῃ {Π686 τϑγοῦο8. Νον, [86 ΤΠΘΙΊΟΣΥ οὗὨ βιοἢ 
αἰγουπιδίδῃοθβ 88 {686 ολπηοῦ ἰοηρ Θχίϑὺ στ βουῦ πγϊπρ. ΙΓ [86 Ῥεπίδύθυ οι νγ85 
ποῖ σι ἢδὺ 1 ργούθηαβ ἴο Ὀ6, [88 οτ κἴη8) ἀοίδι! οὗἁἨἁ {{π|686 οἰγουτηβέβησοθ, ἐδ οου]ὰ ποῖ 
ιιᾶνο Ὀδθὴ σϑοοϊνοα ; ἴου, ἰδ ᾿ὰ 8 ρῃ Ὁ] 15ῃ6ὰ Ἰοης αἴνοσ {86 δυθηΐβ, δῃηὰ ποῦ τγὁ8 πὸ 
ΡΓδ-οχ βιησ ἀοουπιοηΐ οὗὨ {μ686 ἀοία! 18, τ Βϊ οὶ 10 ἀο  ΓνΟ 8 28 ὑπ ηρ8 νν 61} Κποότη, Ποῖ 
οουϊὰ [Ὁ ὍὈ6 τοροϊνοὰ 88 ἔσῃ 7 [{ Ὁ νγᾶ8 οορὶ θα ἴτουῃ 8 πον ργθ- οχ  βϑέϊησ ἀοου- 
ταοηῖ, ἢον οουὰ 1ὲ θα τοροϊνοα 845 Ὀαὶπρ ἐ[86 1 (86 οτἱρίηαὶ ἢ Βοδβίάοβ, ἴὲ 18 παίυταὶ 
ον {π6 βρϑοίδίοῦ. οὗ ουθηΐβ ἴο σοῃῃθοῖ ΘΥ̓ΟΣῪ Οἰγουπηβίδηοα ΣΝ (π6. οἴδοα σβογα ἰΐ 
παρροπθα, Ἀπ ἱμνυθηῖοῦ οὗ δοίίοη πουὰ ποῖ γθηΐαγα ροη [μϊ8, 48 ἰΐ πουϊὰ {8- 
οἰ αῖα [8λ6 ἀοιοοξίοι οὗὨ [18 ΓΔ] δομοοά ; 8 σου] οΥ ἰοηρ βυ Ὀβοααοπὶ που]Ἱὰ ποὶ ἰγου- 
Ὁ]6 Πἰπ56] 0 ἢ 1, ὀχοθρίὶ ἴῃ ΒΟΙῚ6 ΣΟΥ Ὁ]6 σΆ868. Τὴ ὙΘΓῪ πδίυταϊὶ πα γί] 658 
ΤΉΒΠΏΘΥ ἴῃ ἡ ἰοἷ 41} οἰσοιτηδίδποοδ οὗἁὨ (18 παίϊγα δὰ ἰπἰγοάυσοὰ ἴῃ (86 Ῥοηϊαϊοιοῦ 
ἱπόγθᾶβοδ 86 Ῥγοῦ Ὁ ΠΥ οὗ 18 ἐμ κα ἔλος ὙΟΥΚ οὗὁἨ δὴ 6γ6- ἩΪΠΌΠ658, |Ὸ σου ]ὰ ἴη- 
ἰτοάμποο ἴμοῖὶ Ἰ 6686, 8116 ἴο ΔΠΥ ὈΟΑΥ εἶδα 1 που]ὰ Ὀ6 ἜΧΊτο οἷ Υ αἰ ουϊι, δὰ 
1ΠοΓΟΌΓο ἀππηΐξυγαὶ; βίης ἰδ του] σοηοσ Ἀ15 τσοσκ τυ οἢ τόσα Ἰδδοτγίουβ, τὶϊυαὶ 
τΑΚίησ Ὁ τηυτὰ ᾿ηβίγαοίῖναο. 

“«ΑἹ] {8686 1πῖπ 58 ὈΟΒΡΟΑΚ ἃ ἩΓΙΘΓ ῥτοδοηῦ αὖ 088 ἰγϑηβαοίοη 8, ἀθ ο ΪΥ ἱπιογοδιθα 
ἴῃ. τΠ6 πὶ, τοοογάϊηρ δδοῖ οὈ͵θοῦ ἃ58 ἰὺ 88 βισροβῦβα ἴο μ]5 τοϊπὰ Ὦγ (δοῖβ, οοηβοΐουϑ 
Ια δὰ διιοῖ δι ποῦ τε ἢ 16 ῬΟΥΒΟΩΒ ἴο Ὑἤοτῃ δ6 Ἡσχοῖθ, 38 ἴο Ὀ6 βροῦγα οὔ ἱμοὶν 
αἰϊοπίίοη, δηὰ υἱὐύουυ ἱπάϊβοσθηὶ 88 [0 δίγ]6 οὐ ογμαπλθηῖ, πὰ ἔποϑα νϑγίουβ δΥῖδ 
τ ἢ ὅτ οἰηρίογοα ἴο εχ δἰἰθηϊίΐοη δηθὰ δηραᾶρα τοραγὰ ; ὙΔΟΝ δὴ γι] [ΌΓΡῸΓ 
νοῦ ἃ ῬΤΟΌΔΌΙΪΥ πανα πη ρ]ογοά, ἀηὰ ἃ σοιηρηϊον οὗὁὨ ουθῃ ἃ ἴσιο δΙβίοσυ που]ὰ ποὶ 
δαᾶνα ᾿υἀσοα θοηρα ἢ}8 δἰἰθηοη." : 
Το τοχυθπὺ σορϑυ τ] οη8, ἴοο, ἩΒΙΟΝ οσσὰγ ἰῃ ἴ86 Ῥεηϊδίουοῖ, δπὰ {π6 ποσ]οοὶ 

οὗ ογάδν ἴῃ Δ] νουϊηρ ὑ86 μγθοορίβ, δγὰ ϑίσοῃρ Ὀσοοίβ {δαὶ 10 88 οοῦλο ἀον ἴο 0.8 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ 88 1Ὁ γγ88 ΓΙ ὈΥ Μοβ68, δὖ γεσγίουβ {1π|68, δηἃ Ὡροι αἰ βογοηϊ οσοδβίοῃβ, 
ἰἰατῖπρ ἴ86 Ἰοῃσς αθοάβ οὗἉἩ [886 1βγϑϑ 68 ἴῃ Πα τι] άογποθθ. Ηδὴ (πὸ Ῥαπίαδϊθιςοῃ 
Ὀθοη ΣΤΘ- τί ὑθη ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ᾿Αῖον πη, [μον 6 πουϊὰ ἰη 411} ργουδὈ γ μανα Ὀσοη δ δῃ- 
ῬῬόδγαδμοα οὗ ργϑδίοσ θχβοίῃθββ; 115 οοπίοηϊβ νου ὰ αν Ὀθθη ἀκούοι ἰηΐο Ὀοϊίον 
ΟΥ̓, δὰ που]ὰ ποῖ ἤᾶνα δρουπάρα τ 80 ἸΏΔΗΥ τορος εἰ οΏΒ. 

“ Ἐον δχδπιρῖθ, (88 ἰατν τοβρθοιπρ ἴμ 6 ραβϑονυϑῦ 18 ἱπίγουςοα ᾿π Εχοάιι8 χὶϊ. 1 -- 
28.:; τοϑυπιρὰ ἢ Εἰχοάυβ χὶϊ. 48 ---δ]. ; αραϊη ἰῃ ΟΒδρίονῦ χἧϊὶ. ; δ οπθα τπογο, Μὴ ἢ 
ΒΌΡΡΙοπχοηΐδ, ἰπ ΝΌΘΟΙ ἰχ. ]-- 14. Ὑου]ὰ ἃ σοιιρ ον, δἴνογ (86 οχὶϊθ, ἢδνα βοδί- 
ἰαγοὰ ἴπθθ6 ποίϊοθϑ οὗ (Ὧ6 Ῥαββδονοῦ ἴῃ 80 ΠΥ αἰδτγοπί ρίϑοοθθ ἢ ΓΟ ποῖ; δ6 
νουϊὰ παύυγα ΠΥ μανα οι οι θα 411 {86 ἐγ οπ8 οοησοσπὶηρ ᾿δ ἴῃ ΟΠΘ ΤΠδρίογ. 
Βυὺ ΠΟῪ ΘΥ̓ΘΥΥ {Πρ ΘΑΓΒ ἴῃ6 ἜΧχδοῦ ΒρρθΆσϑηςοα οὗ μανΐηρ Ὀδο σϑοογά θὰ ἴῃ 1Π68 
οὐογ ἴῃ ψΒϊοῖ 16 παρροποᾶ,. Νονν Ὄχίζοῃοθ οοοδϑίοπθα ΠΘῊ ΟΥΪΠΔΠΟ68 ; δηὰ (8686 
τα τοοογ θα, Ὧ5 ΠΟΥ 6ΓῸ τηϑ6, ὕγχο γὸ παία. 

ὉἼα ΕΚ τιδηποῦ ἴΒ6 οοαδ οὗὨ ἴδ6 ρνγ ϑϑίϑ ποῦ βανίη Ὀδθη βηϊδμθαὰ δὲ ὁποα ἴῃ (86 

᾿ ψίιάο Ἐχοά, χὶν. 2., χυ. 27., χυὶἹ. 7. Απὰ οοϊρδασζο ΝμθΟΓΒ, οἷ, χχ. χχὶ. δηὰ χχχίϊὶ, 
χχχὶν, Χχχυ. 8160 Ὁσδυξ, 1. ἰἰ. 111. 

2. 1)γ. ατδυθ᾿ δ [,βοίαγοδ οἡ Ῥοπίδιευος, νοὶ. 1, ΡΡ. δ0---ὅ8. 



ΟΓ ἐλ Οἷά ΤοεΞέαπιθηϊ. δ7 

ὈοΟΚ οὗ 1ωονιουδ, (86 Βα )οοὶ 18 τοϑατηθα, ἀπ ΟΠ ΕΊΡΙρα αὐ νΑΓΙΟῸ8 {1π|68, Δη ἃ Οἡ 
Ψαυϊου 8 ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ, 88 16 τεοοσαά θᾶ ἴῃ 86 δι βοαυθηῦ ὉΟ0ΟΚΒ8 οὗ {86 Ῥοηίαϊοποι. 850, 
186 Βα )οοῖ οὗἉ βῃ ἀπ ὑγοβραβ88 οὔδυϊηρβ 18 ἀσδίη δηα δρϑίη γεϑυμθα, 1η0}} {86 Ὑ;8Ο]6 
ἈΥΓΓΔΏρΡΘΙΘἢἿ8 ΔΓ ΟΟὨρΪοο, ὙουΪὰ ἠοῦ ἃ Ἰαΐοσ ὁοΙΡΙΪΟΣ μδνα οι οαϊ] ἃ {1656 
Β} 76 οὺ8 ΣΟΒρθοῦγου ἰοσοῦθοῦ ἢ 

“ Β681468 γοροαϊθά ᾿ηβίδῃςοϑϑ οὗ (16 Κιπᾶ δὲ 4]}υἀδα ἴο, ο8868 ΟΟΟῸΓ 'η ὙΒΙΟΙ δίδ- 
[68 τηδάς6 δὲ ὁπδ ἰΐηλ6 ΔΓ6 ΤΟρθαὶ θα οὐ πιο ῆθα δὲ δῃοίθου ; 89, ἰη Εἰχοά. χχὶ. 2--, 
οοτηραγοὰ ψἢ Ποῖ. χν. 12---28.; ΝαμΌ. ἷν. 24 --88. οογηραγοα πὶ ΝΝΌΙΔΌ. ν]}. 
1-ὃ.; Νυπιῦ. ἰν. 8. σοπηρατοὰ νι ΝΌΤΩΙ. ν11}}. 24. ; 1,ονιῦ. χυι!. 8, 4. οοπηραγοᾶ 
ψὑ{0} Ποαΐ. χὶ!, 1δ.:; Εἰχοὰ. χχὶϊ. 26. σοῃραγοὰ σι Πουὶ. χχὶϊ!. 19.: Εἰχοά. χχιὶ. 16, 
17. οοπιραγοὰ τ Πδαΐ, χχὶ!, 29. : δῃὰ οἶμον 1κ6 ἰπβίδῃοοβ. Ηουν οου]ὰ ἃ Θομαρ ]ο τ, 
δὶ {π6 6 οΟΥὗἨ 186 σαρῦνηγ, ΠΟῪ ΔῊΥ ὑμίπρ οὗ [86 οτὴρί 8] ἰδ 8 ἴῃ [8086 ΟΆ868, 
ὙΠΊΟΒ μα σοπο Ἰηΐο ἀδβυρίααα ἔσομαι ἰμ6 ὑπο οὗἩ Μοβε68 ἢ δ" 

Α]} 1686 Ἔχδιίηρ]θ8 ὑγονα ὑμαὺ 186 Ῥαπίδίθυ ἢ νγὰβ (85 1Ὁ ρυτρογίβ ἴο 06) τυ θη 
ὉΥ Μοβεβ αἱ ἀἰβσγθηΐ ἰἰγλθβ, ἀπ ἴῃ ΤΔῊΥ ἀἰβδγεηΐ ράτοο 8 δὲ ἤγϑι, ΒΟ ἢ γ τα δἵς- 
ἰου τ 8. απο, Τὸ ἰμ686 σοπβί ἀογδι! ἢ 8 76 ΤῊΔῪ δα, ὑπΠαὺ ὯῸ ΟΥΒΟΥ ῬΘΥΒΟη Ὁ6- 
81165 Μοβεββ δ᾽ πι86]} οου]ὰ τυσῖῖα {86 Ῥϑαϊδίθα ἢ ; ὈΘοδαβ6, οἡ ΘΟΙρΑΥῺρ ἰοσοίβοῦ 
16 ἀϊδδγοηῦ Ὀοο 5 οὐὗἉἬ τ αἰ οἢ 10 18. σΘοτηῃοϑοά, ἴμ6 γα 18 δὴ οχϑδοῖ Ἀστοοιμθηῦ ἴῃ {16 αἰ- 
ἔοσθηΐ ραγίβ οὗ [86 Πδυσδίνθ, ἃ8 γγ06}} ὙΠῸ ὁ οῖ ΟΥμοῦ 88 τ 1} 86 ΑἸ τθηΐ δια  ] 0} 8 
ἴῃ τοὶ Μόοθοθ, 1.8 Βυρροβοα δυΐδοῦ, ἰ8 ρἰδοθρὰ. ἀπά [818 ἀρτθοιηθηὺ ἀἰβοουθῖβ 
1861 ἴῃ σοϊποίἀδησοα 80 πιϊπιιίθ, 80 ἰαΐδηπέ, 80 τπάϊγϑοί, απ 80 ουϊάοηξῳ ὠπαάοειρποα 
(μὲ ποίμίηρ σου]ὰ πᾶγα ργοάἀυοσοὰ ποῖ Ὀαὺ το! ἰγ δηά σαί, ἰηΠαδηοίησ [86 τιϊπά 
δηὰ ἀϊγοοίίηρσ [86 Ῥδη οὗ ἴα Ἰορ!ϑ]δίοσ.3 
“ΤΒα δοοουηΐ ΒΊΟΝ 18 σίνοῃ ἴῃ ἴΠ6 Ὀοοΐ οὗ Εχοάυϑ οὗ [86 οοπάᾳποῦ οὗἨ ῬΒΑΓΔΟΙ 

ἰονγαγὰθ ὑμ6 ΟΠ άγοη οὗἨ 1δβγδοὶ 18 βιιοἢ 88 τωϊὶρ ὺ Ὀ6 Ἔχροοίθα ἔγοιῃ ἃ ΣΟΥ ΠΟ γ88 
ποῦ ΟἿΪΥ δοαυδίηἰοα πὶ (θα σΟΏ ΤΥ δ ἴασρο, θὰ δὰ ἔγθαυθηῦ δοοθδβ ἴο (86 
οουτὶ οὗὨ 118 βογδσγοίρῃ ; δηιὶ {μ6 στηϊπυῦθ σοορταρμιοαὶ ἀσβοσϊ ρθη οὐὗὨ πο ραββᾶσθ 
τπγουσῃ ΑΥ̓ΔΌΪ4 18 βυιο ἂ8 οου]Ἱὰ ἤᾶνα ὈΘΘῺ στ η ΟΠΪΥ͂ ὈΥ͂ ἃ τηΔῃ [6 Μίοβϑβ, νῇο 
δὰ βροηῦ ΓΟ Υ γϑᾶγβ ἢῃ {86 ἰαπά οὗ Μίαϊαη. Τα Ἰδηρύηρα ἰἴ801} 18 ἃ ῥσγοοῦ οὗ 1ζ8 
ΒΙσἢ. δηϊααϊγ, ΒΊΟΝ ἈΡΡΘΑΓΒ ῬΑΓΟΪΥ ἔγομι ἔδα ρστϑδῦ βαρ] οἷ οὗἁὨ {Π|6 βῖ}]6, δηὰ 
ῬΑΓΕΥ ἥγοτῃ [86 86 οὗ ΓΟ ΑΙ ΒΠ)8, ΟΥ Δη αὐδίοα ΘΧΡΥΓΘΒΒΊΟΠ8, τυ μιοἷ 1ῃ {16 ἀΔγ8 ον θῇ 
οὗ αν ἃ δπὰ ϑοϊομιοῃ ψοτὰ ομϑβοϊοίβ.5 Βυῖ {δπ6 βίτοηροβῦ δυσυταθηῦ τ δὺ σα Ὀ6 
τοἀυσρά ἴο βου ὑμαῦ ἐμ6 Ῥϑηϊδίθιαοἢ γγὰ8 τσὶ 6 ὈΥ ἃ τηδῃ ὈΟΤῚ 8πα οἀποεαίοα ἰη 
Ἑρρὲ 18 186 86 οὗ Ερσγρίίδηῃ νοσὰβ ὁ, τ Βῖοἷ ΠΟΥΘΡ ΤΟΤΘ ΠΟ ΘΥΘΥ ΘΟ] ὰ μᾶνο ΘΘῃ 
υϑοὰ ὮΥ 8 πδίϊνο οὐὔἁἩ Ῥαϊδβίϊπα ; δῃὰ 10 ἴ8 ἃ τοιῃδυκαῦὶα οἰγουτηϑίαμος ὑμαὺ {16 ὙΘΥῪ 
βδῖηθ [πΐηρ πΒῖο Μοβε8 δὰ οχργαββοὰ ὈΥ̓͂ ἃ ποσὰ ἱμαῦ 15 ρυγε Εργρίϊδη, 13814}}, 88 
ταὶς θ6 οχροοίοα ἴσομι 18 Ὀϊγίι δηὰ οαἀποδίϊος, 85 Ἔχ ργεββαὰ ὮὉγ ἃ σοζὰ (δαὶ ἰ9 
Ρυγοὶν Ηδῦτον." 

Ὑ. Ὑ7ὸ Βογα οἷοβα {86 ροδίξίυο ουϊάθηοο ἔον (86 δ Ποπ τυ οὗ {86 
Ῥαπίδίθυοι ; 10 ΟὨ]Υ τοπλαϊη8θ {μογθίοσο ὑπαὶ γα ποία [86 ΟΕσΕοΟ- 

᾿ ΝΟΥΣ Ατηοσίοδη Εουίονν, ΝΟΥ 0.168, νοὶ. χχὶϊ, Ὁ. 988. 
3 ἼΒεβα σοἰποϊάθῃςο8 δγὸ 1] δίγαϊοα δὲ ἃ Θοῃβί ἀγ  Ὁ]6 Ἰοηρίῆ Ὁ τ. ατανθβ, ἴῃ δἷβ τ ϊγά 

δηὰ Τουσ ἢ ἸοοΓΌΓΟΒ (οη [86 Ῥοηϊδίοπος, γο]. ὁ, ΡΡ. 69---121.)., [ο Εἰς τὸ τηυδὶ τοίου [Π6 
ΤΈΔάοΓ, 85 (6 Δγρτιηθοῦ που] ΡῈ ἱπηραϊγοὰ ΕΥ̓͂ Αὐτ ἀρταοηῖ; 89 4150 ἴο "“" Ὑπὸ ὙΟΥΔΟΙΥ οὗ 
τῆς ΕἾνο ΒΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ δυριιοὰ ἔγοτῃ ἴ86 πηἀοδίσηοα Οοἰποϊάθησοβ ἕο Ὀ6 ἔουπᾷ ἰη ΤΠ ΤΩ, 
Ὑ βοὴ σοΙμραγοᾷ ἴῃ {μοῦ βούεγαὶ Ῥαγίβ. ΒΥ ἴῃς ον. 7. 7. ΒΙαπι. Ιωπάοηῃ, 1830.᾽ 8νο. 

8. Ἐργ ἰπδίδῃςο, δ, εἶδ, ἀη ἃ Ἴ),», ραενγ, ἡ ἶο] Γὸ πδοὰ ἴῃ ὈΟΓΝ ρΌΠΟΥΒ ΟΥ̓͂ ΩῸ ΟΥΠΟΥ 
ὙτΊτοΥ ἤδη Μοσϑοβ. ὅδθα ὅδφῃ. χχίν. 14. 16. 38. 55. 57., χχχυ !. 2]. 25. 

4 ΕῸΥ ἱπβίδποο, ΠῈΣ (ΡΈΣΒΔΡΒ5 τὶς ΟΥ̓ ΣΊΏΔΙΠῪ ἡἼλς, δη ἃ 186» Ἰοηριβοηρᾶ ἰηΐο ἡ ὉΥ͂ πιΪ8- 
(Δ Κ6), τυ το ὈὉΥ 1ὴ6 ΧΧ,. αχι οὗ αχει, αοῃ. χ]!. 3. αηὰ ΠΞΠ, τυ το ὈΥ 186 ΧΧ. ϑιθη 
ΟΥ̓ ϑιθις, Κ'6θ 1 Οσοζο, Τ᾿ χίοου Εσγρίίδουσα, αὐτί. ΑΧῚ δηά ΘΗΒΙ. 

δ Το δβδῃθ (μίηρ ψΒΙΟΝ Μοδβο8 ΟΧργοϑ868 ΟΥ̓ ἸΠὶΣ (6 εῃ. ΧΙ], 2.), Ιβαῖδῃ (χίχ. 7.) ὁχ- 
ῬΓΟΒ568 ὈΥ͂ ΠῚ), ἴοῦ [1Π6 ΠΧ Χ. ἤδνο ἰγδηβϊδιο Ῥοΐὰ οἵ {Π666 Ὑγογ 8 ὈΥ αχι.---Τ)ὸ Αὐἱῃοθη- 
ΤΟΙ οἵ 186 Εἶνε Βοοῖβ οὗ Μοβοϑ νἱηἀϊοαϊοα, ΡΡὈ. 11---᾿4. 8.66 6180 988ῃ, 1μἰτοά. δὰ [κοϊ. 
γει. Ἑαά. ΡΡ. 904---209. 

ΨΜΗΠ τε θῸ ογεαϊτοα (Παὲ, ΔΡΟΥ (Π6 ὈΟΑΥ οὗ ονϊάδηςα αὔονο δἀἀυςοὰ ([π6 στοδίογ ρατὶ οὗ 
ΗΝ ἢΔ5 Ὀόδη ΡΠ δοὰ ἰὼ ([Π6 ἘΠΡ 8}, Οογηλδη, οὐ 1,διῖπ ἰαηρύδροβ [ῸΓ ΠΟΔΓΙΥ {π 0 
δυαπάγοα γ0878), [πο Ἰαῖα Οουπὲ Ὑ ΟΙΠΟΥ͂ ΒΒου]ὰ αββοσὶ Γπαὶ ἴμ6 ὈΟΟΚ οὗὁ (δ 6518 18 ποῖ ἃ πα- 
Κ΄οΠ 8] σηοπατηοηξ οὗ ἴπ6 76τγ8, Ὀαὶ ἃ Οδμαϊἀοδῃ τηοπαϊηοηΐ, τοϊοπομοά δηά διτδηροὰ ὈΥ τὰ 
ΒΙσ ἢ ῥγίοβε ΗΣ κί (8ο Ἰϊνοά οπίν 827 γοασϑ δβίίοσ Μίοϑδϑδ), 80 88 0 ὑῬγοάποο ἃ ὑσοσηϑαϊδιδά 
εβθθοι, ὈοΙᾺ Ῥο  ἶςαὶ δηὰ τοὶ σίουβ [}! 

ΥΟΙ, 1. “τό 



δ8 Οη ἐδλε αἰεπιΐποποβε απά Δ πἰλορεϊοϊέν 

ΤΙΟΝΒ ἴο ἐδ σι] οἢ Βᾶνα Ῥ6Θη ἀραπορα ἔΤΌΤΩ Τ ΑΓ ΚΒ οὗ 8 βυρροβοᾶ »ο5- 
ἐογίοτ ἀαΐο, ἀπ 4180 ἔσοπη τρλυΐβ οὗ Βυρροβοα μοϑβίογίου ἱπέογροϊαϊίορη, 
δηἃὰ ὙΏΙΟΝ μάνα 80 οὔἵθη ἤθθῃ υὑτροα ὙΠ [86 Ἰπβιἀϊουβ ἀδβῖρῃ οἴ 
γγοακοηϊηρ {16 ΔΒ οΥΥ οὗ {π6 Μίοβαϊο Ὑυηρ8. 
[. ὙΥΗΒ στοβρθοῦ ἰο {86 δ]ερβαᾶ τηϑῦκβ οὗ ρμοϑέογίου αἰαΐε, Ἰὰ ἰβ ἃ 

βἰησηίαν ἰδοῦ ἐμαὺ [86 οΡ)θοίϊομβ τ β1οῖν παν θθοῃ ἔουπαρα οἡ {μοπὶ 
86 ἀοτγῖνοα --- ποὺ ἔγοσα {π6 οὐἱρῖμαὶ Ἡθῦτον, μαῦ ἔγομι πιοάοτη ἰγαη8- 
ἰαξίοπα; ἸΒΟΥ͂ ἃτθ ἴῃ {ποηηβοῖνοϑ 80 {{Ἱἔϊηρ,, {παᾶΐ, “ΘΓ 1Ὁ πού ον {Π6 
᾿ΡΟβΙἢρ᾽ ΤΊΒΏΠΟΡ ἴῃ ΜΟΙ (ΠΟΥ ΓΘ δηπουησρα Ὀγ {8086 ἯἘΟ ἱπηριρῃ 
1η6 Βοτὶρίυγοβ, μου σσου]ὰ μα αὐΐου!Υ ἀπποσίθυ οὗ ποῦοθ. 86 [0]- 
Ἰονηρ γα {86 ῥΥηοῖραὶ ραββᾶραβ δ] ρα ὅο : ---- 

ΟΒΘΈΟΤΙΟΝ 1. --- Εσόσα [86 ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΘ οὗ {86 ποσὰ Οἰεηπέϊϊος ἴῃ [86 
ἘρΡ 88 νασβίου οὗ Ἃῃ. χ. ὅ., οἵ Ζεγαοῖ, τὰ ἀθπ, χχχῖν. 7., δῃά οὗ 
Ταϊεεἐΐπο, ἴῃ Εχοάᾶ, χν. 14., 1 ἢ848 θη δ γπμηθα {μαὲ [Πο86 ἔνχο ῬοΟΚα 
616 πού τγιίθη {}}1 δῦοσ [ῃ6 [βυβ6]} 1068 ὍΟΙΘ δβίβ 86 ἱπ 4}6- 
Ταβαΐθπι, ὩΣ πα ἰοοά {1} αἴνοσ {π6 τούυσῃ οὗ [6 «6017 ἔγοταῃ (πὸ Βδὺγ- 
Ἰομ 8 ΘΔΡΟΥΙΥ. 

ΑΝΒΎΤΕΒ. --- Πἶ Βονονοῦ, [86 ΟὈ]οοίου δᾶ τοΐδστοᾶ ἴο [86 οΥἱρῖμ δ] ρ4888ρ68, 6 
σοῦ μαγα βοὴ ἰμαὺ ΘΓ τγ88 Ὧ0 στοιηᾶ [ὉΥ ἴμ686 δϑϑοσίίοηβ. ΕὟὉΣ, ἱπ [86 ὅτι 
Ρΐαςθ, (86 Ηδῦτον ποσὰ Ὠ) (ουμ), ἴα α6πῃ. Χ. δ.) τηοϑὺ ξΓθα ΘΏΕΥ τηθϑη8 πα- 
ἐΐοτιδ ἴῃ σοηογαὶ, δπᾶ 50 ἰὲ ἰ8 σοπἀοσθᾶ βαύθσαὶ {Ππ268 ἴῃ (18 σΒΑΡίοσ, Ὀδβι 68 ΤΊΔΗΥ͂ 
Οἴμοῦ ῥδββᾶρθθ 1 ψατῖσι8 ὈΟΟΚΒ οὗ {86 ΟἹΪὰ Ταβίαμπιοηϊ, [86 βίγίο οὗ σι ο ἢ Ῥτονο8 
τπαῦ [Π6Υ ᾿ΟγῸ τυ θη Ὀοΐοσα [δ 6 σαροΥΥ: δηᾶ {818 ποσὰ νᾶϑ ποί υπάογαίοοά οὗ 
{86 Λλεαίλοη, ἰμαὺ 15, οὗὨἨ [Βοβ86 το μαά ηἠοΐ {μὸ εὐφ μον ἢ δηὰ πουβἢ οὗ (6 ὅτι6 
(οά, ἀπέ αὐίον' ἰλ6 οαρίϊοϊίψ οοομάϊγ, ὑπ 6 ΡΥΌΡΟΣ γϑηοσίηρ οὗἩ θη. χχχὶν. 7. ἰ8, 
εὐγοισλί γοϊν ΛΟΑΥΝΒῚ βγϑοὶ, (μα 18, ἀρδίηβῇ 8000, τὙδο γὙ,δξ8δ 8180 οδ θὰ [δγϑὲο]. 
5866 (ἀδη. χχχὶϊ. 28., χχχυ. 10., απὰ χὶνιὶ. 81. ΤῈ Ῥγοροβιοη 5 (8 εέλ) πλϑδῃὴ8 

αἷπδί ἃ8 Ἢ1611 88 ἔπ, δῃὰ βο ἰζ 18 τοηογοὰ ἴῃ ΝΌΙΌ. χχὶ. 7. ΤῈ πα οὗ [δγδοὶ 
ἀϊὰ ποῖ Ὀοοοηλα 8 ρῬϑγοηγμίο οὐἁὨ ιἷ8 ἀοθοομάδηϊδ ἈΠῚ}] τόσο ἰμδη ἔτο Βαπαάγοά 
ὙΘΆΣΒ δ οΥσ γ 8. θὰ τρλν Ἐχοά. ἵν. 22. ΤἈγάϊγ, [86 παπιο οὗ Ῥαδιθβίίμοε ἰ8 οὗ 
ΠΟΙΏΡΑΓΔ γΟἷΥ τιοᾶάθγῃ ἀαίο, θΕΙηδ, Βγϑὺ υϑοὰ ὈΥ [86 Βορίμοη ρΘΟρΤΆΡΒΟΓΒ; δηὰ ἰ8 
σἴνθῃ ΌΥ δἰπιοδὶ 41}1 ἰγδηϑ᾽αΐοτβ οὗ (π6 Ὅρος οὗἩ (ἀβῃαβίβ, ἴο ἱπαϊοδαῦθ σροσα οἰθαυὶν 86 
δου ΤΥ ἱπίθη θα, Παρ οἷγ {μπ|ᾶι οὗ 186 Ῥ)] 901 η68. ΤΒ6 Ηδοῦσον ποχὰ ἴῃ Εχοα. χν. 
14. ἴ6 ΠΨΡῸΒ (ΡαΙΒΗ6ΤΗ), ἡ ΐοἢ (86 ατϑεὶκς τυ ῦιΐοσβ βοϊχοηθα ἰηΐο Παλαιστίνη, δηὰ 
18ς 1,0 ἩΓΙΓΟΣΒ ἰηἴο αξαδίϊπα, Βοος Οὐνγ Ῥδίοϑί 1 η6. 

Οὔυ. 2. ---- Πυδυῖ. 1. 1. οομίδιηϑ ἃ Οἷθασ δυὐάθῃοα μαὺ Μοβοθ οου]ὰ 
ποὺ 6 16 δυΐδοι οὗ δαὶ ὈοΟΚ. 

ἈΝΒΨΕΒ. --- ΤΏΘ ΟὈ] οἴου. Ῥ88 ἄσβί τωδὰθ ὈὉῪ ϑ' Ρρίῃοζα, δῃὰ ἔγομι δἷπι 10 888 Ὀθθη 
σορ!οα τι μουῦ ΔοΚηοπ]οάρτηθηΐ ὈΥ νγίουβ δ ὈΒθαιθηϊ ΟρρΟβοσδ οὗ (86 βου ρΡ(ΌΓΕΒ ; 
θυ 10 18 Του δα οἢ ἃ πιϊδίγαηβ᾽αἰΐοθ. Αοοοτγάϊηρ ἴο {π686 ΟὈ)θοίοῦβ, {88 6 Υ86 ΤΌΠΒ 
ἴδυβ : -- “ ἼΒοΒ6 6 [86 τογὰβ ἩΒΙΟΝ Δίοβαβ βραῖκα υπΐο 4} [ϑγδοὶ ΒΕΥΟΝ» Φογάδη ἴῃ 
186 ν]άογποβ8." Απὰ 88 Μίοβεϑ πϑνὲσ σγϑηῦ οὐδοῦ Φογάδῃ, [Β6Ὺ Β8γ ἰῦ 8 αυϊάεπί ἐμαὶ 
186 τ τϊζοῦ οὐ [π6 Ὀοοῖ οὗ Πϑυ ογοθοσανυ ᾿ἰνοὰ οπ (6 νοϑὺ 8146 οὗ {πδὺ γίνου, δπὰ 
ΘΟΠΒΘ] ΘΠΠΥ σου ποῖ 6 Δῖοβοβ.υ μα ποσὰ Ἴ29") 2 (Π6- ΕΒ6 8) τωϑδὴ αὐ {86 
Ῥάβηρα οὗἨ «“ογάαπ, [μαΐ 18, ΠΘαΡ οὐ Ορροϑὶύβ ἴο {86 ρίδοθ σιβοσγα ὑπ ἰΒγϑϑὶ 65 ραββοᾶ 
ΟΥΟΣ {116 Φοτάδῃ, αὔοσ 86 ἀθαι οὔ Μοβθϑβ' ΑἸ βουρ ἼΩ9 (ΑΒοβὴ 8 υβοὰ ὕο 
δΙ ΣΉ Ὀοΐ]} οπ ἐλὲδ δἰδ δινὰ οπ ἐλδ οἰλον δἰδ (νὰ ἴΠ 6 σοπηθοίίοι Ἰὼ ὙΓΒΙΟΒ 1ὑ βίαπαᾶϑ 
σδῃ ΟΠ]Υ ἀοίογταῖπα ἴπ6 ππθϑηΐησ), γοῖ ΠΟΓΘ ἰΐ βῖ στ 68 ποι [ΒΟ Γ, Ὀαὺ ΒΙΡΙΥ ἴπ6 ρζαοο 
ΟΥ ὕογαὰ πΘσΟ 186 [ϑγδοὶ "ἴθ9 ρϑβϑϑϑᾶ οὐοὸσς Φογάδη.3 

πππο-- τ σαΞΞΞ ἐπα σπαιο ταξαοτατσιταιιεν απττετον.ττι 

ὁ Ψογβίίαθ, ἀς Ἡδδγδίβπιϊ8 Νουΐὶ Ταβίατηοπιὶ, Ρ. 44. ϑνο. Τὐρβῖθ, 1778. 
1 Ὧγ. Α. ΟἸασκε οα Τϑυΐ. 1, 1. ὙΠ Ἰοδγποὰ γαρδὶ Οδῆθη ἰγϑηϑ]αῖοϑ σιν ἰα σίσε, ΟὨ [80 

ὕδηκ οὗ Φογἄάδῃ. 1,8 ΒΙ0]6.... . ὅνὸς ᾿᾿Ηόντγου οἢ τύρατὰα, Τοαι. ν- ῥ. 1. 
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[{.} ὙΠ τοφαγὰ ἰο (μ6 Δ]]Θρθα τηασκ οὐ ροϑέογϊον ἱμἰογροϊαξίοη, τὶ 
ταυϑί δ6 δοκηον]οαρσοα ἐμαὺ ἔμπα γΘ Δ’Θ βουλθ βιι ἢ ραββαρθθ, δ 4. γδὶσ 
ἸΠΒΟΓΓΪΟΠΒ ΟΔἢ ὩΘΥ͂ΘΥ ὈΓΟΥ͂Θ {Π6 τσολοίο ἴο Ὀ6 Ββρυτίουϑ. Υ α ἢανο, ἱπάβοά, 
δου παάδηῦ τϑϑϑοῃ 8[1}}} (0 τθοθῖν ἴΠ6 τοϑῦ 88 ζΘῃηυ 6; ΤῸΣ ΠΟ Ο16 ΘΥΘΓ 
ἀδπϊοα {μ6 ΠΠΙΔἀ οΥ Οάγεβαυ ἴο θ6 (μ6 γότκβ οὗ Ηυ οσ, Ὀθοδυβθ δοπὶθ 
δποϊθηῦ ΟΣ 08 Πα ΟἼΔΙΠΛΑΓ ΔΒ ἤᾶΥΘ δββογίθα ἰμαὺ ἃ. ξισ γθσβθ8 ἃγῈ 
1 ΘΡΡΟΪ Ομ. ΤΠ6 1 ουροϊδίουβ ἰὼ {π6 Ῥαπίαίθυοι, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, ΔΓῸ 
ἸΏ ἔδυ Γ δπα 1688 σοῃβι ἀγα] ὕμπϑη {Π6Ὺ ἈΓΘ σΘΏΘΓΔΙΥ ἱπιασὶποᾶ 
ἴο θ6; δῃά 411 [86 οβ͵θοϊδοῃβ σβῖο Βαν Ὀθθη ἐουπάρθα ἀροὸπ τπθτὰ 
(Ἰἴὺ 18 οὐβοσυθὰ γΥ (86 Ἰθάγτποα ργοϊαΐθ ἤο βοῖλ (Πἷβ βθοϊϊοῃ 18 80 
ἀδορΙν ᾿Ἰπαθρίθα) ταύ Ρ6 ΘοΙαρτίβοα ὉΠάΘΡ ὁπ6 βθηοταὶ μοδα--- πατηθὶγ, 
“ρχργεββῖοηβ απα ραβδασε8 Τομπα ἐπ ἰδο επέαέεμοΐ ιολίοἢ οομα ποὲ λανε 
ὅδεπ ιογϊ{ἰσα ὃν ,Δο5ε8. Α Ὀγϊοῦ ποίϊοθ οὐ βοπηδ οὗ {116 Ῥαββαρεβ 
οδ]οοϊοα ἴο νἰϊ ΒΏΟΥ ΠΟῪ [1016 ΤοΆ8οη ἴΠ6Γα 18 [ὉΥ βυο ομ]θούλοῃϑ. 

ΟἸἾΈΕΟΤΙΟΝ 1. --- ἰὰ Ὠροαυΐ, χχχῖν. [6 ἀεαές οὗ Μοβοϑβ 18 ἀθβογι θᾶ : 
8Π4 {δεγϑίοσγο ἱμαῦ ομδρίοσ οου]Ἱὰ ποῦ βαυθ θθθὴ τσιζίθῃ ὈΥ͂ Εἶπα. 
ΑΝΘΨΈΕΕ. -- οι. χχχὶ, 888 ουϊθηδ τπαγκβ οὐὗἁ Ὀοΐπρ (86 οἷοβα οὗἩ (86 ΒοοΚ, 85 

βηϊδμεὰ ὈΥ Μοβ68; δηὰ {86 λϊγγ- ΟΣ Ὄρος ὰ8 δὰ θᾶ, οἰ ΠῚ ΌΥ Φοβθια οΥ 
ΒΟΠῚΘ ΟἴΠΟΥ ΒΔΟΓΘα ἩΓΤΙΓΟΥ, 88 ἃ ἊΣ ΤᾺ ἀπ ἴο (δ γι ο]6. Οὐ, 1δ ὯΔΥ ἔστ ΥΪΥ Βανο 
Ὀεδη [86 σοπιπηθποθιηθηῦ οὗἩ {86 ῬοΟΚ οὗἉ Φοβιυδ, δἀπὰ ἴῃ ῥγοῦθδδ οὐ ὑΐπλθ σοιηονοιῖ 
ἴδεποα, δπὰ )οἰηοὰ ἰο δου ΓΟ ΠΟΥ ὈΥ ὙΔΥ ΟὗὨ δυρρ!]ομηθηξ. 

Ομ. 2. -- ΤΠΟΓΟ ΔΓΘ Ὡᾶση68Β οὗ οἸἾ68 τηορηϊοπρά ἴῃ πα Ῥοηίδίδιςος, 
ὙΠΟ ὩΔΠ16Β ΘΙ ποὺ σίγθῃ [0 {ποβα οἱζΐοβ 11} αὔδου [86 ἀθαίῃ οὔ 
Μοβθβ. ΕῸΓΣ ᾿πβίαμοθ, ἃ ΟἿΥ ὙΠΟ ἢ. τ͵88 ΟΥρῚ4}}ν οΔ]]6α Γ,αἰϑῃ, Ὀυΐϊ 
οπδηροά 1[5 πδῖμθ ἴο (δεῖ οὗ ὕω δου [86 Ιεγϑο] 68 μδὰ σοπαυογοά 
Ῥαϊοδίϊης (ὅ υαρ. χνλ!. 22.), 16 γοῦ ἀδποιγίπαῖθα θδη πὰ (6 Ὀοοῖς οὗ 
(ἀδμοδὶβ. (χὲν. 14.) ὙΠῸ Ὀοοὶκ 1861, τΠοτοίοσο, 1 18 βαϊ:, πησβῦ ἤανο 
θδθη πε τθα δὔον {86 [δγϑϑὶ ὕθβ μα ἰβκθῃ ροβδβϑβδβίοῃ οὗ (86 ΗΟΪΥ 
1,απα. 

ΑΝΟΉΚΕ.---Βαὶ ἰδ 1δ ποί ἄφρων δαὶ Μοϑο8 μὰ ἀέκων πτοῖβ 1,αἰδῃ, δη ὑδαῖ, αἴον 
086 παπιο οὗ 186 ΟἿ δεα Ὀδθῃ σμδηρθα, ἰγαηβουιῦογα, (Ὁ [06 βακα οὗ ρογερίουϊγ, 
Βα δι ὐοα 186 ποῦν ἴον (86 οἷὰ παπιὶ ἢᾧ ΤἈΪβ τυῖϊσῃῦ 80 Θ δ μᾶνα Βαρροηθὰ ὑδαι 
16 δοϊυϊίοη 18 Βαγαὰϊγ ἴο Ὀ6 ἀϊδρυΐεα, ἴῃ 8 σ886 ΠΟΤῈ (86 ροβὲϊῖνθ δυσιυμιθηΐδ ἴῃ 
ἴανουν οὐ [86 ποσὰ ἴῃ αι ΘΒ. 0 ΔΓΘ 80 ὙΘΣῪ ἀδοίδῖνο. 

Οἷν. 3. -- ΤΠ6 ἰονον οὗ Εν, τηθηϊϊοηρα ἰπ οπ. χχχυ. 2]., γγχὰ8 
106 πδιὴδ οὗ ἃ ΤΟΥ ΟΥΟΥ ομδ οὗ ἰῆα σαΐοβ οὗ “6 γι βαίοῃ : δηὰ 
τῃογοίοσο {86 δυΐδοσ οὗ δ6 θοοῖ οὗ (ἀδηῃ68)18 σηιδὶ δἱ ἰοϑϑὺ ἤδνα θῇ 
ΘΟὨ ΘΠΙΡΟΓΆΓΥ 10 ὅδ] δὰ Παυ]Ἱὰ, 
ΑΝΒΨΕΒ. --- ΤῊΪΒ ΟὈ]οοϊοπ ἱμυοῖνοδ ἃ τηδηϊοδὶ ΔΌΒΌΓΑΙΥ, ΤῸΣ 1Υ 186 ττῖίοσ οὗ 

1818 ραδβϑασο δὰ τηϑϑδηΐ {86 ἴονγον οὗ ΕΔΓ ἰη ογυδβαίθπι, Βα τγουἹὰ μανὸ πιδὰϑ Ἰσγαοὶ 
Βργοδὰ δὶ8 ἰθηΐ Ῥουοῃα ἃ ἴονγοῦ ὑπδὺ Ῥγορ ΌΪγ ἀἰά ποῖ αχἰϑὺ {11} ΣΑΘΩΥ υπαγοα γοαγβ 
ἴον δ)8 ἀθδίβ. Ἴμε ἰονοῦ οὗ Εἰἄδὺ 5 στ ῆθ5, ΠΣ ΠΟΓΑΙγ, {86 ΤΟΥ͂ΤΟΣ οὗἁἨ (π6 ἤοοκο; δὰ 
Ὧ8 118 ὩΔΠῚ6 Ὑγῶᾶδ υηἀου οἷν σίνοη ἴ0 ἸΩΔΩΥ ΟΥΓΘΓΒ, ΟΥ̓ ΡἾδΟ68 οὗὨ τοϊγϑδὺ ζῸΓ βῃθρ- 
᾿ογάβ, ἰὼ [86 Ορθῃ σΟΌΠΕΓΥ οὗ ἔαιοδεῖπο, ὙΒΙΟΝ ἴῃ (86 ἄδγβ οὗἨ [86 ραιυγο δ ττ88 
οονογοᾶ ψῖἢ όοΚα, ἰῦ 18 ὉΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ δμαΐ ᾿ξ τηθδηῦ ἰῃ ρδυι ΟΡ ἃ ὑοῦτοῦ 
οἵ Φογυβδίθηι. 

Ομἱ. 4. ---- Ια Εἰ χοά. χυὶϊ. 35, 36. γα τοδα {π8: --- “πη ἐλε οὐὶϊάγεη 
ΟΓ 1εγαεῖ αϊα ταὶ πιαππα ζογίψν ψοαγϑ, ϑπέϊΐ ἐἧεν σαπιθ ἐπίο α ἰαπα ἰη- 

᾿ Αἢ ΘΧδσορ]ο οὗ ἴΠ6 κδῖὴο Κὶπὰ ἰ8 “" Ηδδγοῃ " (Ο:η. χίϊ!, 18. ν Ὡς ἢ θείογο (86 Θοπαποδῇ 
οἵ Ῥαϊϑδεϊπο νγαβ οδἹ]εὰ ΚΙ τγ)διῖι- ἄτα, αδ δρροδσβ ἔτοπι ϑοβῖι, χίν. 16, ΤῊ σχαπιρίθ πιδὺ 
ῬῈ ὀχρίαἰποὰ ἰῃ 100 ΒᾶΠη6 ΤΏΒΠΠΟΙ 88 ἴδ Ῥτοοοάϊησ, 
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μαδιϊοα : ἐδον αἀἰά οαὲ πιαππα, μηδ ἐδοῳ σαπιθ ἐπέο ἐδ δογάογβ ὁ ἐ]ι6 
ἰαπὰ 9} (απααπ. ἴοῖο απ οπιεν ὧ8 ἐλ ἑεπίδ ρατί 9 ἐἶια ὁρλαῦ. ΤὨϊ8 
οουϊᾷ ποῦ μβαγσε Ὀθϑη τυει θη ὈΥ Μοϑββθβ, 88 186 68 αἸα πού γθδοῦ (Π8 
Βοσγάοσβ οὗ δῃβϑϑδῃ, Οὐ οϑϑδα ἴο θαῦ ζϑημηϑ, τππ}} δὕου Ὦ18 ἀδδίῃ : ΠΟΡ 
σουϊὰ Μοβοβ βρϑαὶς ἰυ8 οὗὨ δῇ οὔμδϑσ, {6 τιθᾶθυσθ ὈΥ πΒΙΟὮ 4}1 {Π6 
ΡΘΟΡΙΘ ραίμογοα {86 τηδῆηδ, απ Οπι6᾽ [Ὁ ευεγῳ πιαῃ. Τῦ 1 (86 Ἰαηστιασα 
ΟΥ̓ ὁπ6 βρθακίηρ; θα {818 Τηθαδυγθ 8 ουὺ οὗἨ 1186, ἃπα δΔῃ Θρἤδ ἢ 
ἸΏΟΓ6 σΘΏΘΓΔΙΥ ΚΗΟΥΙ. 

ΑΝΒΥΣΕ. -- ΤΪ8 ρϑββαρο 18 ΟΥἸἀΘΏΓΠΥ ἰπϑογί θα ὈΥ ἃ ἰαΐοσ βαπᾶ. [10 [ΌΣΠΒ ἃ οοτὰ- 
ὈΪεἴθ ραγθῃιμοβῖ8, οπ ἰγεῖν ἀποοπηροίθα πῖτ {πΠ6 παγταῖϊνο, οι, μανίηρ ρίνθη 8 
4.1}1 δοοοπηὶ οὗἉἩ [πὸ τϊσγδουϊουβ ργον βίοῃ οὗ ταδηηδ, οἴοβοβ Ὁ τ [Π6 ογᾶοσ ἴο ὅτου 
ἴο ἴαψ κΡ απ οπιδν Ὑπ 97 πιαππα ἴπ ἰλὲ ατὰ, α8 α πιεπιογϊαϊ ἰο δὲ ἀερὶ γ᾽ ἐλεῖν' βεπεταίίοπδ. 
ΤὨΪ8 τγᾶϑ ουὐϊθηογ 186 Ἰαδὺ οἰγοιτηβίδποθ τοδί ἴο [818 τηδιῦοῦ τ ὨΙοἢ [Ὁ τὰ8 π6- 
ΟΘΕΒΑΓῪ ἴῸΓ Μοβββ ἴο πιθηϊίοη ; δηὰ δ6 δοοογα! ρ]Υ ἔπ ΘῈ ΓΟΒΌ 268 [86 ΤορΌΪΑΓ δοοουῃΐ 
οὗ 186 )ουγῃουὶηρθ οὗ {πΠ6 Ῥθορὶθ. ὅϑϑοπιθ Ἰαΐοσ ὙτΙΟΡ Ῥγἃ8 ὙΘΙῪ ΠΑΙΌΓΑΙΥ 1. ἰο 
ἰηβεσὺ (86 δἀἀιομδὶ οἰσουπηδίδποθ οὐἵἉ 186 ἔπη ἀυτίηρ πο (818. πιϊσδουϊουθ ῥτγο- 
γἱβδίοη γγ88 σοῃθπυρδα, ἀπαὰ ὈγοῦΔΟΪΥ δά θὰ δὴ Ὄχρ᾽ βπδίοσυ ποῖθ, ἴο δϑοογίαϊη ἴῃ 6 
σΒΡΔΟΙΥ ΟΥ̓ δῇ οὐηοῦ, Μ᾿ ΒΙΟΌ γ88 [86 αυδη γ οὗἩἨ Ἰοοὰ ρῥγονιἀθὰ [ὉΣ ϑδοῖ ἱπάϊνιἀυ8] 
Ὦγ ἀαοὰ. 70 δβοογίδίῃ ᾿ξ, [βογοίογθ, τηυϑὲ μάνα Ὀ66Π 8 τηδίίον οὗὨ συ ΓΙ οϑὶ γ. 

πη κα ταδπποῦ, Ναπιν. χχὶ. 8. 88 δου θη Ο}Υ δα ἀοά δου {π6 ἀδγβ οὗ ϑοβδυδ; ἱξ 
18. Ῥδγθηι βοῦς], δηὰ 8 ποῦ ὨΘΟΘΒΘΑΤΎ ἴο ΘΟΙρ]οΐο {86 παγγδῖνο οὗ Μοβββ. 

Οἴν. ὅ. --- Το {πγὰ γοῦβα οὗ [86 ὑνοῖ τ οδαρίοσ οὗὨἩ [86 ὈΟΟΚ οὔ 
Νυμθοῖβ (οι ἐδ πιαπ δίοδος ισαδ ὑϑῦψ πιοεὰ αδουο αἷΐ ἐδδ τπεπ 
τολιϊοῖ, τρότὸ ἀροπ ἐδε ὕασο 9. ἐδ οαγέλ) θᾶ βυβηοϊθηῦ ῥσχοοῦ (μδὶ 
Μόοβϑβ οουἹὰ ποὺ ΡῈ {πὸ δυΐποῦ οὗ 1; οαηὰ {δὶ 0 τηδ, ΒΟΎΘΥΟΓ 
στοδί δ18 δρούϊβηι, οου]ὰ δᾶνα νυ ὕθη ΒΟ ἢ. 80 Δββου οι οὗ ὨΙΠ186]}, 

ΑΝΒΈΕΞΗ. --- 1ΓἼ86 δβϑοσίοσ οὐ {μ18 οδ)θοίϊουῃ δὰ Ῥδθθη δοσχυαϊπίοα τι τΠ6 οτ- 
σῖμαὶ οἵἉ {8}58 ραββϑασθ, ἱπβίοδα οὗ δάορ(ίηρ 1ὑ αὖ βεοοπά -δαπὰ ἔγοιῃ βοπιθ οὗ ἴβοβϑα 80 
οορ!οα ἰξ ἤτοι ϑ'ριῃθοζα (ἴῸγ ὁ νὰ8 σϑὶ Ὀγοδοβοὰ Ὁ δῖ), 6 νουϊὰ αν Κῆονπῃ 
ὑμαῦ [16 ραββαρ γγ88 πιἰδίγδηϑιαὐθά, ποῦ ΟὨ]Υ ἴῃ οὐ οσῃ ἘΏΡ] 58 γογβίοη, Ὀὰὺ αἶδβὸ 
ἴῃ αἷΐ πιοάογη ἰγϑηβὶαϊοθΒ. ὙΠ6 ποτὰ 1}} (οναυ), ΜΟΙ 18. ὑγδηβίδιθαὰ πιεεᾶ, ἰ8 
ἀεγίνοα ἴσοι ΠἼ)}7 (ΟΝαΉ) ἴο αοέ ὩροΉ, ἰο λμπιδίο, ἄδρνδδε, αΠ]ιοῖ, απ 80 10 18 τθῃ- 
ἀογοα ἴπ ΤΏΔΩΥ ΗΪΔ068 ἴῃ {86 ΟἹ Ταβίδτηθηῖ, απ ἴῃ 0815 βΒ6η88 1 οὐρῶϊ ἴο Ὀ6 υη- 
ἀογβίοοά ἴῃ (6 Ρ88 ΠΟΥ͂ ὉΠ6ΘΓ ΘΟΠβιἀογδίίοη, ν ον οὐρα ἴο 6 ἔδυ ἰγαη8- 
Ἰαϊοά. Νον (86 πιὰ Μοββθβ νγὰβ ἀδργθϑδοά οὐ αὐθ[ὶοἰοα πιοῦα ἰλαπ ἀπ πιαπ ΠἼνΣΠ 
(μδαραμαἘ) οὗ ἐλαΐ ἰαπά. Απάὰ ὙὮῪ ταθ δ6 80} Βδοδιβα οὗ ἴμ6 στοαῖ Ὀυγάθη Ὠς 
᾿δὰ (ο θαδίαϊν 'ῃ [86 ΘαγΘ δηᾶ σονθγημιθηΐ οὗ [86 18γ836]168, Δῃ ἃ α͵50 οἡ δοοουῃὺ οὗ 
{μοῖν ἱησταίυὰθ δηὰ το 6]]}]οη, ὈΟΛΏ ἀραῖηϑὲ αοὰ δπὰ ΒΙπη86 1}. ΟΥ̓[δ18 αβθ οἰοπ 
διὰ ἀδργθβϑίοη, {Π6ΓῸ 18 [ῃς 1168ὲ ονυϊάθησα ἴῃ [86 δἰθυοηία ομαρίοσ οὗ (μ6 Ὀοοϊ οὗ 
Νυχροσθ. Τθδ ὙΟΣῪ ΡονῈΣ ΒΟ. (Π6 5γϑο 68 οανθὰ γ88 Ορργοβϑῖνο ἴο 108 Ροβ- 
865807, δηά γγ88 ΤΙλογ6 ὑπδὴ ΟἸἾΒΟΣ οὗ ὁλιοῖγ βου ἄθγβ οου]ὰ δυδίδιη." Βαϊ οὶ τ 6 
Ῥάξϑαζα Ὀ6 ἰῃἰογργοίεα τη [86 Β6η86 ἴῃ ψ ΒΙΟΝ 1( 18 τοπάογοα ἴῃ οἿν δα ογιβϑοὰ Επ- 
Ἰ8} νουβϑίοῃ, δὰ ψϑὺ ἀοα8 ὃ ργονῦῷ Νοιιΐϊηρ δ 11. ὙὍὙΏδ Ὁμδγδοίοσ σίνοη οὗ 
0568 88 {16 τηροῖκοϑὺ οὗ θη τηϊρῦ Ὀ6 δἴοσσασὰβ ᾿πβουίθα ὈΥ βοσμθ ὁῃ6 τὄξδο τουογοᾶ 

Δ18 ὨΔΘΙΠΟΓΥ͂. 

Οὕἱσ. 6. --- ΤΏΘ πχοϑὺ οστηϊ 8016 ΟὈ]οῦοι, Ὠουγονυογ, {παὺ ἢ88 θθθη 
υὑτροα ἀραϊπδὺ {πΠ6 Ῥοπίαϊθυοι, 18 ὑπαΐ ψβ]οἢ 18 ἄγαν ἔγοα [86 ἔνο 
[Ο]]ορ᾽ ραβααρθβ, {Π6 ὁμ6 ἰπῃ {π6 ὈΟΟΚ οὗ Οδποβὶβ (χχχυὶ. 381.), {π6 
ΟΒΟΣ ἴῃ {Π6 ὈοΟΚ οὗ Πουϊοσοποου (111. 14.}: 7 4686 αγε ἐλε ἀΐπρ8 
ἐλαὶ τοϊσπεά οὐοῦ ἐξα ἰαπὰ 9.6, Εάοπι, ΒΕΕΟΒΕ ΤΗΕΒΕΕ ΒΕΙΟΝῈΡ ΑΧῪ 
ΚΙΝᾺ ΟΥ̓ΞΒΒ ΤΗῈ ΟΗΙΠΌΒΕΝ ΟΕ ΙΒΒΛΔΕῚ. Απᾶ δραΐῃ, αΐῖγ, ἐδε 80π 9 

1 Ὧν. ΔΛ. ΟἸαγκο᾽ 8 Οοπιπιοηίαγυ, ἰῃ ᾿Ιος. Ἠοϊ 6 π᾿ 8 ΟἸγίβιΐδη Ἐχροϑίίοσ, νοὶ. ἱ, Ρ. 160. 

ρον πι ,.. --..- τ ἰαπααῦε 
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ΜαπαϑεεΝ, ἑοοΐ αἷΐ ἐδ σοιπίγψ οΥΓ γσοῦ μπίο δε οοαβί8 ὁ ΟἸεελιιτὶ, 
απὰ Μααελαίέλὲ, απά οαἰϊοα ἐλόπι αὐ ἀϊΐδ οιἱση παπιο, Βαελοπελαυοίἑ- 
͵7αἷγ, ὕΝΤΟ ΤΗΙΒ ῬΑΥ. ΝΟΥ͂ [ὑ 18 οοσίδιη ὑμαὺ {Π6 ἰαδὺ οἰαυδα 1 δ οὶ 
οἵ (686 ἜΧδιλρ]68 οου]α ποὺ αν θθθὴ ψυϊ ἴθ ὈῪ Μοβθθ; ἔοσ {Π6 ὁπ 
1 01168 ἃ ὙΤΙΟΓ ὙΠῸ ᾿ἰνρα αὐοσ [Π6 Θθ Δ] ἸΒΗσλθηῦ ΟὗὨ Το ΔΓ ἢ ἴῃ 

᾿Ιδγαῖ, ἴΠ6 ΟἾΠΟΥ ἃ τι ῦοσ ὙΠῸ Ἰϊνοα δ Ἰθαβϑῦ βοῃλθ ἀρϑϑ δον [86 βαῖ}}6- 
τηρηῦ οὗ [86 «6117 ἴῃ Βαϊοβίληϑ. 

ΑΝΞΤΕΕ. -- ΠΓ 1686 οαυϑοα ποτὰ τοὶ Ἡσι δὴ ὉΥ (6 δυίδον οὗ ἴ86 Ῥοηϊειουςῆ, 
θὰ ἰηϑογίοα ὈΥ͂ Βο!6 ΕΥΒΏΒΟΣΙΌΟΣ ἴῃ ἃ ἰδίθσ ἀρ6, [ΔΘΥ αθδοῖ ποῖ {86 δι βοη οὐ οὗ 
{π6 σψουκ 1.86]. Απὰ ἩΒΟΘΥΟΥ ἱππρΑΡ Δ} ΘΧδτοΐπμο8θ {Π6 οοῃίθηΐθ οὗἉὨ (8686 ἔνγο 
Ῥᾶββδσϑβ, ψ}}} δηὰ (μαὺ 186 οἰδιδ68 ἴῃ αὐοϑίΐοπ ἃγ ποῖ ΟὨΪΥ ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, Ὀαΐ ΟΥ̓ Π 
8 Ὀυγάρῃ ἴο ἴΠ6 δθῆβα. ὍΤδο οἴδυβα οὗ (16 βθοοηὰ δχϑιρ]α ἴῃ ραγίζου δῦ σου]ὰ ποῖ 

ἸΌΪγΥ Βαανα ργοοθοάρα ἔγοτῃ ἴΠ6 δυΐθοσ οὗἨ (ῃ6 τοϑὺ οὗ ἴΠ6 σϑῦβθ, σῆο, ποῖ μοῦ 
δεν ΟΣ ΒΩΥ ΟἿΟΣ Ὡ, ὙΟΟΪὰ μαγὰϊγ παν τσ λΐθη, “ Ηδ οα]]οα ὑμοπὶ δἴχον [8 
ΟὟ ὨὩΔΠ16 πη ἐλ αν." ΤῬΤδ δυῖδον οὗ (86 Ῥοηϊδίθυ ἢ τοῖο, “ Ηο οδ θὰ ἰβότὴ 
δῇοσ [58 ΟὟ Ὠδῖηο : ἢ δοΙη6 σοηίυγίοθ ΔΙ͂ΟΣ ἴΠ6 ἀρδαίἢ οὗἩ {μ6 δυΐδοσ, (86 οἶδιιβα 
“Φμηΐο {}|18 ἀΔΥ ̓ ν) ἊΣ δαἀοά ἴῃ 186 πιαγρίη, ἴο ἀδηοίε {πδὲ (π6 ἀϊϑύγιοῖ 51}}} 
γοϊδι θα {86 πᾶσ ὙγΠοἢ γγἃ58 σίνοῃ ἰΐ ὈΥ “}4]Ὁ, δῃὰ (818 τρδγρίηδὶ τοδαΐπρ' τγα8 ἴῃ 
δ βεαυθης ᾿σδηβογὶρίδ ορίσυἀοὰ οἢ [86 ἰοχί. ὙΥΒοθυον ἀοιθί8 ὑμ6 ἴσαι οὗὨ (ἢ 18 
δϑδογίίοη, ποῖ οἷγ ἰ0 αν σθοοῦγδα ἴο 86 τρδηυϑογὶρί οὗ ἴ86 ατοοὶς Ταβίαπθηῦ, 
δηὰ δὲ ν}}} ἀπὰ μαῦ {π6 βρυτίουϑ δἀα ἴομβϑ ἴῃ (6 ἰαχὶβ οὐὗἨ βοῖι!δ τιϑ βου ρῖθ 8Γ6 
δοίυ δ! τσὶ τύθη ἴῃ ἴ86 τηλγρίη οὗ Οὐ Βοσβ." 

80 Ἄγ, δβονγονυδῦ, 15 ἴπῸ ᾿πβου οι ΟΥ̓́ ΘΝ πΟύΐΘ65 ἔγοσω ηροδοβίηρ [86 δης αι απιὶ 
ξοπυϊπθηθδβ οὗἉ [86 ογἱρῖπαὶ πδυταῖῖτο, [μαῖ, οη 186 σομίγαγυ, ἰδ σϑίμοσ σοπῆγπδ ἱΒοιῃ: 
δηὰ δυο Οχρ δηδίοσυ ἰπβογίϊοηϑ ποιὰ ποὶ βδνθ Ὀθθη σαδάβ, 1 Ἰοηρσίῃ οὗὨ ἰἰπ|6 δὰ 
ποῖ σοῃμάογοὰ {μ6πλ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ.Σ 

γε αν {δβογθίοσθ οὐ6 ββὶ υΪ]Ϊ6 οὐ άθησα ἐπαῦ {πὸ βυββίδῃοα οὗ 
16 Ῥαπίδίουοῃ προθθαεῖ τοὶ {π6 Παμᾶβ οὗ Μοβϑβ; ““δηά {Π6 
γαγίοιιβ σῆδγρϑβ [μὲ πᾶν Ὀθθ Ὀσουρῆξ ἀραϊηβύ 1Ὁ διηοαπῦ ἴο ποίπίηρ 
ΤΏΟΓΟ [Π8ῃ (ἢ]8, ἐμπαΐ 10 μ88 ηοΐ ἀθβοοπαρα το {6 ργϑβθηῦ ἂρ ψιημουΐ 
ΒΟΙ6 ἴδ δἰ ὑδγαιοῃβ; ἃ Οἰσουτηδίδηοο αὖ ΒΟ Μὰ οὐρα ποῖ ἰὸ 6 
δυγργδοά, σι μθη νΜγ τοῆθοῦ οα {86 τοϑὴν ἰπουβαηαβ οὗἩ ἰγαῃβογιρίβ (8. 
παν Ὀθοη τη ἔγομπι ἰὖ 1 {Π6 οουγδο οὗ ἰπγοθ ᾿μουβδηα γϑαγβ. 4 
ΤῊΘ δι που οὗ (π6 Ῥεηίαίθαοι θοῖηρ ἴἢπι8 ΘΒ Ὁ] 8864, {μα΄ οὗἉ [ἢ6 
οἰθογ θοοῖβ οὗ {ῃ6 ΟἹα Ταβίδμηθηΐϊ το ϊοννε οὗ σουΐβθ; ῸΓ 80 στγϑαΐ 18 
{πο ῖσ τηυΐυδὶ πα Ἰπητηθάϊαία ἀσροηάἄθποα ἩΡΟῺ Θα οὶ ΟἸΠοΥ, (μα ᾿ ΟὯο 
Ὀ6 ἰΑΚϑὴ διΌΘΥ, {π6 δι βου Υ οὗ [Π6 ΟΥΠΕΥ ταλιδῦ ΠΘΟΘδβα τὴ 1]]. 

1 ὙγΠδίυδ, ἰῃ δἷ5 ΜΙδοο δηθὰ ὅΐθοσγα, ἢ. 135., ΒΔΥ8 16 οἶδιβο, “ Ὀαίογο ἴΠ6ΓῸ σεϊχποᾶ ΒῊΥ 
Κίς οὐοσ ἴ6 οὨἰ]άτσοη οὗ ἴβγϑοὶ,᾽" σωϊσς δανὸ ὕδοι τι οη ὉΥ Μοβεδ; ὑαὴϊ Βὸ συϊδ τμ6 Κηοὶ 
ἱηδῖοδά οὗ υπιγίης ἰΐ. 

2 Τὸ τηθῃίίοῃ ΟἿΪΥ νγο ΘΧΔΠΊΡΪ68. ΤῊΘ ΟΟΙΏΙΙΟΝ τεδάϊηρ οὗ 1 ΟὐΥ. χνΐ. 2. ἷβ. μίαν 
σαθϑάτων: ὉὈυς 1η6 Οοάεχ Ῥεϊδνίδηιμϑ 8. ἢ84 τὴν κυριακήν ἴῃ {Π6 τηγχίη, δηὰ ἰῃ οὔθ οὗἉ ἴΠ6 
τηλπαδοτίρία βορὰ ὮΥ ΒοζΖα [0ΐ8 τηϑυρίπαὶ δα ἀϊἰοη ἢ88 Ὀδθοη οὈϊγιἀοὰ οἡ 186 ἰαχί. ὅϑ6ε6 ἢΪ5 
ποῖο ἴο [Πἰ8 ραϑδαῦθ. ΑΠΟΙ͂ΒΟΣ ἰπδίδποο 18 1 Φόοβη ἰΐ. 27., Ὑμογο [ἢ6 ραηπῖπθ τοδαϊηρ 8 
χρῖσμα; Ὀπὶ ΤΥ οἰδιοίῃ ᾳποῖο5 Εῦὺῦο ΤΩΔΠΏΒΟΣΙΡΙδ ἴῃ  ΒΙΘἢ πνεῦμα ͵8 ντείτοη ἰῃ [80 πιδερίη, δπὰ 
τ ΐ6 τηδταίπδὶ τοδαϊπρ 1.88 ἰοππὰ ἰΐδ ὙΑΥ Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἰηΐο 6 Οοάσοχ (νοὶ 2., Ὀαὶ ἰηἴο {πὸ 
Οὐοριὶς δηὰ ἘΠΒϊορὶς Ὑοσβὶ ἢ δ. 

8. 1)γ. Οτανοδ᾽β [βοείαγοα, νοΐ, ἱ, ὑ. 846. 
4“ ΒΙεορ Μαγβῃ Αὐἱδοπε οἰ οἵ ἐδ9 Εἶνο Βοοῖβ οἵ Μοϑοϑ νυἱπαϊοβίδα, ὑῃ. 16.ὄ 15... Το 

Ἰοχίδ δῦονο Ἵοοπβίἀεσγοὰ, νι ϊο ἢ ογΘ ἀχοθρίοα αραϊηθὲ ὉΥ ϑϑρίποσξι, 1,9 Οἵοσο (ὙῆοῸ διιῦδβο- 
4ΈΘΠΠΥ πτοῖθ ἃ Ὠἰββογίδιίοη ἴὸ σοδιῦο ἰδ ἔΌστηοΣ ΟὈ]θοϊ 8), ἴΠ6 ἰαίοὸ Ὁγ. αεάάοε, δηὰ 
ΒΟΠΠ6 ΟΡΡοδοΥβ οἵ τουδἸδιίοη δίηοθ ἷ8 ἀδοο6 836, ΔΥῸ οοπδίἀογοά, ἀϊδοιιβδοὰ, δηὰ βδιϊδίβοιοσι  Υ 
ἐχρίαϊηϑά εἱ στεαὶ Ἰδηχῖι Ὁ Ησοὶ, Πεπι. Εν. ῬΓΟΡ. ἰν. σδρ. 14. (ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 254---264.), 
διὰ ὮὉΥ Ὦτγ. τανε ἰπ ἴΠ6 Δρρεπάϊχ ἴὸ ᾿ἰβ 1ϑοϊγοϑ οἡ πο ἰουγ ἰδδὶ Βοοῖκβ οὗ τς Ῥεῃῖα- 
τους, νο]. ἱ, ὑ᾽. 332---361. 8.66 δἷδὸ σδίρζονυ. ἱπιγοὰ. δὰ 1ὐῦσοθ ΒΙΡ]οοβ Ὑοεῖ. Τ δεῖ. ΡΡ. 
38---41. Μο)] ἀοηδδνγοῦ, [πισοὰ. δὰ Τάρδτοβ Οδηῃοηΐοοβ οὶ. οἱ Νον. Τοδὲ. ὑρ. 16, 17. 
[Ἡσοοκε᾽ 8] ΒεΙχἰουΐς Ναίηγα 5 οἱ Πουοϊαίς Ῥχιποὶρία, ἴοτη. ἰΐ. ΡΡ. 8---561. 
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ΒΕΟΤ. 11. 

ΟΝ ΤῊΕ ΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῺῸ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΞΒ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΈΝΧΤ. 

1. ΤῊΑΤ δὴ δχίσγθογα 'ΠΆΓῪ ῬΟΥΒΟΙ, Ο8]16Ἁ «6818 ΟἸγιδί, βου οα ἱπ 
58 ἴῃ ἴῃ Αὐυρυδίδλῃ ἅρ6, ἰδ ἃ ΒΑΟΤ (ποΐ ἃ την τῇ ΟΥ βου ἸΟῸΒ πᾶγ- 
ταῖν)" Ὀούου βυρροτγίθα δηὰ δυυποηἰοαϊοα [Π8η {παῦ {Πποτο ᾿ϊνϑα ϑαοῖὶὶ 
Τ,6} 85 Οὐσταβ, ΑἸοχαπάοσ, δηα «1118 Οβαγ; Ὁ ΔΙ ΠοῸρΡὮ ὑπο ῖγ ἰδίου! 68 
ΑΓ6 τοοογἄθά ὈΥ νϑυϊοὰβ δηοϊθηΐ Ἡσιΐθσβ, γοῦ [86 ΤηΘΠΔΟΥἾ 418 οὗ {π᾿ ὶς 
ΘΟμαυΘβίβ δπα ΘρΓο8 ΠΑΥΘ ἔῸΓ [ἢ 6 τιοδύ ρᾶγύ ρϑυϊϑῆθα, Βαρυίοη, Ρογ- 
Β6ΡΟΪ 8, αῃαὰ Εἰοθαΐαπα ἀγΓ6 ΠΟ Ιογ6. ΗΟΥ͂ δ νοβίροβ οὗ ΑἸοχαηοΓ Ἐ 
Ὑἱοίου! οι ἈΥΙῚΒ ΓΘ δα ργϑϑθηῦ ἰὼ Ὁ6 βθ6η 'ῃ Αβὶβ Μίποῦ δηᾶ [ηάϊ4] 
Απά φαυλ]]ν ἔδυ αἀγὸ 186 βίδη αἱ πρ' πη ΠΔΟΓΤΙΆ18 ἴῃ ΕἾΔΩΟΘ δηᾶ Βυϊϊαίη, ἴο 
Θν πο {μαὺ ἰμογ6 γὰ8 βυοἢ ἃ ΡΟΣΒΟῚ 88 “0118 Οὐμβασ, στο βυθάυοα 
{π6 οπ6 δῃά ἱπυδάθά (Π6 οἵἴμοσυ. Νοί 8ὸ ἀοξδοῖϊνα δῦ [86 δνυϊάθῃοθβ 
οοηοογηΐησ {86 ἀχίβίθποα οὗ 688 Ομ γι, ὙΤμδῦ Βα ἸΙνοα ἴῃ {Π6 τοῖσι 
οὐ Τιθογῖαβ, Θροσου οὗ Βοπηθ, ἀπὰ {παὶ Πα βυβοσθαὰ ἀθαίβ ὑπάογ 
Ῥοπίῃυβ Ρι]αΐδ, (π6 Ἐοσδῃ ργοουζγαῖοῦ οὗ “υἀς8, Αγ δοίβ ὙΠ ΠΙΟΝ ἀγο 
ποῦ ΟὨΪῪΥ δοκηπον]εάσοα ὈΥ {π6 6018 οὗ ἜΥοσῪ ϑυθβοασθηΐ ἀρ6, δπα ὈγῪ 
{π6 [οβ τ οη168 οὗ δανοσαὶ Η θαίπθη ττιΐογθ, ας 4180 ὈῪ ΟΠ τ ϑυϊδηβ οὗ 
ΘΥΘΥΥ ἃρ6 δῃα οουηίγυ, Ὸ ἤᾶνα σοτηπχοηηογαίοα, δηα 8.}}} οοτηπιο- 
τογδΐο, {86 δἱτῃ, ἀθα.}, γοϑυσσθοῦοη, 8η4 δδοθηβίοη οὗ “688 Ὁ σὶβῖ, 
δηα 18 βρὶγιίυα! Κιηράομ, ΕΥ̓͂ {ποῖ οοηῃϑίδην δηὰ ππίνοῦδϑαὶ ρῥγοίδβαϊοῃ 
οἵ ςογίαϊῃ ῥγῖποῖρ!θθ οὗ σϑ]!ρίομ, δηα Ὀγ {πο ὶγ δαυλ!ν σοηδίβηϊ τπὰ 
ὈΠΙγΟγβΑΙ] σοἰ Ὀσϑῦοα οὗὨ αἰγὶ ηθ ῬΤΟΓΒΏΙΡ οὐ ἴπΠ6 Ἰμογὰ 8 ἄδγ, οὐ ἢγϑὺ 
ἄγ οὗ 16 τψϑαῖκ, δηὰ {κα ν]86 οὗ (86 ὕπο ογάϊηδαμποθβ οὐ Βαρίϊϑπη) δῃά 
(6 ΠογΒ ϑαρροτ. Τθδα τοὶ ρσίουϑ ἀοοίτ 68 ἀπα ογάϊϑησοβ {ΠΟῪ 
Ῥτγοΐρεβ (ο ἀδγῖν ἴγοηι ἃ οο]δοοοῃ οὗ ττὶποβ σοιηροβοᾶ δέου {Π6 δ9- 
σϑηβίοῃ οὗ 6βὰ8 ΟἸσιδί, ψ Β] ἢ {μου Δοκπον]θάρα ἰο δ6 ἀϊνίηθ, ἀπά ἴο 
πανὸ θ6θη τι ίθη ὈΥ {86 Ηγβῦ ργθδοθθγβ οἵ (γι βιδηϊιν 3 

ΑΒ 41} νβο ἢδνϑ οἰδίσηϑα ἴο Ὀ6 {π6 ἰουπάοτθ οὐὗἨ δὴν ρδγίϊου αγ βοοὶ 
ΟΣ τοὶ ρίοῃ αν Ἰον βολθ τυ θη τοοῦγαβ οὗ ΤΠ6ῚΓ ᾿ηϑεϊταΐοβ, Ὁ 18 ἃ 
παῖυγαὶ Βιρροθιοη παῦὺ ἴμ6 βγαὺ ργθϑοῃοῖβ οὗἩ {π6 ΟἸγιβδη (ἢ 
Βῃου αὰ αν ἰοἵξ. βοὴθ τυϊηρβ οοπίδϊ ἰπρ {Π6 ὈΓΙΠΟΙΡ]68 τ μίο ἢ 1 
ΓΟαυΐγοθ ἴο θ6 Ὀα]ανβά, δηα [Π6 τροσὰ] ργθοθρίβ Ὑ Ὠϊοῖι 1 οπ)οΐηβ ὕο 6 
Ρογίοσιηθά, ΕῸΓΡ δἰ πβουρσἢ {Π6Υ ογο αὖ ἢγϑῖ οοηΐθῃΐ σὴ] {86 ογαὶ 
Ρυδ]ποαίίοι οὗ [π6 δοίϊομβ δὰ ἀοοίσιμθβ οὐ {ποῦ Μαβίον ; γοῖ {86 
τηϑύ πᾶνα ὈΘΘη ΔΡΡΥΘΒοηϑῖνο ἰού {π6 ρυῦν οὗὨ ὑπαὺ Βγϑὺ ὑγδάϊοπ 
βῃουα Ὀ6 εαἰνογοα δου {ποῖ ἀθόθαβα ὈΥ͂ [8186 ἰθβοουθ, οὐ ὈΥ̓͂ (Ποβὸ 
σμδηρθδ ΜΈΙΟΝ ἀΓῸ ΟΥ̓ ΠΑΙΪΥ οἰεβοιϊθα ἴῃ (86 σοῦτβο οὗ {ϊπ|6 ἴῃ τ ἢδῦ- 
ΟΥΟΡ 18 ὑγδηβη 64 ογαῖγ. Β6β᾽468, [6 Υ ποῦ] πᾶνα ἴο ΔΏβτοΥ {Π| 086 
ὙΠῸ οομβιυϊ το {ποηχ; ἴποΥ ψουἹά αν ἴο {γα ϊδ ΟἸ γι δη8,  ΠῸ 
Ἰϊνοα αἱ α ἀϊϑίδησο, νυἱτἱ 6850 η8 δηᾶ ἱπβίγυοίίομθβ. Τῆυβ 1Ὁ ὈΘΟΔΙ6 
ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ (Παὺ ΠΥ Βῃου]α ἰθανα βοιῃθίηρ ᾿ῃ ΣΙ ηρ ; δηά, 16 {86 
ΔΡΟΒΙΙ68 ἀἸά ᾿θαᾶνθ Δ} ὙΓΙΌΏΡΒ, ΠΟῪ τουδὶ δ6 ἴπ6 βδὴθ ψΠομ μᾶνα 
θδθῃ Ῥγοβογνθα ἴὸ ΟἿΓ {ἰπὴ6 ; ἔῸΓ 10 18 ᾿πογθά!}]6 (μαὺ 411} {πεν πσϊαησ 
Βῃου]α πανθ θη Ἰοδβύ, ἃπα βυοοθοάοα ὈΥ ΒΌΡΡοβιΠ ουΒ ρΐθο68, δηὰ (Πα 

᾿ ἼΤῖδς (πο ἸΠἴο οἵ Φεδι8 ΟἸγίβὲ, τοοογάθα ὈΥ ἴδ ουδηρο ἰβέβ, ἰ8 ἢοΐ 8 οοἸ]οοϊίοη οὗἉΤγ ἶ8, 
διλ8 Ὀθοη ἀθιποηῃείγαϊθα αὐ θη ρΊ, δα τηοδὲ σοποϊ δι γεὶγ, ὉΥ Ὧτ. ἯΥ. 16. ΑἸοχδπάδσ, ἰῃ ἰδ 
“ Οἢγίδι δῃὰ Ο γί βιϊπΣΥ, ̓  ΡΡ. 88---192. ἘΚ ΠὈυγρῖ, 1854. 

3 Ὧγ. Ἡδγνυοοά δ πιγοἀποιίοη ἰο (πὸ Νονν Τοβίδπιθης, νο]. ἱ, ὑρΡ. 1---ῦ. 
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{π6 ψ 1016 οὗ [16 Οεϊϑύίδη ἴδ ἢ βῃου]α πανα ἴον 118 Ἰουπἀαίοι ΟὨΪΥ͂ 
ἔογροά οΟΥ Βρυχὶουδ μον ΕΌγΙΒοΥ, ὑπαῦ (86 πγδὺ ΟΝ γιβύίδηβ ἀϊά σὸ- 
ΘΟ ΒΟΙῺΘ τογέξέθτι, 88 Ὑ76}} ἃ8 ΒΟΙ6 ΟΥΑΪ 1πβ ΓΟ οη, 18 ἃ ἔλοΐ βδυρροτγίοι 
ὈΥ ἴδ6 υμδῃϊμλουδ ὑθβιϊ Δ ΟΩΥ οὗ 4}} {πὸ ΟἸ γι ϑίδῃ ομυσομθβ, τ Βῖ ἢ, 1 
ΘΥΘΙῪ 806 δ'ποθ {ποὶν Θϑίβ Ὁ] ἸΒῃπηθηΐ, μανὸ ρῥγοΐθδβοα ἰο χορ δηᾶ ἴο 
γϑῃογαίθ οουίϑιῃ ὈΟΟΚΘ 88 {π6 ῥγοαυοσίοηϑ οὗ [π6 δροϑί]θθ, δῃηα ἃ8 
θοΐηρ [86 ἐουπάλοῃ οὗ {πον ἴδῃ. Νον δνοσυ ἰπϊησ  ΒΙΟὮ ὑγῸ 
ΚΠΟῪ σοποογηίηρ [86 Ὀ6] 16, ΤΟΥΒἢ1ρ, ΤΠ Π6ΙΘ, ἀπα ἀϊβοὶρ]1η6 οὗἉ {Π6 
ἔτοι ΟΠ γβ  δη8, ΘΟΥΓΘΒΡΟ δ ΘΧΘΟΟΪΥ ἢ {π6 οοηίθηΐβ οὗ [Π6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ ἴ)6. Νον Τοβίδιηθηΐ, Ἡ ΠΙΟΝ ΔΥῸ ΠΟῪ οχίδηΐ, δηα ψὨϊοἢ ἀσὸ πο γο- 
ἔογα τπιοϑὲ δουίδιη]Υ (Π|6 ὈΓΙΔ]Υ 6 Σηδίγοἴοὴ8 πο ἢ ἸΠ6ΥῪ τοοοϊνοά, 

ΤὨ6 οοἸἸδοίίοι οὗὨ 686 ὈοΟΪ8 ΟΥ ὙΣΙΏΡΒ 18 σΘΠΘΓΑΙΪΥ Καονσῃ ὉΥ͂ 
[86 δΔρρο!]δοη οὗ Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂, 6 ΝΕῊῪ ΟΟΥΕΝΑΝΥ, 
ΟΥ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ; 8 ὉΠ|6 τ ΠΙ ἢ, ἱβουσἢ ποι... σίνθη ὈΥ ἀϊνὶπα 
ΘΟΙΩΤΩΒη 4, ΠΟΥ ΔΡΡΙ16ἀ ἴο ἰπ686 ψεϊηρβ ὈΥ (86 δροβίϊθβ, νγὰβ δαορίοδα 
1Π ἃ ΨΘΟΙΥ͂ ΘΑΥΪΥ ἀρο. ΑἸΙΒουρῇ [Π6 Ῥγθοῖδο ὑπη6 οὗ 18 ᾿πίσοασυοίίοη 
18 ποῦ Κπόνῃ, γοί ἰΐ 18 υρειποά ὈΥ βονθυϑὶ ραββασθδ ἴῃ 86 ϑουρ- 
[υγο6853, δῃά 18, ἰῃ ΡΥ. οΌΪ ΑΓ, υγαυτδηιθα ὈΥ ϑαϊηΐ Ῥαμὶ, Ὑ8ὸ 64115 186 
ἀοοίγῃ68, ργοοδρίθ, δῃα Ῥγογηΐβοθ οἵ {π6 (ἀοβροὶ αϊδροηβαίοη Καινὴ 
Διαθήκη, ἰῃ6 Νεὺνν Οονοπαηΐ, ἴῃ Ορροβιζίου ἴο {ποθο οὗ {6 Μοββδαὶο 
Βιδρομβαοῃ, ποῖ μΒ6 ἴοσιβ Παλαιὰ Διαθήκη, ἴἰμ6 ΟΙ]ὰ (ὐονεπαηί.5 
Το Δρροδοπ, ἴῃ Ρργοοοϑδδ οὗ [τη6, νγχὰ8 ὈΥ͂ 8 τηθί ΟΥΤΩΥ ἰγδηϑίοστοα 
ἴο 186 οοἸ]δοίίομ. οὗ δροβύο θοαὶ δῃα θνυδηροὶϊοαὶ πυϊηρε. ΤΏ Ὁ1]6, 
“Νοιν (ὐοονθηβηΐ," [Πμθη, δἰ χη] ῆ6θ ἴμ6 ὈοοΙς τ ϊοῖ οοηίδϊηθ [86 ἴθγηΒ 
οὗ (86 Νεανν (ονοηῃδηΐ, ἀροὴ σοι οα 18 ρμ]οαβοα ἰο οὔσ βαϊ ναίϊοη 
ἴο τηδηκι πᾶ ἐπγουσῃ 186 τηραϊαϊίοη οὗ “688 ΟἸγῖδί. Βυΐῦ δοοογάϊηρ' 
ἴο ἴδ6 πιθρϑδηϊηρ οὗ 6 ῥυϊμτίνο οπυχοῦ, βίοι Ὀοϑίονγθα {818 1116, 1 
18 ποῦ αἰτομοίθοῦ ἸΩρΡΓΟΡΟΙΥ τοπαογοὰ δίειο Τερίαηιεπί; 88 Ὀοίηρ (δα 
ἰπ ὙΠΟ ἴ6 ΟἿ ΣΙθυ ἢ ΒΒ ἸΠΒοΥ ἴδ η06 18 βοαϊθὰ ἴο μϊπὶ 88 ἃ 80η δῃηά 
μοὶν οἵ Οοά, δηά ἴῃ ΒΟ ἢ {86 ἀραίῃ οὗἨὁ ΟἾγιϑί 88 ἃ ὑδδίδίοσ 18 σοϊαίϑα 
αὖ ἰαγρθ, Ἀπ δρρ]:ϑἀ ἰο ουὖῦ θεῃθῆί, Αβ {818 (1116 1πὰρ]168 ἐμαῦ 1 (ἢ 6 
Οοθμρεὶ ρα ΒΥ ΕΝ ἰδ δῦ σίνϑθῃ οσὐ Ὀθαυδαίῃθα ἰο υ8, δηἰδοράθης 
ἴο 411 οοῃάιοπβ τϑαυϊγοα οὗ 8, {Π6 1016 οὗ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ τΩΔΥῪ Ὀ6 
τοί ποῦ, δ πουρῃ {πα οὗ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝῚ που] Ὀ6 τροσο οοστοοὶ δὰ 
Ῥτοροσ." 

11. Το σψεϊηρθ, τυ οΟἸ]οονο Υ ἑοστηθα {86 ΝΕΝΥ͂ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ, 

᾿ ΜίολΔ6118᾽8 Τηἰτοἀδυοίίοη 10 ἴδο Νονν Τοδβίδσηθηϊ, το], ἷἱ. Ρ. 1. Βίβῆορ Μασβῆ, ἰπ ἃ ποῖο, 
«δίπϊἶκα ἰὲ ὑτοῦδοῖο ἴμδὲ [819 εἰ116 τν8ϑ τιϑοὰ 80 ΘΩΥΪΥ 88 1ἴ86 ΒΘ οΠ ΘΘΠΓΕΣΥ, Ὀεσδαδο 16 ποσὰ 
ἐξείαπιεπέμνε γτῶ8 Ὁδοὰ ἴῃ ἰδὲ δδ6ηδο ὉΥ 126 1,Διὲη ΟΒγδιδη8 ὑοίοσγο (86 οχρίγαϊίοη οἵ ἰπδὶ 
Ρετίοά, 88 δρρϑᾶσγδ ίγοτι Τογίυ δὴ, Αἀγοσβαβ Μασγοίοπομ, 110. ἱν. ο. 1. Βαϊ ἴῃ6 ἔγθι ἰη- 
δβίδῃο ἴῃ ἩὙΒΙΟὮ [6 ΤΟΙΤ καινὴ διαθήκη δοίθ 1} ΟΟΟΌΓΣΒ ἴῃ [ἢ Β6η86 οὗ “ πτὶτἰηρδ οὗ 6 ΠΟῪ 
οουθηδηὶ " ἰδ ἰῃ Οτί χοῦ Β ἰγοδιΐῖβο Περὶ ᾿Αρχῶν, 110. ἷν. ο. 1. (ΟΡ. ἴοκι. ἱ, ̓ . 156.)---- ΜΙς ἢ 46]18, 
τοΐ. ἴ. ΡΒ. 348. 8.66 4180 Ἐοδβεητ}}}6 γ᾽ 8 ΒΟ μοὶ ἴῃ Ν. Τ. ἴοι. ἱ. Ὁ. 1.; Εππιρεεὶ Οομηπηδηΐϊα- 
το Οὐῶςδ ἰη Τὐῦτοα Νου! Τοβίδιιθηῖὶ, ΡΡ. 1--3.; 1,ουδάθπη᾽Β ῬΒΠοϊοσυθ ΗθΌγο- Οσεδου, 
Ρ. 1.; δηὰ Ῥγδιὶ πιγοὰ. ἰῃ Νον. Τεδβῖ. ΡΡ. 9---ἹἸ }. 

5 Μέδις. χχνΐ. 428.; ΘΔ]. ἱ. 17.;} Ηδῦ, Υἱϊ!. 8., ἱχ, 15---20. 
8. 2 (ον. ἰἰΐ, 6. 14. 
4 ΤΉς Ἰεδζησδὰ ῃγοίρφεδου 96 Ὁ] ηβκὶ π85 δὴ εἰεζδης ἀἰκβοσίδιϊο οὐ (86 ποτὰ ΔΙΑΘΗΚΗ͂; 

ὙὩϊ ἢ, Π6 ἐπάνθαι. μὲ οὔρδε ἴο ὃο ἱγαηϑἰδιοὰ Τεείαπιεπῖ, 1. Ετοτα ἴδ6 οὗ τς Οτοοῖς ἰδῃ- 
ΕΌΡΕς; 3. Ἑτοτὰ 106 πδίυτο οὔ ἴΠ6 ἀοβίζῃ δηὰ "Μ|}} οὐὁἨ αοά, νιϊο ἢ 16 οδ]]οὰ ΔΙΑΘΗΚΗ; 
8. ὙΑΥΪΟΙΒ Ῥδββδζοδ οὗ [06 Νον Τοβίδιηδηῖ, τ ἢ ἢ οὐ ΠΕ δά οὗ Ὡ0 ΟἸΟΓ δὶρ- 
ηἰβοδιίοη; 4. Ετοι 1π6 ποίζοη οὐ ἱμηουϊδηςθ ΟΥ ΟΙΤΒΕΪΡ, ὑπερ ἩΔΙΟὮ (μ6 ΘοσρίΌΓΟ 
[ΓΟ4ΌΘΠΕΪΥ ἀσδίχηδίοβ 1[Π6 δατηθ ἰὨίης; δπά, 5. ΕἾοπὶ [06 οοηδοῦϊ οὗ δηϊᾳυγ. 6405 
Ἰοηδκὶϊ Οραρδουϊα, ἴοι. ἰΐ, ΡΡ. 398-428. Τρ. Βα, 1804. 



θά Οη ἐλο Οεπιίποποδα απὰ ΔΑιξλοηίϊοϊέν 

σοηβιβὺ οὗἁἨ ἐποηυ -βοσθη ὈΟΟΚΒ, ΘΟ ρΡΟΒΟα οἱ ψΑΥΊΟΒ ΟΟΟΑΒΊΟΏΒ, ἀ 4 8. 
ἀἸδἴδγοηΐ {1π|68 δπαὰ γρΐδοθβ, ὈΥ οἱρῃύ αἰἴδγθηῦ δυΐθογβ, 41} οὐ στ βόσ 
ΘΓ ΠΟΙ ΘΙΠΡΟΓΆΓΤΥ Ὑ1Π εἶ 6δι18 Ομεῖοι, ν1Ζ. {πὸ ΕΌΌΓ (ἀοδροῖβ, τυ πὶ ἢ 
θθαγ {π6 πϑιηθβ οὗ Μαείμν, Μαγκ, [κ6, ἀπ «“΄οἢπη, ἰδ6 Ἅτω ΟΥ͂ {Π6 
ἈΑΡροβίῖεβ, {π6 Εουτίοοηῃ ΕΡ δί]68 τ οἢ Ῥθαῦ {Π6 παῖλο οὗ Ῥϑμ], δπὰ 
ΠΟ ἢ ἀγα δαἀγοββοᾶ ἰο [86 Βοιηδηβ, (ον πίίδηβ, (ὐαἰαίαπθ, ΕΡΗ6- 
888, ΡΒ ΡΡΙΔη8, (ὐο]οββίδῃθ, ΤΠοββαϊοηΐαηβ, ἰὼ ΤΙ οίῃγ, Τλίιιθ, 
ῬΒΊ]θθοη, δηὰ ἰο [π6 Ηοῦτανθ, [86 δον (δίῃ ]ο ΕἸ Ρ1531168 (88 1ΠπὸῪ 
ΔΓ (8164) οὗ «4168, Ῥοίεον, 1, 2, απὰ 8 Φοδη, δηὰ π46, ἀπά ἰῃ6 ὈοῸΚ 
οὗ {Π6 Βιανοϊαδίου, πῇ ἢ Πἰκανγῖθ θοασθ {π6 πδῖηθ οὗ “οῆη. ΤΉ656 
ΓΙ πο Β σοῃίδιη {π6 Ὠιἰδίουυ οὐ “688 ΟἸγὶβί, ἐπα ἢσϑ ρσοραρδίζοῃ οὗ 
ἢΐ8 σοὶ ρίοη, ἱοσοίμου ἢ ὉΠ6 ῬΥΙΠΟΙΡ]68. οὗ ΟΠ γι ηϊγ, πα ναγῖοι8 
Ργθοορίβ οὐ συ οὗ 116. Τῆο (ἀὐοδροὶβ σοῦ Ὑγι θη αὐ ναγίουϑ 
Ρουθ, δηὰ ρυ] !Ἰ8μ6α ἔῸΣ σοῦ ἀἰβογοηῦ οἶδββοθ οὗἨ Ὀθιϊονοσβ; νυ} 16 
{π6 ΕΡΙΒ]68 σγοσο δααγαββοα, 88 Τὁδοβϑβϑίοη γοαυϊγοά, (0 ἰπο86 νϑσῖοιβ 
ΟἸὨγιβδη σου 1168 ΜΓ ΏΟἢ, ὈΥ {π6 δβυοοθβϑ! ἰδθουγβ οὗὐ {Π6 
ΔΡΟΒ.168, ἢδα Ῥ6θῃ Βργθδα οὐδ {6 στοαίοϑὶ ρατί οὗ {μ6 ἴμθὰ Κπονπ 
νγοΣ], Δηα αἶ8ο [0 8 ἴδυν ρυϊναίθ ᾿Ἱπά ιν] 1818. 

Βιῆογθηῦ ΘμυγΟΙ 68 τϑοοϊνοα ἀμἔογοης θΟΟΚ8 δοοοσγάϊηρ ἰο {Π6ῚΣ δἰ τα" 
δοη δηα οἰτοιιπιδίδῃοοθ, ΤΉΘΙΣ ΟΔΠΟΠΒ ὝΘΓΘ ρΟΥΔΟΌΔΙΙΥ Θη]αγροα : 
διηα αὖ ΠΟ ὙΘΥῪ ρτοδῦ ἀιβίδποα οὗ {1π|6 ἔγοπῃ {6 ἂσὸ οὐἩ 1Π6 δροϑί!θδβ, 
ὙΠ ἢ 4 νἱ ον ἴο Βοοῦγα [0 διΐαγο Ἀσ68 ἃ αἰ γῖπο δπα ρογροίμδὶ βίαπααγά 
οὗ ἔδιἢ δηα ῥγδοίίοθ, {8686 τυϊπσβ Το γα οΟ]] οί α τοροίβοῦ το Ομ 6 
νοϊαμηθ, υπᾶον {π6 ὉΠ]6 οὗἩἨὨ 106 “Νεον Τοβίδιηθηΐ," οὐ ὑπ6 ““δηοῃ οὗ 
{π6 Νὸν Τοβίδιποηΐ," ΝΟΙΠΟΥ [Π6 πδηγ68 οὗὨ {6 ρῬϑύβοῃβ [παὺ Το 
ΘΟΠΟΟΓΏΘα 1ῃ τηλκίηρ; {Π18 οΟἸ]Θοἴϊοη, ΠΟΥ [86 Θχδοῦ {1π|6 νυ βθη 1 νγᾶ8 
ὉΠαογίΆΚοπ, δῇ δὖ ργοβοπῦ Ὀ6 βοοσίδι θα ὙΠ ΔῺΥ ἄσρτοα οὗὨ Ἵοογ- 
ἰΔΙΠΓ ; ΠΟΙ 18 1ὖ δ 811 ποοθββᾶσΥ (ῃαὶ γα ββου]Ἱᾶ δ6 Ῥγθοΐβοὶ νυ ἴη- 
ξογυιηθα σοῃοογηϊηρ᾽ ΟΣΕΠ6Γ οὗὨ {π686 ραγ συ ]αγθ. [0 18 βαδίοίοαι ῸΓ τι8 
ἴο ΚποΥ {πᾶῦὺ ὑπ6 Ῥτϊποῖραὶ ραγίϑ οὗ {πὸ Νὸην Τοβίαπηθηΐ ὑγοσα ο0]- 
Ἰοοιοα Ὀοίοτα [86 ἀθδί οὗ (μ6 ΑΡροβία “οβη, οἵ αὖ Ἰοαϑῦ ποῖ Ἰοῃρ' δ 
{παύ ονθης 

Μοάογῃ δαἀνοοδίεβ οὗ πῃ 46] 1, ὙΠ} (Ποῖγ δοουδίοτηοα ἀἰβγοράγαοῦ 
γαῖ, μᾶνα δββογίρα {παῦ (Π6 ϑογρίυγεβ οὐ 8 Νὸιν Τοβίαπιθηΐ γο το 
ΠΟΥΘΥ δοοομηίοα ΘΑῃοηἶοαὶ ἀη {1} {86 τηροίηρ' οὗὨ 1Π6 ῥγονίποῖαὶ βυποὰ 
οὗἨ ὈΙβορθ ἔγοτῃ ραγίβ οὗ 1,γαϊα δἀπὰ ῬΆσυρῖα, σοτη ΟΠ] Υ ἰοτιμθα {16 
σΟΌΠΟΙ] οὗἩ 1,δοάϊοθα, δηα Βαϊ αἱ 1,μδοάϊοθα ἰὰ Ῥηγγυσία Ῥαοδίίδπα, 
Α.Ὁ. 864. Το βιμαρὶθ ἔδοῦ 18, ὑπαῦ [86 σδῃομβ αἰἰσιθυϊοα ἴο {Π18 
ΒΥΠΟΑ ΟΥ̓ ΘΟΌΠΟΙΪ ἃτὸ (86 φαν]οδί οχίδηϊ, τ οἢ οἰνθ ἃ ἔογιμδὶ οδία- 

1 Οὗ ΑἹ] τ86 νατγίοιιϑ ορ᾽ ηΐοη8 ὑ ἰοἢ ματο ὈΘΘη τραϊηϊδίηοα σοηῃοογηΐης ἐδ6 Ῥαγβοῦ 8Ὸ 
ἔγϑι οοἸϊοςιοα {πὸ οαποη οὗἩ 186 Νονν Τοδίαπιθηΐ, [86 τηοϑὲ ΖΌΠΟΓΆΙ βοοῖηϑ ἴο Ὁσ, [μαι ἔμ 
ΒΟΝΟΥΔῚ ὈΟΟΚΒ ῬΕΓῸ ΟΥ̓ ΚΙ ΏΔΙΥ σοΟἸ]οοϊοὰ Ὀγ 80. ΦοΒῃ ;-- δὴ ορίπίοπ ἴον ᾿ψίο [Π6 αδιὶ- 
ΤΏΟΗΥ οἵὗἉ Ἐλιδορί8 (Ηἶδι. Ἐκοὶ, 110. 111. ο.. 24.) 18 ὙΘΙῪ ΘΟ ΘΏΠΥ αυοίοά 85 δὴ ἐπα ἰβρυϊδ]9 
Δα μουν. Βαϊ ἰ( 18 ἴο Ὀ6 οὈθεγνοὰ, βαγβ Μοβμοΐπ, {μαΐ, δ] οσσὶπρ ὄνθὴ τμ6 Βίζμοθε ἀ6- 
δτος οὗ πεϊρὶς ἴο Ἐπ αϑ 18 8 δα μοτίγ, ποιμίπρ Γαγ ΠΟ Σ ΟΆπ 6 οΟἸ]οοϊοα ἴγοπι 18 ψογὰϑ 
ἵδη τηδὲ 8... Φοβῃ δρργονϑὰ οἵ ἰπ6 αοβρεὶβ οἵ Μαίίδον, Μαιῖ, δηά 1Κο, ἀπά αἀάοὰ ἷ8 
ΟΥ̓Π ἴο [Π6 πὶ ὈΥ̓͂ ὙΑΥ͂ οὗ δαρρίοιηθοῦ. ΟὈΠΟΟγπΐηρ, ΔῺΥ οἵ ἴπ6 ΟἾΒΟΓ ὈΟΟΚΒ οἵ ἴπο ΝΟΥ 
Τυρίαπιθηΐ, ΕΌΒΟ ΙΒ 18 ΤΟΙΔΙΠῪ β]οηῖ. ΜοβμοὶπιΒ Οὐοτυτηοπίδγίθβ, ἰγαπβ] αἰοὰ Ὁγ Μσ. Ψ δαὶ, 
γ0]. 1. Ρ. 15]. ϑιοθςῖ, ἐπ Ηἷ8 Ἰοαγηθὰ Οοχητηθηΐαιίο ΟΥἰτίςα ἀς Τὐνδσογασι Νον. Τοβῖ. Οδ- 
ΠΟη6 (ΡΡ. 108. ε δεᾳ. ϑνο. Εγδπκίοσι, 1755), 48 ρίνθῃ [86 ορίπΐοπβ οὔ Ἐπ8, 1,8 1}06, 
Ἐτιοκίι8, ᾿οάνν6]}, Υ ̓ τίηρα, ἀπά Ὠυρὶπ. Ἠδ δάορίβ τῆς ἰαβὲ, νυ Βίο ἢ ἴῃ βυ ϑίδηςο ΟΟΥΤῸ- 
Βροη 8 ὙΠῈῺ {παᾶὶ δρονο ρίνθῃ, δηὰ ἀοίο 8 ̓ξ δὲ σοῃδίἀογΆ]ο Ἰοπχι, ΙΓ] 4, Ρρ. 113. εἰ δε. 



ΟΥ̓ ἐλο Λίειο Τοξίαπιεηΐ. θὅ 

Ἰοσὰθ οἵ }ι|6 ὈοοΪκΒ οὗἁἩ {π6ὸ Νῦν Τοβϑίδπιθηῦ ΤΘΓα 15, ᾿παἀ 664, ΘΥΘΓῪ 
τοαϑοη (ο δοῖεν ἐἰμαὺ (πὸ ὈΙΒΙΟΡΒ ΠΟ Το 6 ῥγοϑθηΐ αὖ 1.ζδοάϊοθα αἰὰ 
ποῦ τρθϑῃ ἴο βαί16 {πμΠ6 σδῆοῃ, Ὀὰΐ ΒΥ ἴο τρθηῇοι {Π086 ὈΟΟΚΒ 
ν ΠΙΟὮ γα ἴο Ὀ6 ΡυΘ]ΙΟΙΥ τοδα Αποίθοὺ γθάβοη ΨΠΥ͂ [ἢ6 σΑΠοΟηΪοΑ] 
ῬοΟΚΒ ψ γα ποῦ τῃθηΠ]οηθα Ὀαοΐοσα ἴΠ6 Ῥγου πο 1} σΟΌ 01] οὗ 1,Δοαίοθδ8, 
ἷ8 ργοϑοηίθα 1 (6 ρῥοσβθοι 08 ἴὸ ὙΠΟ ἢ {π6 ργοΐθββουσβ οὗ (ἢ σὶ8- 
ΟἸΔΏΪΟΥ ΘΓ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ ΘΧΡΟΒΘΑ, ἀπά ἴῃ {π6 νγδηΐ οὗ ἃ παίοηδὶ 
οϑ δ Ἰϑῃπιθηΐ οὗ ΟἿΣΙ ΒΕ ΔΙ ΓῸΥ βουθγαὶ ΘΟ ΌΣΙ68, τ ἰοἢ ργανοηςοᾶ 
ΔΩΥ͂ ΠΘΠΘΙΆΪ ΘΟ ΠΟ1]8 οὗἩἨ ΟἸΥΙΒδ 8 ἰῸΣ ὑμῃ86 ρύγροβο οὗ βοιπρ {ΠῸ6ῚΓ 
ὀδποη οὗ δϑοιὶρίατο; Βαΐ τπουρὴ ὑπ6 πυροῦ οὗὨ τμ6 Ὀοοκβ ἰπιι8 
τοροϊνρα 88 βϑογϑᾶ δηα σδῃοηΐοαὶ τῦᾶϑ πού ᾿π {πὸ ἢγβὺ ᾿πβίδηοα ἀοίου- 
τηϊηθα ὈΥ {π6 ΔΒ ΟΥ ΤΥ οὗὨ σοῦ 0118, 6 ἃγὰ ποΐ ἰϑίν ἴῃ ἀποογίδι ΠΥ 
σΟΠ ΟΥ̓ ἢρ {Ποῖ σΟΠΌΣΠΘΉΘ88 δα δας ΒΘη ΠΟΙ, ἔοσ πιο γα Πᾶνα 
Ἰπβ πη 6 }]} το ἀδοιδῖνα δηα βα ϑίβοϊοσυ δνυϊάθηοθ ὑπᾶη γ͵ἷὰ ἤαΥθ [ῸΓ 
{6 ΡῬτοσυοίίομϑ οὗ ΒΗΥ δηοϊθηΐ οἰδβϑϑίο δαΐΠοσθ, ΘΟΠΟΘΓΏΙησ ὙὮΟΒΟ 
θδομυ θη 688 ἃπὰ ΔΓ ΠΟ Π(ἸΟΣ ΤΥ πὸ ἀουδύ τγᾶ8 νοῦ δηἰδγία μθΩ, 

111. γε τϑοεῖνο {π6ὸ θοοῖβ οὗ {86 Νονν Ταδβϑίαμπηθπέ ἃ5 {πΠ6 βθμι 6 
σύ Σκ8 οὗ Μααν, Μαῦῖ, 1κ6, Φοδη, δὰ], Φ 468, Ῥοΐοσ, δηά 4 ιάο, 
ἴον (ἢ Βαῃγ6 Σγϑᾶβοη ἰῃδ΄ γγὰ σϑοοῖνο {Π6 ΣΙ ΏρΒ οὗ ΣΧ ΘΠορθοη, οὗ ΡοΪΥ- 
δῖυδβ, οὗ ξβασ, Ταοϊίαβ, ἀπά υϊπίιβ Ουτγίαβ; πδιλ ον, θθοαιδα νγ6 
Βανα 1.6 υπϊπίογγαρίοα ἰδβ ΠΟ ΩΥ οὗ ρθ8 ἴο ὑποὶν σθηυ θη 688, δηα 
ΜῸ ΒᾶΥ6 ὯῸ γϑβϑ00 ἴο βιιϑρθοὺ πηροϑιίοη. ΤῊ18 ἀγρυμθηΐ, ΜΊΟ86]18 
ΤΟΙΊΔΥΚΒ, 18 ΤΟ ΘΙ ΣΟΠΡΟΣ ὙΠ6Ὴ ΔρΡΡ ἢ 6α ἰο ἴπ6 ὈοΟΪΒ οὗ ἰμ6 Νοῖν 
Τοβίαμχοπί {πη ΏΘη ΔΡΡ]Σοα ἴο ΔΗΥ͂ ΟἾΟΣ ὙΓΠΙΏΡΒ; [ῸΣ {Π6Υ̓ νΥ6γ6 
Δαγοββοα ἰὸ ἰαγρα βοοϊθῦιθθ ἰὴ Μ]ΔΘΙΥ αἸδίδηῦ ρῥαγίβ οὗ {Π6 ψοσ]ᾶ, ἴῃ 
ὙΏΟΒ6 Ρῥγθβθῆοα ἘΠΩΥ ογα οΟἴὔδῃ σοϑά, δηα 66 δοκπον)οασοα Ὀγ 
το ἴο 6 {π6 τυυιηρβ οὗἩ {ὴ6 Δροβίῖοβ. ὙΥ̓ μογθὰβ [π6 πηοβῦ δηλ πϑηΐ 
Ργοΐδῃβ συϊηρσδ, (Παῦ ΔΥῸ 801}}} δχίδηϊ, σεῦ δαὐαγοββοα οἠἱν ἴο 1παᾶ1- 
ν᾽ άυα18, οσ ἴο ΠῸ ΡΘΥβοῃΒ δ΄ 81}: δαῃὰ γα βάν πὸ δοῦν 10 ΑΒΓΗ 
(μαῦὺ (ΠΥ ὕοτ σοδα ἴῃ ΡΌ]16; οὐ {μ6 σΟΠίΓΑΓΥ, νὰ Κποὸν {μα ἃ 
ΙΙθ6ΓΆ] απ σ ΟΠ. ν88 ὉΠΟοΟΏΟΠ, ὈΟΟΚΒ Ἰσοῦο βοῦγοο, δηᾶά {πῸ Κπον- 
Ἰοράρσα οὗὁἉ ἰμοῖὰ νγᾶ8 οοπῆποα ἴο ἃ ἔδυ ᾿παϊνι άϊι818 ᾿ῃ ουΘσῪ πδίϊοη. 
ΤΏ Νοιν Τοβίδτηθης γἃ8 τοδὰ ΟΥ̓ῸΣ ἰἤγοα αυαγίοσβ οὗ {π6 που], 

ΜΓ Ή1]6 ῥργοΐϑῃθ υγγιίοτθ γογα πη] 6 ἕο Ο6 ΠΑ ΟΥ ἴ0 ΟἿ6 ΟΟΙΙΠΕΓΥ. 
Ἀπ υπηϊηϊογγιρίοα βυοοσοββϑίοη οὗἨ υυῦοβ, ἔτοπὶ {Π6 Δροβίο!ο ἃρθ8 ἴο 
(86 ργοϑθηΐ ἴλη (ΠΥ οὗἨὁ ἁ Ὑγμοπὶ ΘΓ τηθη οὗἉἨ ἀἸβι]ηριι 64 Ἰοατηϊηρ, 
Δη δοιιίθ 88), ΘΙ Π6Γ αὐοία {πῶ ϑαογοὰ ΣΙ ΡΒ, ΟΥ̓́ΤΩΑΚΘ 41] 1810 8 
1ο ἴοι; απ {686 αιοίαϊουβ δηα 4] 1.91 008, 88. νν}}} 6 βδῃονψῃ ἰῇ ἃ 
Βιι δδοαιθηΐ ραρθ, Δγ6 τηδθ ποῖ οὐἱγ ὈΥ͂ ἔτ θμ18, θυ 4180 ΟΥ̓ ΘΠΘΙΏΪ68. 
ΤΊ5 σαπηοί Ὀὸ αϑϑογίοα οὗ (26 Ὀαβὲ οἰαϑ816 δι [ΠΟΙΒ ; δηα 848 [γα 8] 110} 8 
οὔ (6 Νὸν Τοβϑίδιηθηῦ 6 γα πχϑίΐα ἴῃ {Π6 βοοομα οδηΐγυ, ἡ ΒΙΟἢ ἴῃ {86 
σουῦΓΒ6 Οὗ 0Π6 ΟΥ̓́ΣΧ7ἷ]όΒ, σα ΓΪ68 ΤΊΟΥΘ ΘΓ ΟΤΟΔΌΥ τὰ] 0 164, 10 ὈΘΟΑΠ.6 
ΔΌΘΟ]ὕθῚ γ ἐπ ροββιῦ]6 ἴὸ ἔουζα ὩΘῊῪ ὙΓΊΏΡΒ, ΟΥ ἴ0 οογγαρὺ [86 βαογοάᾶ 

1 ΤΗΐδ8 ἰ5 ονϊάοηι ἔγοπι (16 ψογὰβ οὗ 186 ΒΔ -ἰητ σΔηοἢ :---Οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς 
Ἀέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησία, οὐδὲ ἀκανόνιστα βιθλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ 
παλαιᾶς διαθήκη-.--- “ Ῥγίναίο͵ ῬΒ4]Π)8 "ἢ [οΥ ῬΒ81Ππ)|8 σοπιροβεὰ ὉΥ ῥγίναϊξο πηοῃ]} “" πιαδὲ ποῖ 
δῸ τοϑδὰ ἴῃ ἴῃ6 ΟΠΌΤΟΙ, Ὀὰϊ ΟΠἸΥ [δ 6 σαποηίςδὶ ὈΟΟΚΒ οἵ ἴμ6 Οἰὰ Τεβίδιιοηι." Βανογορὶ! 
Ῥδηάοοί Οδηοηῦτυ, ἴομι. ἱ, ἢ. 461. ΤΠο Βδν, Β. Εἰ, Υ ἐδίοοιε ᾿88 οὐ οἰσ δ! οχαπικϊποά 
τῆς Ἰ,Δοὰΐςσοδη οδποη ἴῃ ἢΐ8 ΗϑίοΥ οὔ ἴ(μ6 Οάποη οὗ [6 Νοῖν Τοδβίδσηθηΐϊ, ΡὈ. 496---508. 

3. Βρ. Το] πο Ε]οτηθηΐδ οἵ ΟἸγίβείδη ΤΠοοΪΟΩΥ, γο]. 1. Ρ. 210. Φοῃοθ οἱ ἴπ6 (αῃοπ, 
γοΐ. ἱ. Ρ- 41. Οχίοσά, 1798. 
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ἰοχέ, τὴ1688 36 ΒΌΡΡοΒβα ἱἐπαῦ τηθη οὗ ἀϊβξογομῦ παίομβ, δοη πηθηΐβ, δηά 
Ιδησυασαα, δηᾶ οἴὔδη χορ Ὠοβί]6 ἴο ϑαϑῇ οἰμοῦ, βῃοι)]ὰ αἱ 
ἌΡΤΘΘ ἴῃ 016 ἔὈΥΘΟΤΥ,. ΤῊ]Β αὐ λδν ραν 18 80 δίχσοηρ, ἐδπαΐ, 15 γα ἄθην 
πα δυϊοηι ον οὗ 1Π6 Νοὸνν Τοβίαπιοπί, ἯὙὸ ΤΥ ἢ 4 ὑπουδαπα 
{ἰπγ68 στοαῦου. ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ το)θοῦ 81} [Π6 οΟΥΒΟΥ ΣΙ ΠΡΒ ἴῃ (86 νου] ; --- 
Ὑ6 ΠΊΔΥ ΟΥ̓ΘῚ ΤΏΤΟΥ 858140 Πυμηδη δα πιο. Βυῦ 88 {Π18 βιιδ]θοῦ 18 
οὗἹἨ {6 στοαίοβι ἱπιρογίδποθ (ἴον (Π6 ἀγριταοπίβ ὑπαὶ ὑργονα {86 δαί οη- 
(ον οὗ (86 Νοῖν Τοαίαπιοηῦ αἶβοὸ ρσονθ {π6 ἔστ οὗ {Π6 ΟΠ σιδάδη 
το] ρΟΏ), νγα 8[.8}} σοῃβι θυ 10 τηοτα δὖ Ἰθηρίῃ ; δῃὰ μανηρ ἤγϑ ββοννῃ 
{πᾶ {πΠ6 Ὀοοῖθ, τ ϊοῖ Θομροβα {μπ6 σδηοι οὗἩ ἴπ6 Νον Τοδίαδυηθπξ, ἀγα 
ποῦ Βρυτίουβ, 78 8Π4}} ὈΥ ἸΘῪ σομβιάον {πΠ6 μοβιοῖνγα ουἹάθησα Ὁ {με ῖν 
Δα Πα π οἰγ. 

Α ροπυΐπα Ὀοοῖκ, 85 δἰγβαν τοιμαγκοα, 18 οη6 τυϊτοη ὈΥ {Π6 ρογ- 
ΒΟ ὙΐΟδ6 δὴθ Ὁ ὈΘΑΥΒ 88 118 ΔΌΓΒΟΥ ; [86 Ορροβιίθ (0 βαεπαΐϊῃο 18 
δρειγίοιϑ, ΒΡ ροϑι οι, ΟΥ̓, 88 ΒΟΠ16 ΟΥΠ168 ἴοτηι 10, »δεμαερίσταρλαίὶ, 
ἰμεὶ σι ΠΙοἢ 18 οἰδηἀθβίμ νυ ρυὺ τη (Π6 ΡΪδο6 οὗἩ δῃοΐμοσ. ΤὙῃ6 Τϑαβοηθ 
ΒΙΟΝ ΤΥ Ἱπάμπσα ἃ οὐς ἴο ϑυβροοῦ ἃ σοῦῖς (ὁ Ὀ6 θρυγίοιιϑ, 8.6 
βίαἰβα ἢ ἐμομαοῖῖο ἰο ΡῈ [86 ]]ονηρ : -ς 

1. ὕ2οη ἀουδίθ αν Ῥθθη δπῃίοσίδιπθα ἔγουῃ 118 ΔρΡΘΆΓΆΠΟ6 1π [88 
ΟΣ], τ μοί μον 10 ργοοοοάσα ἔγομῃ {π6 δυϊποῦ ἰο μοι ἰὖ 15 ἀϑουῖραα : 
--.Ἀ4Ζὦὥ. ΠΘα {Π6 ᾿τητροάϊαΐο ἔγιθη 8 οὗ {Ππ6 ργοίθη θα δυίοῦ, το ὍΤΕ 
ΔΌ]α ἰο ἀδοϊάβ ἀροὴ [86 βυδ]οοί, παν ἀσπιρά 1 ἴο Ὀ6 Πὶϑ8 ργοαποῦοῃ ; 
-8. ὙΠοα ἃ Ἰοηρ᾽ ΒΟΥ168 οὗἁἨ γΘΑΥΒ ἢδ8 οἰαρβϑα δήϊον 818 ἀδαίῃ, 1π πο ἢ 
186 ῬΟΟΙΚ νγαϑ ἀηΚποῦγῃ, δπᾶ ἴῃ τ ]οἢ 1 τηϑὺ ἸΠΑΥΟΙΘΆΡΙΥ ἢαγα Ὀθ6π 
ὨΙΘη οπΘα ἀπὰ αποίοα, παά 10 Το] ΪΥ οχὶβίθα ; --- 4, θη {86 βγ]6 
16 ἀἰδγαπὶ οι ἐμπαὺ ΟΥὨ ἢ18 Οἵ ΠῈΡ ΓΙ ΏΡΒ, ΟΥ, 1Π οΒ86 ΠΟ ΟἾΒΟΥ ΓΘΙΏ Δ, 
αἰ δογθηύ ἔσομαι ἐπαὺ ἡ Β: οὗ Τρ ῦ ΓΟΑΒΟΠΔΌΪΥ Ὀ6 Θχρθοίοα; ---ὅ. ΒΘ η 
ανοπίβ Ἀγ τοοογάθα ὙΠΟ ἢ ΠΑρροπηθα ἰαΐον ὕπδῃ {π6 {1π|6 οὗὨ 186 ῥγὸ- 
ἰοπάοά διυΐμον ;--- 6. ὙΥΈΉΘ ἢ οριπίοηθ δῖα δαναποοα ὑυϑϊοῖ οοπίγασιοί 
{πο86 6 18 Κποῦσῃ ἴο τραϊπίβδιη ἴῃ ἢΪ8 Οἵ ποῦ τὶ ποθ, ὙΒουρἢ {Π18 
Ἰαϊίον ἀρυτηθπὺ αἴοπο ἰθδάβ ἴο ΠΟ ροβιε γα σομ ο  υΒΊΟΠ, Β'Π 66 ΘΥ̓ΟΓῪ Πηδη 
15 Δ 0]6 ἴο οἰιδῆρθ πἰὶ8. Ορἱ ΠΟ Π, οΥ, {πστουσῃ ουρο Ὁ] Π688, [0 νΑΓῪ ἴῃ 
1Π6 οἰτουῃγθίαποοθ οὐἩ 1Π6 βαῖηθ τοϊαϊίοη, οὗ ὑοῦ «οβαρῆιδ, πὰ ἢ 8 
Απεαυϊτ68 ἀηα ὙΥΥ οἵ {π6ὸ «68, δἤογ 8 ἃ βίυ Κπρ Ἔχ ΡΪ6. 

ΝΟΥ, οὗὨ 411 {π 6886 ναγτουβ στουπᾶθ ἔου ἀθηγὶηρ ἃ οτῖς ἴο θ6 ρα παϊπο, 
ποῦ οῃ6 ὁδῃ 6 ΔΡΡΙ16α ὙΠῸ ᾿υβίϊοα ἰοὸ {6 Νοῖνν Τδδίδπιθηῖ, ΕὉΓ, ἴῃ 
{πΠ6.,,γ8ὲ ρίδοο, 10 σδῃποῦ θ6 βῆοτννῃ {Παῦ ΠΥ ὁπ6 ἀουδίοα οὗ 18 δΔυςοη- 
ἘΟΙΕΥ ἴῃ {Π6 ρατϊοᾶ ἴῃ οὶ 10 πγβῦ ἈρρΘαΓΘα: --- ϑοσοπάϊΐῳ, πὸ δποϊθηΐ 
ΔΟΟΟΌΠΐΒ ΓΟ ΟἹ ΓΟΟΟΙά, ὙΠ ΠΘΠῸΘ τῦἷα ΤΔῪ ΘΟΠΟΙΪπ6 1ὑ το Ὀ6 Βρυτίουϑ ;---- 
Τλϊγαϊν, το Θοηϑι ἀοσ Ὁ] 6 ροτὶοά οὗ {1π|6 δἰαρβθὰά δἴδον [88 ἀθδῖὰ οἵ {πὸ 
ΔΡΟΒΕ]68, ἴθ σι πιοῦ (6 Νὸν Ταβίδπλθηῦ νγ88 ὉΠ ΚΠΟΤῃ ; Ὀαΐ, οη {Π0 
ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 10 8 πηρπίϊοηοα ὈΥ (Π6ΙΓ ΨΘΟΤῪ ΘΟὨΓΟΙΡΟΥΆΓΙΘα, δηα [ἢ6 
ΔΟΟΟὰΠΐβ. ΟὗἁὨ ᾽ ἴῃ (Ὧ6 Βοσοπα ΘΘΏΚΌΣΥ 8.6 50}}1] ΠΊΟΓΘ ὨῸΠΊΘΙΟΙΒ ; ---- 
οιιγέλίψ, τὸ ἀγρυμχθηῦ οδὴ Ὀ6 Ὀγουραὺ ἴῃ 18 αἀἰδίανουσ ἴσγοτα (ῃ6 
παΐατο οὐὗἨ [Π6 βίγ]θ, 0 θοΐπρ ΧΟ ΪΥ δυο 48 ταῖρσῦ Ὀ6 ὀχροοίθα ἔγοπι 
{86 Δροβί]θβ, ποὺ Αἰο, θαΐ “ον αὙροῖκ;-- Εὐλίν, πὸ ἔδοϊβ ατὸ 
Γεοογάθα ψὨὶοὴ ΠαρΡρΡοποα δον {πο ἀοδίῃ ; -- Παρέϊν, πὸ ἀοοίτ! 68 
ΔΙῸ τηδιηἰδι πο ΠΟ σοπγδαϊος {86 Κηονγῃ [απο οὗ {πΠ6 δ ΠἸΟΥ8, 

' Ἐπογοϊοροάϊα Βηϊδπηΐοα, νου]. χυ]!, Ρ. 13, 84 οἶδ, 
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δίησο, δοβι ἄθβ {πὸ Νονν Τοβϑίδηθηϊ, ἢ0 τυυιηρβ οὐὗὨἨ {π6 ἀροβίΐθθ ἀῦὸ ἰπ 
οχιβίθῃοθ. Βαΐ, ἰο {π6 Βομουγ οὗἩ {86 Νοὸην Τοβίδιηθηΐ μ6 1Ὁ βρόκβϑῃ, 
10 ΘοΟμίδ᾽ 8 ΠΟΠΊΘΓΟΏΒ ΟΟὨ ΓΔ] ΘΠΟη8 ἴο ἴπ6 ἰδποίβ δηα ἀοοίτποβ οὗἩ (Π6 
ἔλίθοσ οὗ (6 βοοοπα δηά {}}1τὰ δθηθασθβ; 056 τ ΟΥ̓ 15 ἀϊβδγοης 
ἔγομι [δῦ οὗἉ {π6 (ἀοβροὶ, ψ ]ο ἢ τοοοισηθηβ ἔοσιϊπἀδ δηα δα θπιϊββίοη 
ἴο Ὁπανο 806 6ν118, θὰ ποὺ ἰμδὺ θαι μυβιαβίο δγάουσ ἔῸγ τυ γάομη 
ἔοσ νοῦ ἰΠοθ6 οθηϊυσῖθδ ἀγα αἰδυϊηρυ θη, Τὴ Νὸν Τοβίαμηθηϊ 
880 4111.169 ἴο ΘΟΥΘΟΠ168, Μ ΏΙΟἢ 1η {ΠπῸ6 ἔΟ]Π]ΟἸηρ᾽ ἀσθ8 οτα ἀἸδβυβοά 
ΟΥ̓ ΠΠΙΚΠΟῚ ; Αἱ πῃϊοῖ οἰτουτηβίδηοοϑθ 1πΈᾺ}}}0}]ν ἀοτηοπδίτγαϊα {πᾶῦ 1Ὁ 18 
μού 8 ρχτοἀυοὔοη οὗὨ οἸἴποὺ οὗἩ (ποϑ6 οδῃίιγιθβ. 

ΙΝ. τοι {μ6 ῥγθοθάϊηρ σΟΠΒ᾽ ἀογα 008 10 18 ουϊἀθηΐ (Παΐ ἐμ 6ΓῸ 18 
ποὺ {Π6 ϑῃι}]θϑῦ σθάϑοι (0 ἀουδὲ ὑπαὶ [Π680 ῬΟΟΚΒ δ΄θ 88 δϑγίϑι η] 
ΘΏΌΪΠ6 88 {86 τηοδὺ ἰῃα δρυΐ σου οὗ ὑπὸ ασὝσθοῖκβ απὰ Ἐοιηβδῃβ. 
αὖ ἐμαὶ (86 ΘΠ ΠΘΏ 688 δηα δα πη ΠἸ ον οὐ {Π6 Νὸν Ταβίαμηθηξ ἀο 

Ὡοΐ γΓαϑί ΟΠ ΤΑΘΓΟΪΥ ΠΟρΡΒΟΥΟ ὑτοοῦ, γα μαγτο ουϊάθηοα (86 τηοϑί ἀϊτθοὶ 
Δηα ροβιίνο αὐτί σδῃ δ6 ἀφδβιγθά, δῃμα (18 θυ άθμοθ τηϑὺ Ὀ6 διτδηρθα 
ὉΠάΟΡ {86 [Ο]]ονῖηρ μοδάβ; πδμοῖν, 1. Τὴ Ζηροοοιδιϊέν 9. α Κοτγ- 
σεγῃ, ατιβῖῃρ ἴτομι (86 παίυτε οὗ 1π6 ἰδίησ ἰἰβοϊ; --- 2, Ἐἰσέογηαὶ ΟΥ̓ 
Ἡϊίοτίοαὶ Ευϊάοποο, ατιδῖηρ; ἴτοτα [ἢ 6 δηοϊθηΐ ΟἸ γι βίαπ, ον], δπὰ 
Ἡρδίδμθη ἰδϑ πο; 68 ἴῃ 118 ἰἈνΟῸΣ, δηά 4180 ἔγουμ δα δηοϊδηΐ ν ΥΒΙ Οἢ8 
οὗ (86 Νεν Τοδίδτηθπί, τ ἢ σαγΘ τηδάα ᾿ἰπΐο ναυίουβ ἰδηρτιαρθδ ἴῃ 
186 ν ΣῪ ἤγοΐ ἀρθϑ οὗ {π6 ομυχοῖ, ἀπα ψΠ]Οἢ γ  ΒΊοἢ}8 ἀγὸ 8.}}} οχίαηϊ : 
--απά, 8. Ζιέεγπαὶ Ευϊάδηοσο, ατιδῖησ ἔγογη {ἢ 6 σμαγδοίοσ οὗ [ἢ8 Ὑσιῦο 8 
οὗ 16 Νὸνν Ταβίδιμθηίΐ, ἔγουλ 118 ἰληστιασα ἀπά βέυ]θ, ἔγομι {86 οἰτοιπι- 
Βίδῃ 8} 1 γ οὗὨ 1Π6 παιταϊῖῖνθ, δῃὰ ἕγοιῃ {Π6 υπάθβιρσηθα οοἰποϊάθηοςβ οὗ 
186 δοοουπίβ ἀεο]Ἰνογοα ἴὰ ἴ6 Νονν . ΤΙ δβίδιηθηϊξ τὶ} {16 ἰδίου οὗ 
[8οδ6 ἐϊπιθ8. 

1, Το ἹΜΡΟΒΒΙΒΙΨΙΤΥῪ ΟΕ Α ΕΟΒΟΕΕΥ, αγίδιησ πὶ ἐδθ παΐμγο ὁ 
ἐλ ἐλίπρ τἰδε, ἐδ ευϊάεμξ. 

10 18 Ἰχῃροξββι Ὁ] ὕο δβίδ 88 ἔογρϑα τσὶ ηρθ 88 αμέῤοπέϊο ἴῃ ΔΩ 
Ἀΐδαο ψἤθγΘ {Π6ΓΘ ΔΓῈ ῬΘΥΒΟῚΒ ΒΙΓΟΏΡΙΥ 1Π0]1 266] δηα νγ8}} αυδ βεά ἰο 
(οίοοῦ {86 ἔγδαυα. 3 

Νον ἰμὸ ον) σοσα ὑπ6 τηοϑῦ νἱοϊδηῦ δῃθηλαβ οὗ ΟΠ Ι ΒΕ ΠΥ : 
ΠΟΥ͂ Ρυΐ 18 ἰουπάοσ ἰο ἀρθδϑίῃ ; {Π6ῪΥ ρογβϑουϊθβα ἢ18 αἰδοῖ ρ] 65. νυ τἢ 
᾿ Ρ]Δ64016 [ὌΓΥ ; ἀπά [ΠΟΥ ὙΟΙΟ δηχίοῦθ ἰοὸ β{1Η{ {Π6 πδν το] βίο ἴῃ 
115 ὈγιΒ. 1 16 πυϊηρβ οὗ [6 Νὸπνν Ταβιαμηθηῦ πα θθϑη ἔοσροῦ, 
γγΟυ ἃ ηοΐ 1π6 9618 παν ἀοἰεοίοα {π6 ἱπιροδίαγτα ἢ [8 {ποῖα ἃ βίῃρὶθ 
Ἰῃβίδησθ Οἡ Τϑοοτα, ὙΠΘΤΟ 4 ἴδ πα: νι 1418 παγα ἱτηροβθα 8. ΠΙϑίοσΥ 
ὍΡΟΙ 16 νου ἀραϊηβὲ ὑπ6 ὑδϑυϊ πον οὗ ἃ 016 παύου Ὁ ῆου!ά 
[Π6 ᾿ΠΑΡΙδπίβ οὗ Ῥδ] βίο μαναὰ τοοοϊνοα ἢ (Δο8ρ6]8, 1 ὑμ6γ μδα ποί 
Πδα ϑυβιοϊεηΐ ονϊάθῃοα ὑμαὺ “6διι8 ΟἸγῖϑὺ σθα]γ Δρρθαγθα δηηοπρ' (ἢ 6 πὶ, 

᾿ Μιοδλςο] δ᾽ 5 Τυἰγοἀαςείομ, τοὶ. Σ ΡΡ. 2ὅ---80. 
2 ὙγΓΠοκδ 186 ρα ἢ ὩΠΒασοΟ δ ἢ  Υ ταδὰθ δὲ 1Π6 ο086 οὗ 186 εἰχἠμίοδηι σΟΠπ ΤΥ Ὁ 

Με. Ἰνγεϊδη , ἡ ηΐοσ, ἴῃ ἢϊ8 σα] γα ΘΒ Κϑροσίδη Μαπαδοσίρίθ, ἰῃ6 δοτσδιίοπ οὐὁἨ τὩϊς 
Ὅτ85 ἀείεοϊοἃ ὉῚ Μτ. Μαίοῃο, ἰπ Β16 πιδδίου]γ “ [παυΐγυ ἰπηῆο 86 ΑπιΠδη εἰς Υ οὗἩ [86 Μἰ8- 
«εἸ]δηθοῦβ ῬδρεΙΒ δηὰ 1.928] 1[πδίττιηθη!δ ΡΟὈ] πο ὰ πιθοῦ 24. 1795, δηὰ δι θυϊοὰ ἴο 
ϑΒΆΚΒρεδτο, Οὕσοη ΕἸ ΣΘθοιἢ, αηὰ ΗδρητΥ, Ἐδτγὶ οὗ ϑουϊιδιρίοη." ΙΘπάοηῃ, 1796. ϑνο. ΤῸ 
ὙΠΙΟΝ ΤΩΔΥ ΠΟῪ [1856] 6 ἀάδοὰ [Π6 δ0-ς4]16ἃ ὈοοΚ οἵ Μοιτποη; τνοβα ρῥγοίθῃηςθϑ ἴο 
Τνηο ΔΌΪΒΟΥΙΥ Δ.Ὸ πιοαὶ οἰβοϊυ δι οχροδοὰ δπὰ σοξαϊθὰ Ὁγ Μτυ. Τ. Ὗ. Ρ. Ταυ]άον ἐπ 
“ Τῆο Μοιτηοη δ οσῃ ΒΟΟΚ; οὗ, Μοιτηοῃίδιη ἰγοὰ ὈΥ 118 ονσῃ ϑδίδηἀδτά,---οδβϑοη δηά 
δοιρίασο." 1 οπάοῃ, 1855. ὅνο. 

Τ᾽ 4 



68 Θὰ ἐδε Οσεηπμίποπεες απα Α μέλιοη είν 

διηα ρογίοσιηϑα {Π6 πλῖγαο 68 Ὡβουι 64 ἰο πὶ ἢ Οὐ ψουἹὰ {16 ομυτοῦοα 
αὖ Βομηθ οὐ δὖ (ὐουι πίῃ ἤᾶνα δοκπον]οᾶαροα (ἢ6 6ρ᾿8ι168 δα ἀγοββοα ἰο 
Ποῖ 48 {π6 σϑηαϊηα ποῦ οὗ ϑαϊηῦ Ῥαμὶ, 16. Βα δα Πανοὺ ρσοδομοᾶ 
δμ]οηρ; πο ἢ ΟΥ̓, Βρροβίῃηρ ΔΗΥ͂ ἸΠΙΡΟΒΟΓ (0 ᾶνα αἰζοιηρίοα (6 
ἰμνθηθοη δηα ἀϊβισι αςου οὐὗὁἨὁ ἁ τΥΙΠΏΡΒ ἀποσ Δ18 ΠᾶΠπιΘ, ΟΥἩ ἢ. 6 ὩΔ1168 
οὗ {π6 ΟΥΠΟΥ ΔρΟΒβί]68, 18 10 ῬΟΒΒ1016 (μαὺ {6 σου] ἤανα Ὀθθη τθοοῖνοά 
πουῦ ὁοπίγδαϊοίοη 16. 411 ὑπ6 ΟἸ γἰϑυϊδη σοτα πη π10168 οΟὗἨ 1ἢ6 {ἢτ66 
ΒΟΥΘΓΆΪ αυλγίοσβ οὗ {Π|6 ροροῦ 6 τηϊσῃΐ 88 νγ6}1 αἰζδηιρὶ ἴο ῥσονθ 
{μαὺ {86 Πιϑίοτυ οὗ {π6 γεϊξοστωδῦοη ἰ8 6 ᾿πνθηίοι ΟΥ̓ ΕἰδύοσιηΒ, δηὰ 
ὑπᾶῦ πὸ σονοϊαίδοι παρροποϑα ᾿π ἀτοαὶ Βυιίδιη ἀυτίηρ [Πη6 βονθηίθοηίῃ 
ΟΘμίασΥ, ΟΥἩὨ ἴῃ ΕἾΑποα ἀστιηρ (Π6 οἸρ  Θοηἢ σαπίυγΥ, ἀπα {Π6 Βγβί 
ββίδοη γθαγΒ οὐ {86 πἰποίθοηί ἢ σοηΐαγγι [παρρἅ, ἔτομῃ {πὸ τηδσῖκβ οἵ 
ἸπίοοτΥ, ΒΡ ]οἱγ, ἀπ Πα ον οὶ ΘΥΘΤΥ ὙΠΘΓΘ ρον {Π6 
τ ηρ8 οὗὨ [Π6 ΔΡΟΒΕ]6Β, νγ6 ἸΏΔΥῪ δα οογίαϊη ἐῃμαῦ [Π6Υ νγου Ἱα ποί αν 
αἰταπιρίοα ἃ ἔΌΥΡΕΤΥ ; ἀπὰ, 1 [Ποὺ δᾶ τωδᾶθ {86 δἰϊϑιηρῦ ἴῃ {πΠ6 ἀροϑ8- 
10116 ἀρ, ἤθη ἴἢ6 {ΠῚ ΠΡΒ ἃγο βαϊἃ ἴο αν ὨΑρρθηθα, δυΘΥΎῪ Ῥϑύβοῃ 
τηδύῦ να ὈΘΘῺ ΒΘΠΒΙΌ16 οὗἩἉ {Π6 ἔογροῦγ. ΑἈ8 {πὸ νοϊυμηθ, οα]δὰ {}6 
Νοὸν Ταβίδιηθῃΐ, σοηϑιϑίβ οὗ βουθσϑαὶ μίθοθβ ψῇῃ]ϊοῖ γα Δϑου]θοᾶ ἰο 
οἱσῃῦ Ρϑυβοηϑ, να ὁδπηοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ [Ὁ ἴο ἘΡᾺ Ὀ66ῃ δὴ ἱπιροβίασζο; ῸΓ 
1{ {μὸν Ππαὰ τυυύιτἴθη ἴῃ οοποοτί, ἔπον νουϊὰ ποὺ αἸΘΓ (68 ᾿ῃ ἃ βιι086- 
αιοηΐ ρᾶρα νγ6 8}.4}} β66 ὑπαῦ (πο γ 40) ἴῃ βἰ!ρῃς τηίίουβ ; δπά 1 ὁμ6 
τηδῃ σοί (ἢ6 ὙὙΠ016, 6 γα νου ὰ ποῦ Ὀ6 βοὴ ἃ αἸΟΥΒΙ ΤΥ 88 γ7Ὑα 866 
ἴῃ {Π6 Βίγ]α οὗἉ {Π ἀἰἔδγοπῦ ρίθοθο, [ΓΕ {πὸ ἀροβί]68 ὑσοσα 411] ῃοποβί, 
(ΠΟΥ ὙγΟΓ6 ᾿ποῦρ 0] οὗὨ 8 ΤΌΤΘΣΘΓΥ ; δῃὰ 1 {Π6 Ὺ 6,6 41} Κπανοϑ, {ΠΟΥ 
ΘΓ ὉΠ ΚΟΙΥ ἰο ἰαθουν ἰο ΣΘΠ 6 Γ᾽ τη υἱτίπουδ. [{ βοιῃηδ οὗ ἴδ θπι 
ΜΓ Χο ποησϑί, ἀπά [86 γτοβί οἰοαΐβ, [6 ἰαΐζίο. οου]Ἱὰ ποὺ αν ἀδοοϊνοά 
1Π6 ἔΟγπλου ἴῃ τοϑρθοὺ ἰὸ τραίίοιβ οὗ ἔλοῦ ; ΠΟΥ 18 1Ἢ ῬγΟΌΔΌΪα {μαὲ 
ἡπηροβίοτϑ νου να αἰὐθιιρίθα ἃ ΓΟΥΡΘΥΥ ἡ Βῖοΐὶ υγου]ὰ πᾶν Ἔχροβοά 
(πολ ἴο ὨΙΔΏΥ ἱποοηνθῃΐθποθβ. Ηδα ρμαγίβ οὗ {π6 δουρίυσο θθθη 
[Ὀυϊοαίθα ἴῃ {Π|ὸ βοοομα οὐ {π|τ σομίιγΥ ὈΥ ΟὈΒΟΙΓΟ ῬΟΓΈΟΏΒ, {ΠΟῚΓ 
ΤΟΥΟΌΣ68 νγουἹα αν θ6θη το)θοϊθα ὈΥ {Π6 πη 6]]Πσοηξ δηα γοΒρθοίδθ!α; 
πὰ ΣΕ ρμίοιιβ Δα ᾿ραγπθὰ θη ἢδα ἔογροα οογίδ!η Ῥαββᾶρθβ, {π6}Ὁ 
ἔγϑαθ, ΠΟΎΘΥ ΟΣ Ὑγ6}} ἱπίοπαθα, νγοι]ὰ μάνα θθθη ἀϊβοονογϑᾶ ΕΥ̓͂ {δμ8 
ὀπρίϊοιιϑ δηὰ ᾿πϑιρη!βοδηῦ, γὯΟῸ ΓΘ ἜΥῸΣ ῬΓΌΏΘ ἴο ΟΥ̓ οἶδα ἐμοὶν βιρ6- 
ΤΊΟΓΒ ἴῃ νἱγίας οὐ ΔὈΠ}168. [Ὁ [86 ἰοδοθοσβ οὗ ΟΣ δ δη  Ὑ ἴἢ ΟΠ6 
Κιηράομι ἰογροὰ οογίαϊῃ ραβεασθβ οὐ δοσιρίαγθ, [86 οορίθθ 1π {Π8 
ΠΔηα48 οὗἉἨ ἰαγιῆθῃ νοι] ἀἰβοουθὺ βιιοῖ ΤΌΓΡΌΓΥ ; ΠΟΙ σουἹὰ 10 Βᾶγθ 
ὈσΘΏ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο οδίδϊῃ ογοαϊῦ ἴον βυοῖ ἃ ΤΌΓΡΟΤῪ ἴῃ ΟῚ δίΙ0η8. 
Μαίίμενν, Μαῦκ, Τυκο, δα “ομη, μανῖπσ ἀπάεογβίοοά ατθοκ αμὰ 
Ἡδφῦτον, {πεῖν (ἀο8ρ618, ποῖ σοῦ ει θη ἰπ {86 ἔοσιηον ἰδηριδσο, 
οοπίεϊη ΤΆ Ἡθῦτον ᾿ἀἸοτηΒ δηἃ νοσάβ. Ηθηοθθ γ6 ΠΊΔΥ Ὀ6 οογίδιπ 
{πᾶῦ {π6 οβροῖβ ψγοῦα ποῦ ἔογρϑα ὈΥῪ {μοβα θδυὶγ ΟἸσιβίϊδιι ἩΓΙΘΥΒ, ΟΥ 
[ΔΓ ΠοΓΒ (48 Ἰλ6Ὺ ἅτ 081164),, πὐνι ἜΘΓΘ ΒΙΓΔΏΡΘΙΒ (0 ΗἩΘΌΓΕΥ, Β1η66 ἴῃ 
σιιοἷλ οᾶ86 Π6Υ ὑγου]α ποῖ δρουηά τὰ ΗΘ ΌΓΘΥΥ τΟσαβ : ΠΟΥ ὈΥ «“υϑ1η 
ΔΙαγίγν, ΟΥσϑη, οὐ ΕΡΙρΡβδηῖιβ, δίμοθ {86 βιγ]6 οὐ (86 ἀτϑοὶς υιηρ8 
Οὗ {686 ἔπ ογβ αἰ ἴδ β ἔσομαι ὑπαὶ οὗἩ (π6 (ἀοβροὶβ. 1,8β80]Πγ, δ {86 Νοιν 
“Γοβίατηοηΐ 18 ποῦ οϑ]ουϊαίοα ἴο δἄναποα {π6 ῥγῖναϊα ᾿Ἰπίογοϑὶ οὗ ρῥγιθϑίβ 
ΟΥ ΓΌΪΟΓΒ, 1 οοὐ]ἱὰ ποὺ ΡῈ ἔογρεὰ Ὀγ ἴΠπ6 οἰθυοῪ οὐ ὈΥ͂ ῥυΐηοοβ; 

᾿ ΜΙΟΒΔΟ] 18, νο]. 1. Ρ. 81. Ἐπογ. Βηΐδ, νοὶ. χυὶ, Ρ. 188. 
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δηἀ 48 18 ὑθδοῦοσβ βϑυβογοα ἴῃ ργοραραίηρ ᾿ξ, Δπα 88 1Ὁ τγβ ποΐ {Π6 
ΘΘ Δ ὈΠΙΒΠ64 το Προ ΟΥ̓ ΔΠΥ παίϊοη ἴοῦ {ἢτθθ πυπάγοά γϑαγβ, ἰδ 18 ρο- 
δ Ογ ἀρϑιγα [0 Βαρροβο 1 1ὴ6 οἤδβρτίπρ; οὗἨ ρῥγιθβίοσα, ΟΥὁ ΤΏ 6 γα ρ0]}- 
τἰοα] οοηΐγίναποαθ. ΕἿὟΣ [ἤγθΘ ἀμμν ἐϑεῖ ΥΟΔΥΒ αἴζοσ ΟἸ γιβί, πὸ τηλῃ 
Πα δὴν {πϊηρ ἰο ἀγτεβα ἔγτοπι Ὄχροβίπρ ἃ [ὈΥΡΘΥΥ ἴῃ {Π6 ῬΟΟΚΒ οὗ {88 
Νον Τοβίδιηδηΐ ; Ὀδοδυβο, ἀυτγίηρ {πα ταθ, [ῃ6 ΟἸγβδπηβ μδά ποῖ 
(π6 Ρονγοσ οὗὨἨ ρυῃίβηϊηρ ᾿πέοστηθγβ.ὶ [Ὁ νπτὰβ {ΠπΟΥΘΟΓΘ τυ ΓΑ  ἱπὶ- 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ἔγοτα {Π6 ὙΘΙῪ παίαγα οὗ τ1π6 {πίπρ, {πὲ [Πο86 ὈοΟΚΒ οοι]ὰ 
06 Τοτραά, 

ΘΑ βίου δ8 {π6 ργθοθάϊηρ ἀγρυμηθηΐ ἴοτ ἴπΠ6 σοηυϊπθηθθβ απ 
δι πο ον οὗ {6 Νὸνν Ταβίδιηθηϊ, υιβίηρ ἔσοπι {Π6 1 ροεθι 1 ΠΥ οὗ 
8 ΓὌΓΡΘΥΥ, ὉΠΑῸΘΒΙΟΠΔΌΪΥ 18, 

2. 7ἢε ἀϊγεοί απαὰ ροδβιξθε ἐδδέϊπιοηψ ατϊδίπς ὕγοηι ἐδ ἘΧΤΈΒΝΑΙ, ΟΥ 
ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΕΥ̓ΙΌΕΝΟΕ 8 ὃψ πὸ πιθαηϑβ ΤΉ ΕΤΊΟΥ ἴῃ ἀδοϊβίυοποβ8 ΟΥ̓ἵηι- 
»Ῥογίαπεο. ΤῊ8 ουϊάθποα 18 [ὩγΏ]8Π6 ἃ ὈΥ (π6 ὑδϑί πη ΠΥ οὗὨ δησίοηΐ 
τΥίοτβ, 0 μαναὰ αποίοα ΟΥ ΔΙ]υἀοα ἰο (Π6 θοΟΟΚΒ οὗ {Π6 Νὸν Ταεβία- 
τηθηΐ, 8π4 4180 ὈΥ δποιθπὺ γουβίομβ οὗ {Π6 Ν νυν Ταβίδιηθηϊ, ἴῃ νδγῖοιιβ 
ἰαπσιᾶσοθ, ὙΠΊοἢ. ἅτὸ 801}} οχίδηύ.Ό 76 δοοῖς οὗΓ ἐλ εις Τεδίαπιον 
α76 φιοίοά ον αἰἰμαοα ἐο ὃν α ξεγῖες ὁ. ΟἸιγίϑέϊαῃ τοῦ 7.8, αϑ τοοῖΐ α8. ὧν 
αὐἀυεγϑαγίο8 0 ἐλε (Ἰιγὶβέίαη ξαϊέδ, τιολο πᾶν δὲ ἐγαςοά δαοσῖ ἵπ γτοχεῖαν 
ϑιιςοο5810η. ἔγοπι ἐἦθ ργοδοπέ ἐΐπιθ ἐο ἐδι6 αροϑβίοἶϊο αφε. 

ΤῊϊΒ βοσί οὗ ονϊάθηοθ, Πζγ. ῬδΙοῪ [88 γϑιμδυοα, “18 οὗὨ 41] οἰδιουβ 
(Π6 ταοδὲ ἀπαυδδίϊομβθ]θ, [86 ᾿θαβϑὺ 1140]6 0 ΔΗΥ͂ Ῥργδοί 8 οὐ ἔγαμά, 
Δηα ἐς ποὲ αἰἱνιϊπίϑιεα ὃν ἐδε ἰαρβε ὁ. αφε8.1 Βίβῃμορ Βυτγχποῖ, ἴῃ {86 
Ηϊἰἰβίοσυ οὔ [ἷ8 ον ΤΊπι68, ᾿πβοσίϑ νδυϊουϑ Ἵχίγαοίβ ἔγτοια 1,οσὰ (]6- 
Το πἀομΒ Ηϊβίοσγ. Οπε βυιοῖ ἸΠΒΟΓΌΟΙ ἰβ ἃ ργοοῦ [Πδὺ Γ,ογὰ ΟἸΑΓΘ Πἄοἢ Β 
ἩἸϑ(οΥΎ νγαὰ8 οχίβηϊ αὖ {πῸ6 πι6 ἤθη Βίβῃορ Βυγηαὶ πτοΐρ, {πδὺ τ αὰ 
Ὀδοη τοδὰ ὃγ Βίβῇορ Βυγῃοί, (μαῦ 10 νγαβ τϑοοινβα Ὀγ Βίβῃορ Βυγποῖ 
88 {86 ποῖκ οὗ Τωογὰ ΟἸαγοπάοη, δηα αἷδὸ στοραγαάθα ΟΥ̓ πὶ ἃ8 δὴ 
δας μϑηϊο δοοουπῦ οὗ {Π6 γα ΒΔ 0.8 ἡ ΒΙΟὮ 10 τοϊαίθβ; δηᾶ 10 ν1}1 6 
ἃ Ργοοῦ οὗ {π686 ροϊηΐδ ἃ ἱπουβαῃα ὙΘΑΓΒ ἤ6Π06, ΟΥ̓ ἃ8 Ιοηρ' ἃ8 {Ππ6 ὈΟΟΚΒ 
οχιϑί, 3. ὙΠ18 δι} 016 ἱπδίϑηοα ΤΑΥ͂ ΒΟΥν 6 ἴ0 ροϊηΐ ου ἰο ἃ τομᾶάθν, ψἤο 
8. {116 ασουδίοτηρ ἴο βοΐ. γτοβοασοῆθα, [6 παίιγο απαᾶ σαΐτθ οὗ {πο 
ΔΡρυτθηΐ. 

ἴῃ δχαιαϊηῖηρ {π6 αὐοίεί!οηβ ἕγοπι ἰη6 Νον Ταοβίδεηθηϊ, ὙΠΟ ἢ ἈΓῸ 
ἴο "ακ Ἰουπᾶὰ ἴῃ 1π6 τυ ηρθ οὗ [16 Ε'γβὺ ϑοοϊββίαβϑίιοαὶ ΥΥῚΘΓΒ (σοτὰ- 
ΤΏΟΙΪΥ ἰοτιηοά {Π6 Εδίμοτβ οὗ {π6 ΟἸ τ]βδη οπΌγοι), [Π6 ᾿δαγποά Ῥγο- 
ἔεββου Ηπρ᾽ ὁ πα8 ἰδ] ἃ ἄονγῃ [88 ΟΠ] ονὶπρ ῥσὶ ποῖ ρ] 68, [Π6 σομβΙ ἀογαίϊομ 

. Ὧγ, Πγδη᾿ δ Ενίάθηςοθ οἵ ἴπ6 Μοβαίς δηὰ (τ βιίδη Οοᾶθβ, ΡΡ.1560, 151]. ϑνο. Ὠυ]1η, 
1795. Τἢδ αἀγρυπθης ἀρονο, ὈΥΙΟΗ͂Υ διδιθά, 18 πγροὰ δὲ Ἰδπρίῃ νυ ΠὮἢ τηπ ἢ ἴόγοθ δὰ δο- 
ΘΌΓΘΔΟΥ ὈΥ Αὐδθδάϊΐο, πη πἰ8 Τταῖτό ἀ6 ἴα Ν᾽ γιό ἀθ 1α Το] σίου ΟἸγόείθηπ6, ἴοπι, ᾿ϊ. ΡΡ. 39--- 
45. Αιηοίεγάδῃ, 1719. 

2 Τῃ 1τὴ)6 ἤτγϑι οὐϊϊίοη οἵ (8ῖ86 τογῖς, (Π6 θέον 81 οὐάθῃσο οσ ἴὴ6 σοπαϊποηθαβ βηὰᾶ 
Δ ΘΠ οἰ οὐὗἨὨ 16 Νοινν Τοδίδιηθηι γτ88 ἝχὨἰ οἱ λεὰ οὐγοπουσίοαϊψ ἔτοτα τἢ8 δροβίοϊϊς ἂρὸ 
ἄονη ἰο ἴδ ἔουγ ἢ ΘΟΏΓΙΓΥ; Ὀσϊ 85 [Π0 ΟὨΣΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ βουῖο8 οἵ ἐπὶ οὐϊάθησο ἢδ8 ὕθθη 
σαν ]οὰ δὲ ὈΥ ἴμ6 ΤΟρροῃθηίβ οὗ ΟἾΓ ΒΕ ΔΉ ΝΥ, ἰδ 18 τοῖν ἰγϑορὰ δασλισαγάς ἴτοτα ἴΠ6 ἔοασιῃ 
ΘΘΩΓΏΓΥ ἴο [Π6 δροβίοϊ!ς αρο, ἔοῦ 186 τυ ΠΥ δηὰ 8 βοί ΟΣ ΤοΘβοἢ8 (ὙΥἰο ἢ ἀο ποὶ δάχαϊὶ 
οὗ δϑτγί ἀστηοπι) ἀδδισηοα Ὀγ Βίβῆορ Μαγβῖν, ἱῃ 5 “ ΟΟΌΓΡΟ οὗ [εοΐιγοβ οὐ Πινίπἰγ," ρμᾶγὲν. 
ῬΡ. 11]---13. 

Ὁ ῬΑ ογ 8 Εν άδηςο8, τοὶ. ἱ. Ρ. 178. 
4 (εἰ!ότγίον, Ἐδβαὶ ἀἰϊππο [ηϊτοἀποιίοη Οτίφυς δὰ Νουνοδὺ Τοβίδιηθηϊ, ΡΡ. 17---]9. 

Ἡυρ, Ιπιτοἀποιίοη ἴο τ1πη6 ΥΥττἶπρε οὗὐἩ τθ9 Νεονν Ταβίδτηθηϊ, ὉΥ 11. γαϊ", νο]. 1. Ρρ. 
40 ---44, 
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10 ΟἈ ἐδιο εν ποηθ85 ἀπά “πιοηεοϊν 

ΟΥ̓ Μοῦ Μ11 Ὅ6 βυβηοϊοηΐ ἴο βοῖνγα ΠΘΑΡΥ 4}1 {π6 οὈ]δοίουβ τ ΒΙΟΝ 
παν θθθῃ τηϑᾶρ αραϊηβὺ {Π61} ΟἸ ΑΙ ]ΟΏΒ : ---- 

1. Τὸ δποῖϊοθηῦ ΟἸγιβίίδη ὑυ!ογβ οἷἵο {πΠ6 ΟἹα Ταδβίαιηθηῦ τ 
στοαίθσ δχϑδοίῃθββ μβᾶη {86 Νεὺ Τοβίαπιθηῦ; Ὀθοόδυβα (ἢ6 ΤὈΓΙΊΘΓ, 
Ὀοΐηρσ 1688 σθη αν Κπονη, γραυϊγοα μοϑίξίυο αποίδί!ομβ σαῖθοῦ (μδῃ 
γΑρΡΊ6 8]} 5] 0η8, ἃπα ῬΟΥΠΔΡ8 4180 οΥὐ ποθ τηοτθ οι! 0 ἴῃ [86 ΡοΓ- 
ΒΟ ὙΠΟ Δρρϑαὶϑα [ο 118 [6 ΒΕΔ ΟΉΥ. 

2. [πῃ ρβϑββαρθδθ ἰβκϑῃ ἴτοια {π6 Ἡϊδβίοσιοαὶ Υ σιΐοσθ οὗ [86 Ο]ά οὗ 
Νοιν Τοβίδιηθηϊ, ψὰ βα]ἄοιῃ τηθοῦ σι {π6 ἸΔᾳΘησ 4] ψοσὰ8 οὗὨ {μ6 
ΔΌΪΠΟΥ οἰαα : θυΐ {818 4068 ποὺ ργονϑηΐ δ᾽] δ᾽ η8 ἴο Οἰγουπγβίβησοβ, 
οὐ ο ἐπ βθῆ86, 1 ὙΘΤῪ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿πδίδῃςα8, ἔΌΤη το ἀοσίηρ ουὐϊἀδηὶ θοίἢ 
1Π6 οτἹρίη οὗ [6 ραββαρα δηὰ {86 ἀδβίσῃ οὗ {πε δυο. 

8. Θυοίει!οηβ ἔγοτα {μ6 ἀϊάδοίς τ τι ηρβ οὗ (6 ΟἹα Τοβίβμγθηϊ ἃ. 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ὙΘΙΎ Οχϑοῦ, δπα δοοοιηρδηϊρα τῖἢ Π6 πᾶτηο οὗ [Π6 δυῖμοῦ 
αιοίοά, [πὶ {118 οδ86 18 πᾶπ16 18, ἱῃ 664, σ,ΘΠΘΓΆΪΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

4. ἴῃ Κ6 τοϑηποσ, ἤθη αποίδίϊοηβ ΓΘ τη846 ἴγοι {Π6 ΕἸ Ρ181168 οὗ 
(6 Νὸν Τεβίαπιθηϊ, [86 ἤδη οὗ {Π6 ΔΆ ΠΟΥ οἰ θα 18 σΘΏΘΓΑΙΥ οἴνρῃ, 
ΘΒΡ ΟΠ] ΒΘ ὴ [16 ρᾶβδασο 18 ποί ᾿ΣΠΓΟΓΑΙῪ βίαια, 

ὅ. ΤΠ ἐλ μοσβ οἴνθη δι  ἾὟ βοπύβθῃοθβ οὗ δογιρίαγο, ο τ ΒΙΟὮ {Π6Ὺ 
Α]]Ιυἀ6; Ἰ ΜὨΙΟΝ σα86 πον ἀἰβγορασα {86 τοογβ, ἴῃ οΥοσ [0 ἀἄθυθὶορ 
{86 ἑήδα8 οἵ [6 βδογϑά Ὑτίο τ. 

6. Υ̓ΏΘΩ Ισϑῆϑι8, δὰ {π6 [αἰἤοσθ ψγ8ὸῸ [Ὁ] ον ἢϊπὶ, γο]αία {6 
ΔΟΟΙΒ ΟΥ̓ Αἰβοοῦγβοβ οὗ «6βι8 (μγιθί, ἱΠ6Ὺ αἰπηοδύ δἰ σανβ Ἀρρθδὶ ἴο 
Ἠΐπι, αϑὰ ποὺ ἴο {86 δνδῃρθ δέ ποῖ ὑμ6Ὺ ΟΟΡΥ. 76 7ογά βαγ8 ---- 
Τὴε 7,ογὰ λαϊδ ἄοπο ἐξ---- αὐτὰ ἸΠΘΙΥ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΒ, ΘΟ Θ ἢ ἴῃ {Π086 ἸηΒίδηο 68 
ὙΒΟΓΘ (86 σΟΠ ουτ νυ οὗἉ {ποῦ τε ΠπρΒ. 1 ΟἿΓ ΘΟρ 68 οὗ [86 οτἱρὶπαὶ 
ΔΌΓΠΟΥΒ 18 πού Βυ βΊΟΙ ΘΓ Ὺ δύσι κίηρ ἴο Θχοϊθάθ 411 ἀῃοουίδι πῪ σαβρθοῦ- 
ἱπρ 186 βουγοθ ὙΏΘΩΘΘ ΤΠ6Υ ἄγαν (μ6 ἔαοίθ ΟΥ̓ ΒΑΥ]ΩΡΒ τοϊαίθα Ὀγ 
τΠ6πΔ. (ΤὨΐ8. ταπλαυὶς ἰδ ῬΑΓΘΌΪΑΥΙΥ νγουίθυ οὗ αὐϊοπίϊοη, Ὀθόδιιθο, οὗ 
811 1ἈΠ56 αποϊοηΐ ἔἈΊΒ6ΓΒ, ᾿ΓΟΠΘΘ.8Β᾽ 18 ἢ6 ψΠῸ ἤδο ΤΟΠοΓοα {Π6 δίσοηροδὶ 
δηα τηοβῦ δχργοβ8 (θβ  ΩΥ ἰ0 {816 Δ ΠΟ ΠΠΙΟΙΥ οὗὁἨ οὐγ ἔουγ (ἀοβροῖϑ, 
δηἃ 0 ἢδ8 σομβοαι  η{Π1Υ ἀγάνγη ἔγοση {μ6ηὶ [6 ἔλοίθ δ ἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ 
ΜΒ ΙΟἢ Π6 48 ταἰαἰθα ἴῃ 18 Ἡ τ ΏρΒ.) 

7. ἸμΑΘΌΪγ, 10 τηδῦ οἢ Π0 δοσουηΐ 6 ἐογροίζοη ἐμαὶ {π6 αυοϊδιϊοπβ 
ΟΥ̓ (ῃ6 ΤἈΌΠΊΟΥΒ ἀγὸ ποῖ ἴ0 Ὀ6 Θοτηραγοα ὙΠ} οἱ Ὀυϊπίθα δα! ΠΏ 8, ΟΥ 
ΟἿἿ ἐθχίμα τϑοθρέμα, Ὀὰὺ 1} {86 ἰοχί οὗὨ ἐλεῖγσ σπυγοῖ, δηὰ οὗ {πὸ δρθ 
1 ὙὙΔΙΟἢ {ΠΟῪ ΠΙνοὰ ; ὙΠΙΟΝ ἰαχὺ τγ88 βοιῃθίαθβ Ραγαῦ, ἐπουρῇ τχοβὲ 
ΤΥΘΑΠΘΏΓΥ 1688 οοστοοῦ (8 ΟΥΥΒ, 8η4 ΔΙΑ 8 Ἔχ Ὀ118 αἰ νοι 168, 1π 
1ποιηβοῖνθβ ἱηἀθοᾶ οὗ {16 ωροτίαποθ, θυ ΠΟ πα νοσί 6 1688 τνοι]Ἱὰ 
Ὀ6 βυϑήηοιϊθηΐ βουλθίϊηθβ ἴο Θοηοθ8] {π6 ρἤγαβα οἰὐθα ἔγοιῃ σθδθυβ ὙΠῸ 
βῃου ἃ ποὺ γϑιθιαροσῦ {πα οἰγουμηβίαδποβ. 

ΕῸΣ [86 Τραβοὴ ἃῦοναο βίαϊοα, νν6 σοιωσθησα [ἢ 6 Β6Γ169 ΟΥὨ ὑοΒΌ ΟΠ 165 
ἴο {88 χοηυϊηθηθαβ δηά δὰ θη οἱ γ οὗ {μ6 Νονν Τοβίδιηθπί, ν᾿ ΒΟ 
ΑΓΘ [ὈγπΙδηθα Ὀγ {86 ᾳυοίαιοπϑ οὗ δποίοπὶ Ὁ γιβίίδη ττϊίοτα, ἢ 
1Π6 ΓΠοτΒ οὗ {π6 ,οιω ἐλ σεηδισῳ ; Ὀδοδιβα ἔγοσα {παῦ οοπίιγυ ἀονη- 
γαγᾶβ, (π6 ψουκβ οὗ ΟΗΒΊΙΒΤΙΑΝ ΥΥ̓ΕΙΤΕΒΒ ἅΓ6 80 [1}] οὗ γοΐθγθῃσθβ 
ἴο (10 Νοιν Τρϑίδμηθηϊ, ὑμαὺ 10 ὈΘΟΟΙΏ6Β ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰὼ αἀάϊιοα {ΠΕ6ῚΣ 
ἰοϑ ΠΟ Π168, ΘΒΡΘΟΊΔΙΥ 88 ΤΟΥ τγοῦὰ οὔἱν ρσονο ὑπαὶ {86 ὈΟΟΪΒ οὗ 

1 ΤῊρ ἐδ. ΠΩΟΩΥ οἵ ΙΓΕΠδρι8 '8 σίνγοη ἰπ ΡΡ. 77, 78. ἱπ7γα. 
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βδουιρίυσο πδῦϑῦ Ἰοβέ {Π6ῚῚ ΟΠΑΓΔΟίΟΣ ΟΥ̓ ΔΟΪΒΟΥΪΥ πῊ 8 ἰδς ΟΠ γἰβείδῃ 
οἴνασοῦ. Τὴ6 ὙΠΟ ΠΉΘΒΒ68 (ο 186 σοηυποηθββ οὗ ἰμ6 ὈθοΟΪΚΒ οὔ (ῃ6 Νονν 
Τεδίδιηθηΐ, ἴῃ {Ππ|8 ΘΘΗΓΌΓΥ, ΔΓΘ ὙΘΙῪ ΠΟΓΙΊΘΓΟΊΒ; δυΐ 88 1 που]ὰ 6χ- 
ἰοηα {818 σμαρίον ἴο ἐο0 στοαὺ 8 ἰθηριδ, γογο ᾿γὸ ἰο ἀοί4}} {μθὰ 4]], 1ἱ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΟΗΊΟΘ [0 ΤΟΙΏΔΙΚ, ὑπαὶ 6 μάνα ποῖ ἔδυ ἤδη ΤῈΝ ἀἰδιϊποὶ 
οδίβίοριιοθ οὗἩἨ ἴπ686 θοοκβ. ΟΥ̓ τμ686, δὶς 66 ΘΧχϑοῦγ ΜΠ οὐ 
Ῥγδϑθηῦ Ὅδποη; παρλοὶυ, (86 ]1βἰ8 οὗ Αἰδμαπδβϑιὺθ (Α. ἡ. 316), Ερὶ- 
Ῥβδηΐὰβ (Α. ἢ. 870), Φογοιμθ (Α. ἢ". 392)4, Βυβηυβ (Α. ν. 390), 
Αὐυρπυϑίϊης ὅδ, πρνξον οἵ ΗἸρρο ᾿π Αἰτίοα (4, Ὁ. 394), δῃὰ οὗ 86 ἔογίγ- 
ἴον ὈΙΒΠΟΡΘ δβϑθιι Ὁ] 6 1π {86 {π|γὰ Θουπο}] οὐ (δείμαρα (αὐ ὙΒΙοὴ 
Αὐυρυδπθ ᾿γ88 ργϑδϑηΐ, Α. Ὁ. 397}; Οὗ {πε οἴδμεν ἔουγ οδίδίοριοβ, 
ἴποβο οὗ Οὐ! Βίβῃορ οὗ Ψεγυδαΐθη (Α. ἢ. 340), οἵἩ 116 ὈΙΒμορβ αἱ 
{6 βγῃοά οὗὨ 1,Δοάϊοοδ (Α. Ὁ. 364)", δῃὰ οὗὁἨ Οτοροσυ οὐ Ναζίδηζαπι, 
Βίβμορ οὗ Οοπείδπέπορ]ο (Α. ἢ. 375) .2, ἀγα 186 βαίὴθ Ὑ} {ἢ ΟἿΓ ΘΆΠΟΗ, 
Ἔχοορίϊηρ ἐμαί (πε Βονο δου 18 οὔ 6α ; ἀπα ῬἨΣ] βίο οὐ Ῥ.1]α8- 
(αἷμο "", Βῖθμορ οὗ Βγίχια οὐ Βτεβοῖδ (Α. ἢ. 8380), 'π 118 118ὲ, οταϊβ {πὸ 

1 Το οδἰδίοζαυορ οὔοοῖϑ οὗ 6 Νοῦν Τεβιδιηθηῖ ρσίνϑη ἴῃ [Π6 δου ν -Β χίϊ (οσ, δοσογάϊηρ ἴο 
ΒΟΠΊ6 οὐ ἶςδ, ἰῃ 186 οἱρθιγ- 8.) οἵὗὁ 6 Ῥβοιάο- ΑΡοβτοιο ΟἌΑΝΟΧΒ, 18 Βοσο ἀοδί ηο αν 
οἱ οὰ; [μο86 ργεϊθη θὰ ΘΒΏΟΠΒ δαΐηρ [Π6 ΤΌΓΖΟΓΙΕΒ οὗ ἀ,68 δα δδοαθδπηὲ ἴο [Π6 ἀροβιί]68. ἡ ἢ 
τοζασζὰ ἴο 1818 ρασιϊ σ γ σαποη, Ὦγ. πὰ Ῥγοίδϑϑοσ Ο, (, σδῦδθο, οἵ ΚΙ6] (Ὑπὸ ἴῃ δ18 “ Ὠ)]15- 
βετίδιίου οὐ ἴδ ΟἸἙΘΠΟΙΒ᾽᾽" 889 ἰηγοδιίσαςοα [ῃς οΥίμίη ΟΥἨ ΘΥΘΥ ΟΠΘ, ΤΟΙΊΑΣ ΚΒ ἢ δαιια] 
ἴοτοο δηὰ ἱππιῖ, ἐμὲ “ ΒΟΒΔΓΟΘΙΥ͂ ΔῺΥ 026 Οὗ ἸΠοτ ὈΘΑΓΒ ὩΡΟῚ 1186], ΤΟΓΘ ΟΡΘΏΪΥ 18 1118, 
1Π|Ὸ γοδιΐχοδ οὗ ἃ ᾿ϑδίθ {ἶἰπ|6. 11 18 ᾿Ποσοίο το οαϑῪ ἴο χ {86 ἀρ οὗὨ 18 οτχίη. Τ 8 σΔπο πῃ 
ῬΓΟΒΘΏΙΒ 8 οδίδίορυθ οὗἩ [Π6 βδογοὰ ὑὈοοΐβ οὗ ἴ0 Νον Τοδιδιιοηΐ, πα] γα δ} 186 
ὙΠΟ ἰξ ἀθοιηδ σδηοηΐϊςαὶ..... Ἐνϑπ 186 ἔνο ΕῬίβι]οδ οὗ ΟἸἹοσηοηὶ [Ὀΐβηορ οὗ “ 116 Ἔἤγο] 
οἵ ἀοὰ νἩΐοἢ δοὐ]οπγηοίι ἂἱ Βουμθ," 88 "6 βιγ]68 δ ἴῃ 1π6 Θοτητηθηςοιμθηϊ Οὗ ἢΪ8 ἢγβὶ Ε 8116 
ἴο 186 Οοτπι ΐδη9], δπὰ (Ὡς [ρβου ἄο- ΑΡοβίο] 41} οοηβεϊ το, Δγα δαὶ (τ ἴῃ 10 ἃ8 
θεὶς 8 Ἰςα]. 1 πον, τὸ ἱπβίϊ αἴθ ἃ σοπηρασγίδοη Ὀοί θη ἴ86 σδποη δηὰ ἢ 6 οδἰδϊ ρος 
“ἢὶ υδουΐμδ, ἰπ ἢἷ6 ἘΠοϊοδίαδιὶοαὶ Η βίογυ, Ὁ. 111, ας. 35.,. 88 σίνο υ8, γα τοϑα ἢ ΡοΓ- 
ςοἶνα {πὶ ΟἿΣ σϑηοη ν͵ὸ8 ποὶ ἑἰαγιοαἰοα {1}} ἐμ6 ἐπὰ οὗἨὨ [16 ΤΌΣ σΟὨΌΥΥ, ἩΒΟη 1Π6 ὈΟΟΚΒ 
8ὲ ΠΟῪ πηρηϊϊοηοὰ νγοσο Ὀγοῦρῶς ἰηΐο 1Π6 ἐδηοη οὗ τ᾿ δεογοά ϑοιίρίασο Απὰ ἴΓ νὸ 
᾿παυῖτο ὙὮΥ ἰδ γ88 ἕδυτοδίθα, (6 ΔΏΡΟΙ ἰδ ΟΒΔΥ͂ δη ἃ Ῥγοτηρῖ,- “ἰπὰὲ ΌΥ 1158 αἰὰ, δριιγίοιιβ 
Ῥοοῖκα πισῃϊ Ὀ6 Ἤοοπιηοηἀοὰ," Ὦγ. ΟΠδδο᾽ αὶ Ἐκ οη οὗ Ὁ ΜΝ οη᾿8 Ἐπρ 188} Ὑογβίοη (τα- 
Υἱβοὰ ἔσο ("6 Οατθοῖτ) οὗ “το Οοηβιϊ αιΐοπ8 οὗ ἴπ6 ΗΟΪΥ ΑΡοδβιί]οβ, απὰ ἴῃς (δηοπβ," υἱτἱῇ 
ἘταῦΡοΒ ῬΥΪΖῈ Ε5ΒΑΥ οὐ {πεὶγ Οτὶρίη, Ρ. 496. (Νονν ὙοΥκ, 1848,͵),, Μτ. ὙΥ εβιοοιε τι 1 η}κ8 
{πὶ 1η6 Βονθη ἐν -δἰχίἢ (οΥ οἰ μῖγ- 8.1) Ῥβου ἀο- Δροβίο 04] ΘΒΠΟΙ “ γδ8 ἀγα ἤτοι ϑυΎγίδη 
ΒΟΌΓΟΟΒ, πὰ ῬΓΟΡΔΌΪΝ ἀδὶ68 ἔοσα [Π6 δἰ χτ οοη οΓγ." (Ηἰδι. οὗ [86 Οιδῆοῃ, ρ. 506.) “Α6 
ἃ Ῥἴεοο οὗ ονὐἱάθπος," δ ἡ ΒΕ} ΓΟΠΙΑΣΚΚΒ, “ 1 18 οὗ πΠ0Ὸ νδ]ι6." 

2 ΤΉ ἐοθεϊ ΠΟΩΥ οὗ ΑἸΒΔΠΔ5ΙΏ8 νν}}} Ὀ6 Τουπὰ δὲ {11}} Ἰσηρτῃ ἴῃ γ. Τα γάμο Οὐ ΒΊΠΕΥ 
οἵ [86 ἀοβρεὶ Ηἰδίοσυ, μαζὶ ἰ, όσα, νοὶ. ἐν Ὁ. 380---294. οὗ {πὸ ὅνο, οὐϊίοη οὗ 1789, 
ΟΥ̓ νοἹ], ἰΐ. ΡρΡ. 8388---406. οἵ ἴδε 410 οἀϊτίοη. ΥΑΓΙΟΌΒ οδι ἸΠ]ΟΠ168, Ὀοϊἢ ἔσομῃ οουης }8 
διὰ (Δί μοσα, δἀἀυςοὰ ΌΥ 1 ΔΥάΠοΓ, ΓΘ {Π}}} δἰδίθ ἃ δηὰ Ἴοπεϊἀεγοὰ Ὁ Μτ, Υ εδβίςοιϊ, ἰῃ }ιῖ5 
Ηἰδίοτυ οὗ {86 Οδῆοη οἵ ἰδ Νὸν Τεδίδιηθηϊς ἀυγπρ [86 ἤγδι ἕο Οσπίυτοβ. Οδτα γί ἄρο, 
1855.8γνο. Ὑθαδα ἰοδι ΟΠ 6 8 ΤΩΔῪ 8140 Ὀ0 ΒΟΘΏ ΟἹ 8 ΔΙΏΔΙΪΙΟΥ δοαῖς ἰῃ ΓΙΟΐδσδοσ 1.269 
ὙΔΙ Δ 0]6 νοῦς οὐ “ Το Αὐἱδοπιϊοίγ, υποοχτιρίοὰ Ῥγοδοσυδίίοη, δὰ Ογρά θ}}}γ οὗ 1Π6 
Νονν Τεδίδιηθηι," ἰγδηβὶαιοὰ ὉΥ λίγ. Κἰηχάοη, ὅνο. 1οηάοπ, 1304 ; δηὰ ΟΒΡΘΟΪΔΙΪΥ ἴῃ Ο, Ε. 
δ. τ 88 “ Ηἰβιοσίδ Αὐἰίαιδ οὐ Ὑἑηἀϊςαῖο Οδηοηΐθ β'ϑδοσί Υ εἰοσβ Νονίαυθ Τοβίδσῃθηῖὶ." 
ϑνο. 1᾿ρεῖξο, 1775. 

8 Ἰλγάμῃοσ, 8νο. νοΐ. ἐν. ὑΡ. 81]---819.; 4ϊἴο. νοΐ. ἰδ. ὉΡ. 416---420, 
4 Τυϊὰ, ὅνο. νοὶ. ν. ὈΡ. 1---74.; 4ϊἴο. γνο]. ἰϊ. Ῥρ. 591] ---572. 
δ Ἰυϊά, ϑνο. νοὶ]. νυ, ὑῃ. 75---78.; 410. νοΐ. ᾿ϊ. ΡΡ. 572--.574. 
4 Ἰυ1ἀ. ϑνο. Υ0]. ν. ῬΡ. 81---128.; 410. γοἹ], ἰδ, Ρρῃ. 676---5699. 
7 Ἰθιά. ϑνο. νοὶ. ν. ρῃ. 79, 80. ; 410. τοὶ]. ἱΐ. ΡΡ. 5674, δ75. 
8. Τροϊὰ, ϑνο. νοὶ ἰν. Ρρ. 999 .--- 808.; 4ϊἴο. το]. ἰϊ, ΡΡ. 409---411. 
5 δῆοῃ ὅθ. ΤΉ σΔΏΟΏΒ οὗ [Π|138 σουηςὶ τογο, ποῖ ἰός δἰϊοσναγάβ, γεσεϊνοὰ πο (80 

Ὀοὰγ οὗὨ 180 ἌἽδῆοῃβ οὗ (6 υηίΐνογβαὶ οππγοῖ, Ιαγάπεσ, ϑνο. νὙο]. ἷν. Ρῃ, 808---811.; 410. 
γοΐ. ἰΐ. Ῥῃ. 414---416. 

9 Ἰαγάπου, ϑνο. τοὶ. ἱνγ. ὑρ. 406---411.; 410. νο]. ἰΐ, ΡΡ. 469---472. 
" Ιυϊὰ. ϑγνο. τοὶ. 'ν. ῃῃ. 499---50].; 4ἴο. νοΐ, ᾿ϊ, ΡρΡ. 522, 528. 
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2 ΟἈ {πὸ ατηίποηοβς απα Δι] οηἐἰείη 

Ἰρ 8116 ἰο 186 Ηδργον 8, ἀπά ἰδ Βονοἰαίίοη, ἱπουρῃ μ6 δοκπον]οᾶροβ 
οι ἔμα6βα θοΟ ΚΒ ἱῃ οὔπου ραγίβ οὐ 18 σου. ᾿ 

ΟΥ̓ {Π686 νυϊουβ οδίαϊοριιββ, (πα οὗ ΦΈΒΟΜΕ 8 [Π6 πηοβί γοιηατκ- 
ΔὉ]., Ηδ ναβ Ὀθοσῃ δρουΐ ἴπ6 τ! α16 οΓ {86 οΌΣΝ οομύαγγ, δηα τγὰβ 
ογάἀαϊηρα ργοβυγίον ὈῪ Ῥδυ]ηιβ, αὖ Απίοοῖ, ἴῃ {π6 γθαγ 878, αδουὲ 
ΜΆΘΩ πα 6 18 ρμἰασοά ὈγῪ Βίβῆορ Μαγβῃ, Ὦγ. ὅδνο, δπὰ οἰβοσε, 
τηουρὰ Ὁ γ. Τδγάποῦ (ἡ οβα ἀαΐθ γα μανα [Ὁ] ον 64) ὈΪδοθ8 μι δρουξ 
1Π6 γοῶγ 392, θη Πα στοῖΐθ 18 οοϊοργαϊθα Ὀοοῖ οὗ 1] ϑέγιοιβ τηθη. 
“10 ἴ6 ψὸ]] Κπονῃ {παΐ Φ ογοῖλθ νγαὰ8 {πΠ6 τηοϑὲ ἰθαγποᾶ οὔ {86 1,αὐϊῃ 
ΤἈΛΠ6τα; δηα ἢ 88 ῬθΘΟΌ  ΙΑΥΪΥ αὐ8}}8ἔ8ι6α, ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ ἢ18 ῥτοίουμπά 
Θγυάοη, Ὀθὰΐ ὈΥ δῖ8 δχύθῃβινα σΒθΆΓΟἢ 68, ̓ ὶ8 ναγίοιιβ ἴγανθὶδ, δηά 
ἢ18 Ἰοηρ' γϑϑιἄθῃοα 'ἰῃ Ῥαϊεβίϊηθ, ἴο Ἰηνθδίϊραίο {Ππ6 δι μα π οἱτν οὗ 1Π6 
ΒΟΥΘΙΆΪ ὈοΟΚ8 βιοῖ οοτροθα ἴη6 Νοινν Τδδίδιηθηί, ΟΥ̓ (μ686 ὈΟΟΚΒ 
ἢ6 88 σίνθῃ ἃ οδίδίοριιβ ἴῃ ἢἷβ ΕἸΡΙ8|16 ἴο Ῥϑυ πηι, ου {πα δβέυάν οὗ 
1π6 Ἡοΐὶγ ϑονίρίυγοβ Ηδ Ὀδρὶπβ ἢ18 οδίδοριιο (ΥΒΙΟὮ 18. ΠΘΑΡΙΥ δἱ 
{Π6 οἰοβα οὗ {π6 δρὶβι]6) σὴ (86 ἴουΣ ονδηρο δβίβ, Μαύδον, Μακ, 
1υΚο, Φομη. Τὴ Αοία οὗὁὨ {86 Αροβίϊθβ ἢ6 τῃθη 8 88 ΠΟΙ ΠΟΓ 
ψΟΣΚ οὗ 80, Πυκα, ΠΟ86 ῬΓΑΙΒ6 18 ἴῃ {86 (ἀοβροῖ. Ηδ βαυβϑ ἐμαί 81. 
Ῥδι] τψτοίϑ ορὶβι]68 ἴο βαύθῃ σπυτοῇο8 ; {Ππ686 Βα θη ΘΠ ΌΓΟΠ 65 ἈΓΘ βυοὶὰ 
88 ΜῸ πα ἴῃ (86 {1168 οὔ {86 ἘΡ᾿β||οβ οὗ δὲ, Ῥαι] οοῃίδιηθα ἴῃ 
Οὐ ργοβοηῦ Θορὶ 68 οὗ (ηὴ6 Νοὸν Ταβίδιηθηῦ, ΟΥ̓ {86 Εν 8116 ἴο {86 
Ἡδρῦτγονβ ἢ6 οὔβοσνθβ, {μαΐ τηοϑῦ ῬΘΊΒΟῚ8 (ΠΑΠΊΘΪΥ, ἰπ {Π6 [1,δ(η 
οἔυγΟὮ) ἀἸα μοὶ σΟΠΒΙΔΘΥ 1Ὁ 88 8ὴ δορί βία οὔ δὲ. δὰ]; θὰϊ νὰ 588]} 
ῬΓΘΒΘΏΟΌΪΥ 866 ἰῃαῦ ὮῚ8. ΟὟ ΟΡΙΠΙΟη τγὰ8 αἰγὶ, δ [γέμον βίαϊοϑ 
1μαὖὉ δὲ. Ῥαὰ] τπτοί ἰοὸ ΤιμλοίῃΥ, Τιΐαϑ, απ ῬΏ]θομ. ΤῈ βονοῃ 
Οὐαί οἱ]. ορίβι]688 ἢ6 δϑοῦθ68 ἴο “΄διθ8, Ροίοσ, Φοβῃ, δᾶ “46, δὴ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ ΒΑγ8 {παΐ [ΠΟῪ 6 γ6 Δροβί]8. ΑἈπαὰ ἢ οποία θβ ἢ18 οαἰδ- 
Ιοσι ὙΠ} (ἢ τοτηδσῖς, [πΠαὲ (Π6 Εν οἸδίίοι οὗἉ « οἷγη ἢδ8 88 ἸΏ Υ ταγ8- 
ἴ6γ]08 88 νοσάβ. ΤῊΪθ οαίδίορσιια δοοοσὰβ τὰ (86 ὈοΟΚ8 τ ΒΙΟὮ ν 6 
ΤΘοαῖνα δὖ ργοβοηῦ, ν ἢ [ῃ6 ἀχοσρίϊοῃ οὗ {Ππ6 Εὑριϑι]6 ἰο {πὸ Ἡ φύγον. 
ΤὨα τοὐοοῖῖοη οὗ [Π18 ΕΣ ΡΙ 8.16 18 ἃ ἔδοϊῖ 1 ἢ «Θγοπλα ἢα8 ποί αἰοιηρίοά 
ἴο Θομοθα]; δηα ἱπογοΐοσθ, 8ἃ8 ἢ ΘΟ βαθη ]Υ Βρθα 8 οὗ 41} {π6 οἴδιοῦ 
ὈΟΟΚΒ οὗ {μ6 Νοιν Ταοβίδιημθη, ἢ18 ἰθϑυ μον 18 80 ταοῇ (86 τότ ἴῃ 
{πρὶν ἰἄνουσ. ΑΒ 6 ΔΓ6 ὩΟΥ͂ Θοῃοογηρα ΜΙ ἃ ϑἰδίοπχροηΐ οὗ ἐδοῖβ, Ὁ 
νου ]α 6 ἔογοιση ἴο ΟΌΓ ῥγϑβοηΐ ρύγροθα ἴο ἰμαυΐγα ἱπίο {π6 σαι 868 
γὨῖοἷὶ ἐπάπορα 1[Π6 1μαἴῖ ομαγοῦ (0 το]θοῦ {πὸ ΕἸ ρι8116 ἐο (6 ΗΠ ΘΌγονβ. 
Βυΐ νυν) ὴαεδίθνοσ {Πο86 σδι1865 ΤΑΥ͂ μᾶγο Ὀ66η, {86 Υ ἀϊά ποὺ νψαγγδηΐ [16 
Γο)]οοοη οὗ ἰδ, ἴῃ {Ππ6 αδβετηδίίοη οὐὗὨ “Ψεογομλθ δἰ μβα!, ΕῸΓΣ ἴῃ ἢῖ8 
(ὐαἰαίοριο οὗ Εοοἰ 6ϑιαδίιοαὶ ΥΥ̓Σ ΘΒ, οὐ, 88 10 18 Τγβα ΘΠΟ]Υ 68}164, μ8 
Ττολίῖϑα οὗ ΠΙμυβίσίουβ Μη, δηᾶ ἴῃ [Π6 ἀγίῖο]6 τοϊδίϊηρ ἴο δὲ, Ῥαὰ], 
τοῖο οχργβϑὶν αβϑογίβ {Παὺ δύ. Ῥδὰ] ψυσοίθ ὑπ Ἐρ βείο ἰο (πὸ Η6- 
Ὀτοϑ. Απᾶ ἴῃ δῖ8 ρι5 116 ἰοὸ 1λαγάδημβ 3, Δ] ἀὴρ το {π6 ΠΟ ρῥγθ- 
γι] ηρ ουδίοιῃ ἴῃ ἰῃ6 [μαἰη σπυτοῖι οὗ τοὐθοϊηρ ὑπ6 ΕΡΙ816 ἴο (ἢ8 
Ἡοῦτονγθ, πο δά ἀ8, “ δῦ ννὰ γϑοαῖνο 10 ;᾽ δπα ἢδ δϑϑίρῃβ {{18 ρον 6γῖι]} 
ΓΘΆΒΟη, ὙὙΏΙΟΝ 10 18 ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ 10 ρῖνα ἴῃ 18 ΟὟ ὑγΟΓά8, “ Πθαυδαυδηὶ 
λιια ἰδ ροσῖβ οοπδμοίμαϊποηι, βοὰ υδέογηι βοτὶρίογαμχ αποέογταξοηη 
βοηπιθηΐοϑ,᾽ ---- ΤῸ ἢ18 οαΐαϊοριιθ οὗ {Π6 Ὀοοκ οὗ {Π6 Νὸιν Ταβίδηπιοης 
ΤΩΔΥ Ὀο Δαἀάἀρα ἢ18 ταν βίοη οὐ {ῃ6 μα νογβῖοῃ, τ αἰ οἢ ΓΟ ἸβΊοη 60ἢ- 
ἰαϊηοα {Π6 δαῖὴθ ῬΟΟΚΒ 8385 6 ἢδνε δ ργϑβϑηΐί, "ὃ []ἢ {118 σϑυϊβίοῃ 

᾿ Τοῖι. ἷν. ραγὶ 2. οοἱ. 568. οἀ. ΜαΑΓ ΙΔΉΔΥ. 3 Τοπι. ᾿ἰ. 60]. 608. 
4. Πρ. Μαγβ)ν᾽ 5 Οουγϑα οἵ Ἰθοίαγοδ οἢ {ἢ 6 86 νογαὶ Βγαηςἢο5 οὐ Ὀἰνίηγ. ραχὶ νῸ ΡΡ. 230---29. 
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Ψεγοπθ ὼ8 οι ρίογοα ὈΥ Τλαπηαβαβ, ἤθη ΒΊΒΒορ οὗ Εοιηθ, ἰο οο]- 
ἰδΐθ δῦ ἀποϊοηΐ Ογοθὰλ ΘΟΡ168 οὗ 6 Νοην Τοβίδπχθηΐ, δηὰ ὈΥ̓͂ ἔβα 
[ἰο οοτγοοῦ {πῸ 1,0] γθυβίοη ἰἤθη 1 1186, ΠΘΟΓΘΥΟΙ {ΠΟΥ͂ Δρροαγοά ο 
ἄΐϑαστοο πιαΐεγίαἰψ ααϊτἢ (με σὰ οτρῖηαὶ. ΤῊ ἰαδῖκ, Βα (6118 υ8, ἢθ 
Ροσίοσπιοα στὰ στοαὶ οἄγα ἴῃ ἴ(Π6 ἔοιις (ἀοβρ6]8, δροιυΐ {μ6 γϑὰν 384 ; 
δηα ἢ τηϑάβ {π6 βᾶπ|6 υ86 οὗ {π6 σας Θορὶ68 ἴῃ ἷβ Θομηθηΐδ 68 Οἢ 
5ι. Ῥ4} 8 Ερίβε]6β ἰο ἴῃ 6 (ὐδἰδίϊδηβ, ΕἸρῃθβίδηβ, Τιῖα8, απὰ ῬΆΣ]θπλοη, 
δῃἀ τηοβὲ ῬγΟΌΔΟΪΥ α͵80 ἴῃ ἢΐβ ΘΟ θη 8 γ168 οἡ ἴπ6 ΟΥΒΕΥ ρατίβ οὗ (Π6 
Νον Τοδιδιθηί. 
ΤΏ ποχὺ ἀἰβῦϊ ρ! Βη6α ὙΓΙΓΟΡ ΘΗ ΘΓΙΟΥ [0 Φ ΘΓΌΤΩΘ πτ88 ΕἸ ΒΕΒΙΤΒ, 

Βιίδῆορ οἱ (ὐπβαῦοα, ΨῇΟ Ηουσβῃοα ἴπ 186 γϑᾶγ 316,---α τηδη οὗἁ 
ΕΣ ΓΔΟΓΟΪΠΑΓΤΎ ᾿ΘΑγηΐηρ, αἰ] ροποθ, δῃὰ Ἰυάστηθηΐ, πα δ᾽ ὨρΊΪΑΥΪΥ 
βίυἀϊουδ ἴῃ (Π6 Θογιρίαγεβ. Ηδ χοοοϊγοα 1Π6 ὈοοΪ8 οὗ (886 ΝΥ Τ68- 
ἰδιηθηΐ ὩΘΑΓΙΥ͂ 28 ψὸ ἤδυο (ἢ 6πη), Δα 1 Ὦ1Β νϑυοῦβ ὙΓΙΠΏΡΒ [48 ῥγο- 
ἀιυιοοα ᾳυοίδί!οη8 ἔγοτῃ 811, ΟΥ ΠΘΑΓΪΥ 8}1] οὗ ἴθ, Ηἱἰἴ8 ομιθῦ νγοῦῖκ 18 
ἢ18 Εἰοοἰ ββίαδίλοαὶ Η]δίοσυ, ἴῃ μο ἢ6 τϑοογάβ (Π6 ]ιἰβίογυ οὗἁ (ἢ τῖ8- 
(ἰδηϊον ἔσομαι 118 Θοημμθποθιηθηΐ 0 Ὠ18 ΟὟ {126 ; δηᾶ πανϊηρ ἀἸΠἸσΘ ΤΥ 
τοδα {πῸ ψοῦκβ οὐ ΟἸ γιδίίδη δηθαυ τ, ΤῸ [86 ΟΧΡΓΘΒ8. Ῥυγροβα οὗ 
Αϑοογίδ! ὶηρ ἩΠαὺ υΥ] ΠΠησ8 ὨΔα ὈΘΘη γοοοϊγθα 48 [86 σϑηυΐπθ ργοάπο- 
(ἴοπ8 οὗὁὨ [Ππ6 δροβί]θ8 ἀπὰ δνυδῃρθ  βίβ, ᾿π [π6 {μϊγὰ, ουγίἢ, ἀπὰ ὑνγθμίυ - 
ἰουγίἢ ομαμίογβ οὐ 818 {πἰγὰ θοοκκ, 6 μα ραγ(ου αν ἰγοαϊθα οἡ {πα 
γΑΙΟῸ8 ὈΟΟΚΒ οὗ (6 Νὸνν Τοϑίδηθηϊ; δπὰ ἴῃ {π0 ὑνθηΐν- ἢ οΠδρ- 
[6Υ Π6 δα8 ἀβ)νογοᾶ, πο ἷ8 ον ρῥχῖναία ορί πο, Ὀαΐ {μ6 ορίπίοπ ὁ 
ἐλε ελεγοῖι, ἐκκλησιαστικὴ παράδοσις, [6 δυπὶ οὗ ψῇδὺ ἢ6 Παά ἰουπά 
ἢ [16 τ υϊηρβ οὗ {π6 ργγαϊνα ΟἸτιβθύδμβ. Αἱ (86 σϑϑυῦ οὗἁ [18 
ἰπαυΐτθβ, ἢ6 τοάπορβ ἴμ6 Ὀοο ΚΒ οὗ [6 Ν  Ταδβίαταθηΐ Ἰηΐο πο [ΠΓ66 
ΟΠ] οννίπρ οἰ458568 ; ΥἹΖ. 

1. Τῆε αεἰποιοϊεἀσεὰ Πιυϊε Ἡτίδησε, οὐ [086 τσ ΠρΡΒ ΥΒΊΟἢ. ὙΘΓΘ 
μπὶσεγεαϊν τοοοϊνοα 68 [Π6 ρα μη τ ΟΥΚΒ οὗ ἴΠπ6 ῬΘΥΒΟΩΒ Μ᾽ ΠΟΒΘ ὨΒΠ168 
{πον Ὀδαγ. [Ιἢ {π|8 οἷα88 ὉΡΑΚΈΩ γϑοκοηβ, 1. Τηα ἴουγ (σο8ρεῖδ; 
2. Το Αοἰβ οὔτμο Αροβί]οβ; 38. Τὴ6 ΕΡ΄8ι168 οὔ δὰ]; 4. Τῇ ἔγβί 
Ερίβ1}6 ἴὸ Φοῃπ; ὅ. ΤΠα ἢτγβιὶ ΕΡ βι16 οὐ Ῥοίθσ. ΤΠ Βονοϊδθοῃ οὗ 
Φοΐη τοῖσι αἷδο ρεγλαρς Ὀδ ρῥἰασθά ἴῃ {18 οἶδββ, θθοδυβα δοπιθ {πη 
118. δυϊθηθ ον Ἱποοη γον Υ0]6, γοὺ {86 »ια)ογὶψ ἰοθαᾶνα (ἢ6 τωρδίθοῦ 
Ὁπἀοϊοσταϊηθα. 

11, Τλῶε οοπέγααϊοίοα τι ηρσθ, οα μο86 δου ποη ον (π6 δη- 
οἰοπίβ ΜΟΥ ποὲ μπαπίπιοιβ, οοογάϊηρ ἰο Εὐυβαθίαβ, ουθὴ (686 
μαναὰ ἴδς πιαλοτεζψ 977 υοἷσοδ ἀταοπρ ἴῃ6 δποϊθηΐβ ἴῃ {Ππὸὶγ σουσ. Ηὸ 
ΘΧΡΓΘΘΒΙΥ 6418 ἴμετα γνωρίμων ὅμων τοῖς πολλοῖς, ὙΓΙΠΠρ8 δοκηον- 
Ἰεάρεά ὃν πιοεὶ ὑο Ὀ6 ρεπυΐϊπθ. Α ἔδνν ἀουρίοα ΟΥ̓ {Π6ὲγ διι Ὁ ΟἿ ; 
δια {πογοΐογο ΕΒΟΌΙα8. σϑΏ 8 ὑπθπὶ ὑπάθῦ [86 οἶαβα οἵὗἨ οοῃίοβίβα 
ὈοΟκα. [Ιἡ {Π18 οἶαββ π6 δπυσηθγαῖθβ, οὐ π6 τυ ηρβ οὗ [πΠ6 ΝΕῪ 
ἸΤαεβίαπιοηΐ, 1. ΤῊΟ ΕΡΙ8]6 οὐ ψεαπιθβ; 2. Τὴο Ερίβι]α οἵ Ψυάε; 
3. ΤΏ βεοοηῃᾷ ΕἸ 18116 οὗ Ρείογ; 4. Τῆς βεοοπὰ δῃὰ {πϊγὰ ΕἸ ρ181168 οἵ 
7οῆπ. Τῆς Βονοϊαίίοη οὐ Φομη, μα δἀ8, 18 αἰϑὸ ὈΥῪ βόα ρἰδοθά ἴῃ 
{818 οἾἶαβ8.' 

11, Ὑγυηρβ ΘΟ ἤθββ αν φρμγίομθ. Αιωοηρ μοβα Π6 Θηυσηδγαίθβ 

" Ἑοτ, ἴῃ ΘΑΥΥ εἰπησα, βοός Ῥο ον ἐμαὶ (μὲ8. τνοτκ τγὰβ ποῖ σοπιροϑοὰ Ὁγ δοῦῃ (86 
Αροδείθ, Ὀυι ὈΥ δ ὑσεδΌγχιεσ οἵ (δ δᾶπης πδῖηο, ΟἹ ΟΥ̓ ΒΟΙ16 ΟἴΒΟΥ ΡΕΓΒΟΙΙ. 
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1μ6 Δοίβ οὔ Ῥαυὶ ; {(π6 ΒΒορμοσά οἵ Ηδυτηδβ ; {π6 Βονοϊδοη οὗ Ῥϑίδ ; 
1π6 Ερίβε]ϊς οὗ Βαγῆδραβ: (6 Ποοίγίηοθ οὗ {π6 Αροβίϑβ ; διὰ {6 
Ουαῖνι κοτε ἴο {86 ΗΘΡγον8. 

Βοβίἀββ {μ6βθ, Εὐυιϑοδιβ τηθη θη 8 οογίδίη ὈΟΟΚΒ τν ΒΟ. ΤΔῪ Θοπεί!- 
ταΐα 8 Τουγ οἶδβθ (ἕο ἐπ6 ὑσθηΐγ - Ὁ ὁμαρίοσς οὗ (86 (τὰ ὈΟΟΚ οἵ 
ἷθ ΕἰΘοΙαἰδβίϊοαὶ ἩἸΒΙΟΥΥ 18 ποῖ γι σ ΚΑ ΌΪῪ Ρογδβριοιοιβ) ; ΥἹΖ. 

ΙΝ. Ὑγυθηρθ τ μῖοβ μδά Ὀδθὴ πηπίσεγεαϊζίν γελεοίεἀ 88 ευἱάεη εν 
γίοιδ. ἴπ 818 οἾ488 μα ἱποϊυάοθβ [Π6 (ἀοβραὶδ οἵ Ῥροίοσ, οὗ Τομηδ8, 

απ οὗ Μαδι ϊα8; {π6 Αοἰβ οὗ Απάτον, οὗ “οῃπ, απὰ οἵ οἴδοὺ δροβίϑβ. 
ΓΠ686 τ ΎΣρ8, βαγ8 86, οοηίαΐη ου]Ἱ ἀθηϊ ΘγγοσΒ, ἃγθ τι 6 ἴῃ 8 βίυ]8 
ΘΒΓ γον ἀϊογοηΐ ἔγομα ἐμπαῦ οὗ ἢ.6 δροβίϊθβ, μὰ Βανθ ποὺ Ὀθθῃ ἱπουρμῦ 
πουίῃν οἵ Ὀοϊηρ τη οηοα ὈΥ̓͂ ΒῺΥ 016 οὗἉ [λπ6 δηοϊοπίβ. 
Α ἔδυ γϑασβ Ὀοΐογα [86 ἐΐπη6 οὗ Εὐιθ 8, ΟΣ ἀρουῦΐ {π6 γϑαγ 800, 

ἈΒΝΟΒΙΌΒ, 8 ἴδβδοδμον οὗ τμοίοσὶς αἱ δ΄ι'οοα ἰὼ Αὐτιοαὃ, δὰ τ Ν - 
ΤΙῦΒ, 18 ΡῈΡ}]} ἢ, ὁΘοπῃροδϑά, δπιοηρ Οἶδα Υ που, Θδθοσγαῦβ ΥἹΠαἸο [ΘΟ Β 
οὗ 1τπ6 ΟΠ διίδῃ βόας ἐφ, ΜὨΙΟΝ Ῥτονθ 86 1γ δοαυδϊπίδποθ Ὑ1} [Π6 
ψυηρα οὗ {πὸ Νον Τοβίδπχοηίΐ, που ὑΠ6γ ἀἰὰ ποῖ οἰΐα ἰδϑῖὰ ὈΥ͂ 
ὭΆΠΩ6, Ὀδοδῶθο μον δὐάγοβδοα {μοὶγ νοσσία 9 {π6 (ἀδη 68. [1ω0- 
ἰδπίϊυθ, ᾿παἀθθα, 4.981 {818 γε γουσοα ἴδε ἐν ξϑδεεψο; ΒΟΙΝΙ - 
βίδπαϊηρ ψ Ὠοἢ, Ὠζ. ΕΑ ὉΡ Το  υἶκβ, “ς Ηδ βϑοπλβ ἰῸ βου ἐμαὶ {Π6 
Ογιβδηβ οἵ ὑπαὶ {ἰπ|8 χοῦ δὸ μαδιἰυδ ρα ἰο {86 ἰαηρααρο οὗ ϑδογὶρ- 
ἴυτα, παῖ 10 τγδβ ποῦ ΘΆβΥ ἔῸγ ἰῃθη ἰο δνοϊά {π6 δ οὗ Σύ, ΠΘΠΘΥΟΣ (ΠΥ 
ἀϊβοουγβοα ἀροη ὑμιησβ οὗ ἃ γϑ ρίουβ ἡδίιγθ.ἢ 

Ῥυγίηρ {86 ποχὺ ργθοθάϊηρ ἔουγ γθᾶγθ, {86 ἱπιρογέθοὐ τϑημαϊηβ οἵ 
ΠΌΠΊΘΙΟῺΒ ὙΓΙΟΓΒ' ἄγ 80}}} οχίδηΐ, 'π 10 ἢ (ΠΟῪ ΘΙΓΠΟΣ οἰΐα [16 Η8- 
τουῖοαὶ βου ρίυγοβ οὗ (86 Νονν Τοδβίδιηθηϊ, οὐ βρϑδκ οὗ ὑβοῖι ἴῃ ἰοσταϑ 
οἵ ργτοίΐουμῃα τϑβρϑοῖ ; Ὀυΐ {86 (δβιμοην οἵ ΝΙΟΤΟΕΙΝυΒ, Βίβμορ οὗ 
Ῥοιαν ἴῃ (ὐδστώδηγ, 16 ραγ ΟΡ ΟΣΓΩΥ οὗὨ ποῖζοθ, οἱ δοοοπηΐ οὗ 
[8 τοιηούθῃββϑ οὗ ἢὶβ βἰζυδίοη ἔγοτα ἐμαὶ οἵ Οτίρϑη δὰ Ογὐρσγίδη, ν]}ιὸ 
6 γ6 Αἰγίοδηβ. ὙΙοίοσϊηυβ σούθ Θοσησηθῃ ΑΓ 68. οἡ αἰδγοηΐ ὈοοΪκϑ 
οὗ τὰς ΟΙα Ταοβίβιηθηϊ, δη Θχροβιου οὗ βομιθ ραββαρθδ οὗ Μαιπον δ 
(ἀοβραὶ, 8 Θοπηση θη ΣΎ Οἡ {ἰδ ΑΡοσαΙγρθθ, μα ὙδυοῸΒ ΘΟμ σον υβΑ] 
ἰγθϑίβθβ δραϊηδὺ (6 Βογθίϊοθ οὐ δὶ8 ἀΔΥ ; ἴῃ ΜΟΙ γ6 πᾶνο νϑ] 8 06 
Δα τηοδὺ δχρ οῖί ὑβϑιίϊῃμλομῖθδ᾽ ἰὼ δἰμηοδὲ δΥθσῪ ὕοοῖκ οὗ 6 Νὸν 
Τορίδιμϑηί.ὅ 

Οὗ δ.1 86 ἔδίβουβ ψἢοὸ δουγιβῃθα 1π π6 ἐλίγα σεπέμγψ, [88 τηοϑὲ 
Ἰραγῃϑα δῃὰ ᾿Ἰφθου οΒ ππαιθϑοην τγαὰϑ ΟΒΙΘΟΕΝ, 0 ψγ)ὲ8 Ὀογῃ 
ἴῃ Εργρὲ Α. ἢ. 184 οὐ 18, δηά ἀϊθὰ δρουῦ {6 γϑὰγ 2638. [10 18 βαϊά 
οὗ ἷπὰ, (δαὺ 6 ἀϊὰ ῃοΐ 80 τηῦοἢ σοοοιηταοπα ΟὨγΙβδῃ ΠΥ ὈΥ τ δὶ μ6 
ΡΓΘΔΟΒΘΩΑ͂ ΟΥ τοῦθ 88 ὈΥ [Π6 ζ('ΘΠΟΙΆΙ ἰδποῦ οὗ ᾿18 1168. 8. ρστοδῖ, ἴη- 
ἀεοᾶ, νὰ {86 δϑίμηδίϊου πὰ ΒΊΟΝ Π6 δ μ6]α, ουύθὴ διλοηρ {116 

1 ἙἘμπδβενίυ, Ἐκο]. Ηΐεὶ. ᾿ὲδ. 11, ς. 24. Ικγάποσ, ϑτο. νοὶ, ἐν. ὑρ. 900---275.; 410. νοὶ]. ἰΐ, 
ῬΡ. 35δ--8ὃ956. Ὑγρδϊοοιῦ, Ρρ. 481]---490. 

5. Ἰμαγάῃοσ, 8νο. το]. ἦν. Ἀρ. 1---294.; 4ϊἴο. νοΐ. 1ϊ. ΡΗ. 944---9.57.Ψ 
8. Ἰοίά, ϑνο. τοὶ. ἵν. ὑῃ. 94---87.; 410. νοὶ. ἱϊ. ρρ. 257--- 292. 
4 Α6 Νοναΐυ8, Ἀοπιο, Α. ἢ. 25]; ᾿]οηγβῖαβ, ἴη6, Α. ἢ. 3259; Οοπρηηοάίδη, Α. ». 970; 

Ἀπδίο 8, 1ϑοάΐοοα, Α. Ὁ, 270; Ὑποορποδίυβ, Α. ἢ. 282, Μειδοάϊι8, Γγοΐδ, Δ. ᾿. 290; δπὰ 
ῬΒΠ1648, Βίβιορ οἵ ΤὨπλμΐβ ἰη ΕΠΥΡί, Α. Ὁ. 396. Αοοουηΐβ οὗἩ ἴποβα υσίϊογα, απἃ οχιγαοὶς 
ἴροπι τποὶγ ὑεδιἱτιοηΐεδ ἴὸ (Π0 Νγονν Τοβίδτηθηΐ, αγὸ οοἸοοιοὰ δπὰ ρίνεῃ δἱ ἰθηρίη ΕΥ̓͂ Ὀτ. 
1Ταγάπου. ( ͵οσῖκβ, νοὶ. 111, ϑνο. οσ νοὶ. 1], 410.) 

δ Ἰιαγάηθγ, ϑνο. γὙο]. 111. Ρρ. 286---808.; 410. νοὶ. ἰϊ, ὑῃ. 88---98, 
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Βοδίδϑη ρῃι]οθόρθοτβ, ἐμπδὺ ΠΟΥ ἀοαϊοαίοα {πον σι ηρδ ἰοὸ ἶπι, ἀπά 
ΒΌεΙοα ἐμ ότὰ ἴο ἢ18 γονῖβαὶ]. Τὴδ οὐ 108] Ἰαυουτβ οὗ Οτίρθη ἀροῃ 
1π6 δουιρίυγοβ δτὸ ἀθβοσι θα ἴῃ 8 βυδβοαυσηύ ρατῦ οὗ (818 σου; δυΐ 
Ὀοδβι4θβ ἔμθβ (πο ἴῃ {ποιηβοῖνθβ ἔοστη ἃ ἀθοῖβῖγο ἰθϑ ΟΥ̓ ἰο {86 
Δυ Πα ποἰν οὗὁ [6 Ῥϑοσιρίυγθθ), Β6 τοί 8 {πγθο- ἕο] ἃ οχροβί(ίου οὗ 
411 1η6 θοοΚα οὗ ἴ116 βουιρίαζα, ν1Ζ. βοῇ 0}18 οὐ βῃοτγέ ποίΐββ, ἰοπΊθ8 ΟΥ 
οχίθηβιυθ Ομ ῃΐαυθθ, ἴῃ ΝΙΣΟΣ Π6 Οιαρ]ογϑα 411 8 ᾿θασγηϊηρ, 
οὐ ἐἰσα], βαογοά, δηα ργοΐδῃθ, δια ἃ γϑειθίυ οὐ Βουλ 68 αῃα ἰγϑοὶβ ἴῸΣ 
1:6 ρϑορίὶθβ. ΑἸ μουρ ἃ 8:28}} ρογίϊομ ὈΝΪΥ οἵ Ϊ8 υγοῦῖκϑ 88 δοῖὴθ 
ἄονη ἴο υ8, γοῦ ἴῃ [Π6πὶ Ὧ6 ὈΠΙΪΌΣΤΩΪΥ ὈΘΑΓΘ ἰΘΒΌ Ων ἰο {Π6 δος θη- 
οὐγ οὗ 6 Νὸν Ταβίδηθηϊ, 88 7ἷ16 ΠΟῪ μᾶνθ 10; δινὰ 6 18 {π6 ἢγαϊ 
ὙΙΟΣΡ το [88 ρίνθῃ 18 8 Ῥογίοοι οεἰδίορας οὗὨ ἴο86 Ὀοοΐκβ τ ΒΙΘΒ 
ΟἸ ιν ϑύϊδηβ ὉΠδηΪ ΠΟΌΘΙΥ (ΟΥ δἱ ᾿ἰϑαδὺ ὑἐῃ6 ρτυϑδίδσς ρασί οὔ {611} πᾶγβ 
οομβίἀογοὰ 86 μὸ ρϑηιΐπθ δηὰ αἰ ΥΙΠΟΙΥ ᾿ηϑρίγοα τυιτηρθ οὗ 186 
ΔΡΟΒί]68. 

ΟΒΕΘΟΕΥ, Βίδμορ οὗ Νεο- ϑϑαγοα ὁ, δῃὰ ὈΙΟΝΎΒΙΟΒ, Βίϑιορ οὗ 
ΑἸοχαπάγια δ, ΓΟ ΡῈ 1}8 οὗ Οτίροη; δὸ ὑπαὶ {πο ῖν ὑδϑ! τ 168 ἰο τ86 
Νεον Τοβίδιημθηΐ, ὙΠΟ 8ΓΘ ΨΘΟΥῪ ὨΌΙΊΘΓΟΊΙΒ, ΔΓΟ ἴῃ ἔδοί Ὀυΐ τορθοί- 
ἰἰοηβ οὗ μῖβ. [Ι͂η {86 τυϊηρσθ οὗ ΟὝΡΕΙΑΝ, ΒΙδιορ οὗ Οπγίδαρα, 
ὙΠῸ Πουτίβμιεὰ 6 ἔδν Ὑϑαγβ δήϊον ΟΥὐρθπ, δηὰ δβυΐεγθα τηδυυγάοπι 
Α. Ὁ. 258, χα μαγα τποϑὲ σορίοιβ αὐοίϑ 0185 ἔγοιῃ αἰπιοϑί 411} [6 ὈΟΟΚΘ 
οὗ τῃ6 Νὸν Τοδίδανθηῖ. ὃ 

ἘΌγίΠογ, ἀυτίηρ 1Π6 ταῦ ΤΕΥ γοατθ οὗ ὑπὸ {π|τὰ οδηΐυγυ, ὑπο γθ 
ᾶἃἴῖ6 οχίδηΐ {γαρτηθηΐβ οὗ βούϑγαὶ τυιίοσβ, ἴῃ 8}} οὗ ὙΒ]οἢ {ΠΟΤ 18 ΒΟ 
Τοΐϑγοηοα ἰο ἰΐα ὈοΟΐΚ οὗ (86 Νοὸν Τοβίδιηθηί. Τὺ ΟΥΑΙΟΒ, βυτ- 
Βαμα Ποιηδηῦδ, ὙΠῸ γγ͵ὰδ 8 ργοβΌγίον οὗ τΠ6 οὨυγοι οὐ Ἐοιπλοῖ, 
αυοῦαβ 411 {86 ορίβδιϊθβ οὗ ϑαϊπὶ δὶ δβ ἷθ σϑῃυϊπα ρῥγοαιυοί!οηϑ, 
δχοθρὺ ἐμ Ερίβι]α ἰο 1π6ὸ Ἡθῦσγανβ, γ᾽ ΒῖομΒ δ μα8 οὔθ ἴο Θπυπιε- 
ταῖϑ διλοηρ ἴΠ6 χοϑύ, “ ΤῺΘ υπαοιυδίοα τγηρθ οὗ ΗἹρΡροϊγίαβ," ΒΙθῃορ 
οὗ Ῥοτίυθ Βλοτβηιβ, ΘΟΙΏΤΏΟΗΪΥ ἰοτηθα ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ ῬΟΒΤΌΕΝΒΙΒ, 
“Ἅ ροῃίβ!η αυοίδι!οη8 ἔγοπὶ 4}} (ἢ δοϊκπον]οαρσοα ὈΟΟΚΒ, οχοορῦ ἰῃ6 
ἘΣ 18:16 ἴο ῬΒΙοπιοα, 84 {π6 ἢγβί ΕἸρῖϑι]6 ἴο δύ, δομη,) δ Αμμο- 
ΝΒ οομροδοα ἃ ΗδυτΟΩΥ οὗ (86 Εουγ ἀοθρ6}8", διά σττὺ8 ΑἘΕι- 
ΟΑΝῸΒ οηἀοανουγοα ἴο γόον ἰδθ ϑρραγϑηΐ οοπίσγδα!οιομβ 1 [86 
οποδ]ορΎ οὗ «“6δὺ8 ΟἸγιδὶ 85 ἀδ νογεα ΕΥ̓ {86 ουδηρο δία Μαίμ6 
δη Γ,Κο.}Ὁ 

Ετοτὰ {86 {πἰτὰ ΟΘΏΓΟΙΣΓΥ ὁ ΠΟῪ βδϑοθῃαὰ ἰὸ ἐπ δοοοπά, ἰἴῃ ὙΠ16 

δ Ἐπρορίας, Ηἰσι. Εεςοϊ. 110. νἱ. ς. 19. ; 3 800 γ0οϊ. 11, ὑΡ. δ8---Ο]. 
8 7 δγάμποσ, 8νο. τοὶ. ἰΐ. ρρ. 442---644.; 40. τοῖ. ἱ. ΡΡ. δ619---ὅ 75. 
4 Ἰρϊά, ϑνο. τοὶ. 111, ῬὉ. 35---57.; Φῖο. το]. ἱ. ΡὈ. 5691--608.. Ὑ͵οδιοοῖϊ, ΡὈ. 40] ---409. 
5 Τὰ. βϑνο. γνοἱ. 11}. ΡΡ. δ7---183.; 410. νοὶ]. ἱ, Ρρ. 609---650. 
4 Τά. ϑνο. νοΐ. 1. ΡΡ. 188----188.:; 410. νοὶ. 11, ῬΡ. 8---30. 
Ἶ Ἑπδονίυα, Ηἰδὶ. Εςοϊ. 110. νυἱ, 5. 206. Τιγάμοσ, ϑ8γο. τοὶ. ἵ. 8;2---870.; 410. νοὶ. ἱ. 

Ρ. 481---484. Α ετἰ εἰς] οὐϊείοη οὗὐἨ πο Εταφζτηθηὶ οἵ (δία θ6 ἰουπά ἴῃ Ὦγ. Εοῦι ἢ 8 
απο ὅδογιθ, το]. ἰΐ. ὑΡ. 1--82. 866 δὶδοὸ Ὦσ. Βοῦ!δβ (ον ἢ γο]Πη6, ΡΡ. 1--87. Α 

τΓαπαϊδιίοη οὗ [6 βδιηθ ἔγαζιγοηὶ Μ1] ΡῈ ἰουπὰ ἰῃ γτοϊ. ἱ. Ῥῃ. 159 ---Ἰ1 61]. οἵ ΟὨΒ Οὔ (6 
Σαϑευ νας οὗ ΟἸὨτἐβοι δε γ ὉΥ 186 ον. Ῥδηΐοὶ Ὑ ]δοη, Μ.Α. (ον 1). Ὁ. δηὰ Βίββορ οὗ 

συλ, 
5. Ῥγοδιοοίξ, οα ἴ86 ΟἌποη, Ρ. 430. 8.60 αἷδο Τδσγάποσ, ϑνο. νοὶ]. ἰΐ. ὑρ. 397-- -418.; 410, 

υοἱ. ἐ. Ρρῃ. 495---ὅ08. 
9 Τυϊά. 8νο. τοἱ. ἱἰΐ. ῬΡ. 418---480.; 410. νοὶ. ἷ. Ῥ᾽. δ05---5 18. 
"Ὁ Ἐπϑενίυδ, Ηἰδι. Ἐποὶ, 110. ὁ, ο. 7. χμγάπεσ, 8γο. γυοἱ. ἰϊ. Ρῃ. 431-441. ; 4ἴο. γο]. ἰ, 

ῬΡ. 513---518. 
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βουγβηοα ΤΕΠΤΥΌΙΙΙΑΝ, ἃ ΡγοβΟγίον οὗ {π6 Ομ ασο ἢ οὗ Οὐαγίμπαρθ, Ὑῃο 
γγ48 θουῃ ἴῃ {π6 γϑᾶῦ 160, ἀπά ἀϊοα δὐουΐύ ἰπ6 γϑὰγ 220. ΠῚ της 
ἃ Μοπίϑβηϊδὶ δϑουῦ {Π6 γϑὰγ 200; δῃᾶὰ ΟἸ γβίϊαῃ ὙσΙ ΘΒ ἤανα σΘοπγ- 
ΤΊΟΏΪΥ ἀἸδιϊπρυ 8ῃ6α Ὀοΐνγθθῃ ψμδὺ ἢθ ψσοΐθ Ὀοΐογα ἰμαὺ ρουὶοα, δπά 
ὙΠ ἢθ6 Ρυθ] θὰ αὔθγνγασαβ. 18 ὑθεθ που, μόνονυου, ἴο 1ῃ6 
ΔΌΪΒοΥ ΤΥ οὗὁἨ {μ6 σΑποιοαὶ ϑογιρίατοθ, θὰ Ὀαίογο δηα αἴγου ἢ6 θη 
Ὀγβοθα {ὴ6 ἰδποίβ οὗ Μομίβδηιυβ, 18 Θχδοῦ Υ [6 βαθ. Ηδ ὉΠ ΌσΤΪΥ 
ΤοΟορ ἶδε8 {π6 ΟῸΥ (Βρ618, 88 τυϊτίοη ὈΥ [Π6 Θυδηρ ] 188 0 Πόσα 
γγ6 Δβουῖ 6 {πϑιὴ ; αἰϑθ ρι δ ηρ Μαϊίον δηα “ἢ 88 Ἀροβίαβ, απὰ 
ΜΑΙ απ 1,16 88 δροβύο!οαὶ τωθῃ; ΔΠα δββογηρ [86 Δ ΠΟΥ Υ οὗ 
ὙΠῸ ῖν τυϊθηρβ 48 ᾿ηβριγοὰ ὈοΟΚβ, δοκπον]εάσεα ὈγΥ {86 ΟἸὨγϊβίλαπ 
σδυγοῖ ἔσομαι (μ ῖγ οτρηδὶ ἀαΐθ. Ηἰΐ8β ψουκΚ8 ἅτ ἅ116ἃ σὰ αυοία- 
ἰἰἸοηβ ΕΥ̓ παπιθ, απᾶ σι ἰοπρ οχίγδοίβ ἔγοτα 8}} (86 τσ ΠηρΒ οὗ {π6 
Νονν Ταβίαηθηΐ, οχοθρὺ [86 ρθε! οὗ “΄41λ65, ἴῃ6 βϑοοῃᾶ ἔριδα οὗ 
Ῥείογ, δπά {μ6 βεοοπᾶ δῃᾶ {ῃϊγὰ Εριβι]6ε8 οὗ Φοῖη. Βυΐ 1 δὴ δυϊῃοῦ 
ἄοαθϑ πού ρῥγοΐοϑδα ἴο ρσίνθ ἃ οοῃηρὶοίθ οβίδαίοσιια οὔ 86 ὈΟΟΚΒ οὔ (ῃς 
Νεν Ταϑίδιμθῃῦ, ἈΪΒ ΤΊΘΥ6 ΒΙΐθμοο ἴῃ ΤΟρΑΓα [0 ΔΗΥ͂ ὈΟΟΚ 18 Π0Ὸ ἂσρὺ- 
τηθηῦ ἀραϊηϑὶ ἃ, Ὠγ. ΤΑΓάΠΟΣ ἢδ8 οὐϑογνθᾶ, {παῦὺ {Π6 αποίας!οη8 
ἔγοτα 1Π6 8118}} νοϊυσηθ οὐ (6 Νον Τοδίδιηθηΐῦ, Ὀγ Του Πα, ἅτ 
ὈοΓ}) ἸΟΏΡΘΥ δηἃ τόσο πυϊηθσοιβ ἔθη {86 αὐοίδιοη8 ἅτ ἴσοι 4]] 
{π6 γιοῦ οὗ ΟἼοασο, ἴῃ ΤΙ οσβ οὗὨ 411 οἰδγδοίθσβ, ὉΣ βΒϑύβσαὶ ἃσθ8. 
Ευγίμον, Το γί πῃ ᾿α8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δἰπττηθα {παᾶἰ, θη ᾿6 ψσοίθ, (ἢ 6 
ΟἸιγιϑείδη δου ρύυγοβ ποτα ΟΡρΘη ἴὸ {86 ᾿ῃδρθοίίοῃ οὗ 411] {π6 στ ου]ά, 
οι ΟὨγΙβδη8 ἀπ Βοδίμοηβ, ψοὰΐ ὀχοθρίίου. Ἀπαᾶ 1{ αἶβδὸ ἃρ- 
ΡΘΔΓΒ {μαῦ ἴῃ ἢ18 {ἰπ|6 {πο γ6 8 δἰγοδαν ἃ 1δίϊη ὙΘυβοη. ΟὗἨ ΒΟΙ6 
Ραγὶ οὔ {6 Νοννν Ταβίδηγοηί, 1 πού οὗ ἴῃ6 σι ο]6 οὗ 10; ἴον, δἱ 1ϑαϑί ἴῃ 
ΟΠ6 ἰῃβίδῃσθ, ἢ6 Ἀρρθδὶβ ἔτοιη {π6 ἰδησύδασο οὗ βιῃοῖ νϑγβίοη ἴο ἰῃς 
ΔΌ ΒΟΥ Υ οὗὨ {Π6 δ ητς ΘΟρΙ6Β ᾽ σορκ. 
ΟΠ ΟΙΡΟΥΑΥΥ 1} Τ γί] ΠΔῃ γα8 ΟἸΈΜΕΝΥ οὗ ΑἸδχαπαγία, ν]1Ὸ 

δῖνϑβ δῃ δοοοιηΐ οὗὨ [86 οΥ̓Δ6Γ 1π τ ΒΟ [π6 ἴΟῸΓ (ἀΟ8ρΡ618 ογ πείθῃ, 
δηὰ αποΐαβ δἰτηοδύ 4}1 {π6ὸ Ὀοοκβ οὗ 6 Νοὺινν Τοβίδιηθηΐ 8ὸ οὔζϊθη ὈγῪ 
ΠΔΠ16, 8ΠΑ 80 ΔΙΏΡΙΥ, ὑπαὶ ἰοὸ οχίγαοι ἢ18 οἰζδθοηβ ὑοῦ] 61] ἃ ἰατρὸ 
Ροτίϊοῃ οὗ {Π|8 νοϊυμηθ. “" Η!8 ὑϑῦῪ πιιπηθσουβ αυοίδιοη8β ἔγοτη {16 
(ἀο8ρ6}8 ἀγα, αἱ (Π68 ργοβοηῦ ἀν, δὰ ἱπῃρογίϑηϊ πη68}8 οὗἉ βού ησ {Π6ῚΓ 
ἔστι ἰοχί."} ΑΒ ΟἸδπιθηΐ νγγὰβ8 {Π6 ργθοθρίου οὗ Οτίρϑῃ, δῃὰ ὑγανο]ο 
ἴῃ ακβὺ οὗἨ διιῃθπίῖο ἱπέοττηδίίοη, δπά αἰ ποῦ ρῖνα ἢἷ8 αββϑηΐ ἴο {16 
δουιρίσγοβ 1π0}} ἢ6 μδα δοουγαίο! Υ δχδιαϊποᾶ ἰἤθηι, ᾿ῖ8 θυ ΔΟΩΥ ἴο 
1Π6]γ δὰ {ΠΟ ΠΌΟΙ ΟΥ̓ ῬΡΟΒΒΘΒ868 {Π6 σγθαίοσ υγοῖρἢ!.2 

ΤΗΕΒΟΡΗΙΙΌΒ, ΒΙΒΠοΡ οὗ Απιίϊοοῖ, 4.0. 181], ἴῃ ἢ18 ἴῆγθα θοο 8 ἰὸ 
Αὐυἱϊοΐϊγουβ, σου] ΟὨΪΥ πηρηίίοη [Π6 δουρί ΓΘΒ ΟσΟΑΒΙΟΠΆΙΪΥ, ἔγοπι {116 
Ραγῦου ἂὺ οὈ])θοί 6 δα ἴῃ νἱϑνν ; Ὀπ΄ πα ππβ δυϊαθηῦ 4] }ΠΠ|ΒΟΏ8 ἰο {ΠΗ 
(ἀοξροὶε οὗ Μαίπον δπὰ “9 οἤπ, ἴπ6 ΕΡΙΒ616 ἴο 16 Εομηδη8, δπὰ {ῃ6 
ἤγτϑί ΤῸ 8116 [ο ΤΊ πιο ἢ." 
ΑΤΗ ΒΝΑΘΟΒΑΒ, ἃ ΡΠΙΟΒΟΡΠΟΣ ἀπ ἃ παίϊνα οὔ Αἰΐθῃβ, 80 ἤοιι- 

1 οί πη8 ρίδη6 ΠΟῊ δἷς οδ8ὲ ἴῃ Ογάοο ἀμίλεπίϊοο. Τοτια Πη ἀ6 Μοόπορ. ο. 11. 1,Αγά- 
ΠΟΥ, ὅνο. ὙὉ]. 1, Ῥῃ. 250---287.; 410. νοὶ. ἱ. ρρ. 416---.86. δὶς Η. Μ. ΥΥ εἸἸττοοὰ᾿ ΒΕ Τ)δοοῦΓΒΕΒ 
οἷν ἴπΠ6 Ε νἀ πο68 οὗ [Π6 «νυ 18} δ8πὰ ΟἩσίβιϊδα Πξανοϊαιτίομ, ρΡ. 230---282. 

2. Νογίοηβ Ενϊάθηςσϑβ οἵ πὸ ἀἀθπαϊηθηθ88 οὗ [πΠ0 (οΒρο]β, νοὶ, ἱ. Ρ. 90. 
9 Τατάμεγ, 8νο. νοἱ. 1ἱ. Ῥῃ. 206---248, ; 410. τοὶ, ἱ. ρΡΡ. 392-- 412. 

4 101ὰ, ϑνο. γο]. ἰϊ. ρρ. 190-.--202. ; 41ο. νυ]. ἱ, ΡΡ. 388 ---889. 
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Τἰβῃθα ἀδρουΐ ἴΠ6 γθ8γῦ 180, 18 [6 πιοϑὲ ρο] δ ἃ δηὰ οἱοραπί δυίδοσ οὗ 
ΟὨγβύδη δηϊὶαυϊγ. [Ι͂ἢ ἢ18 ΑΡοΟΪορΥῪ ἴον (86 ΟἸ γι βίϊδηβ, ργθβοηϊθα ἴο 
{Π6 ΘΙ ΡΟΓΟΥ Μαγοὺβ Αηΐομίηυβ, δηα ἴῃ ἢ18 ΤΥθαίῖθα οἢ (6 Βαβυγσοο- 
ἄοῃ οὗ (6 Πεδά, πο δδβ ἱπαϊβρυ δ ὶγ αυοίοα [π6 (ἀοΒρο]8 οὗ Μαίπον 
τι ΦΌ μη, (μ6 ἘΡΙΒ0168 ἐο ἴῃ6 Βομηδῃβ, δπὰ {π6 ἔνο Εριβϑι] 68 ἴο {Π6 
(ον δηβ. ὦ 

Ῥτῖον ἰο {Π686 ὙτιοσΒ 8 [ΒΕΝΌΒ, ΜΟ βυσοοροάρα [ἢ6 τηλγίυτ 
Ῥοιβίπυϑ ἴῃ ἐλ ὈΙΒμορσγῖο οὗ ᾿γοπβθ δϑουῦ [Π6 γϑᾶῦ 170, ΟΥ̓ ΡΟΥΠΔΡΒ 
8 ἴδ γ6 818 ἰδίθσ. Η8 ὑθϑί ρου ἴο 1Π6 συ] Ώ 688 Δηα δι ΘΠ Οἱ ΤΥ 
οὔ. Νοὸνν Τοβίδιηθηὺ 18 {86 τροτα λπωρογίδηϊ δηἀ να] 06, θοσαυδθ 
ἴα ψγὰϑ ἃ ἀϊβοὶρίες οὗ ῬοΙγοαΡ, 0 νγᾶ8 ἃ αἸβοῖρὶο οἵ δ. “οῃπ, δπὰ 
μιδὰ αἶϑο οοηνοσβοα τὰ δὴν Οὐ ῦΒ γλῸ δα ὈΘ6η ᾿πδίγυοίοα Ὀγ [ἢ6 
ΔΡΟΒΙ]68 δηᾶ Ἰτημηθαιϊαία α1801: 0168 οἵὗἩ “6508 Ομ γιδ, Ὑπουρῇ ἢ6 ντοίβ 
ΠΊΔΩΥ ΜΌΓΚΒ, 818 να ὈοΟκΒ ἀραίηβὺ Ὠθυθβῖθθ ἅτ 41] {πδ΄ για ; ἴῃ 
1Ππ686 ἢ6 [85 βΒῇονψῃ ΠΣ: Πλ861} ἰοὸ Ὀ6 νν6}] δοαπιδϊηὐδα τ 8 Βοαί θη δι μοσβ, 
Πα [16 δρϑιγὰ δηαὰ 1ηὐγοαΐα ποομϑ οὗ ἴμα Πογοῦϊοβ, 88. γγ6}} 88 ψ 
{π6 ϑογιρίαχοθ οὐ [16 ΟΙαὰ δὰ Νὸν Τοϑίαμημοηῦ. Ὑπουσῇ Β8 δδ8 πο- 
ὙΠ Οτο σίνθη ὺὑ8 8 ῥγοίδϑβϑα οδίδίοριθ οὐ [μ6 ὈΟΟΪΚΒ οὗ {π6 Νὸν Ταβία- 
τπηοηΐ, 6 ἰδασ ἔγοτῃ 8 ἰχϑδίϊδθ ἐμαὶ 6 τοοοϊνοα 85 δυϊῃοηίο δηᾷ 
ΟΔΠΟΙΪΟΑ] δοσὶρίυγοβ, πα δδουι θα ἰοὸ 166 ῬΘΙΒΟῺΒ Ὑ086 Ὠδη165 ἐπ 6 Ὁ 
θϑδγ, {π6 ἴουυν (οδρα6]8 (ἰο πο ἢ6 ΔΡΡρθδὶβ οομίϊηυ δ! γ, δθᾶ {π6 δὰ- 
(Βογβ οἵ νος ἢ ἀθβουῖθ68, ἰοσο μοῦ ἢ [ἢ Οσοδδβίοπβ οἢ Μ ἰοῖ (Π6Ὺ 
6 γα παι 6 η), {π6 Αοίδ οὗ 86 ΑΡοβί]ββ, 6 Εριβί]6 ὑο [6 Βοχηδῃηβ, 
1[η6 ἘΡΙ86168 ἰο [86 (ὐα]αἰίαη8, ΕἸΡβοβίδῃβ, ΡΒ] ρρίβηβ, απὰ (Οὐοϊοβϑίαμπα, 
{ὸ ἄγϑί δῃά βοοοπᾶ ΕἸ 8(168 ἰο 6 ΤΠ ΘΒβα] οπἱδπβ, {πῸ ὑνγὸ ΕἸ β0168 ἴὸ 
Τιμιοίηγ, {μ6 ΕἸρίδι16 ἰο Τιῦαβ (411 το Ερ β0165. μ6 [48 σϑρϑαίβα!γ 
αϑοῦι θα ἰο Ῥαυ]), (86 ἵνοὸ Εὐρ᾽ 8168 οὗ Ῥοίδσ, δῃὰ {π6 Ετϑὶ δὰ βοσομπά 
Ἐρι5|168 οὐ Φοϊλπ. ᾿γοηαὺβ μ88 δ] υἀ θα ἴο ἴμ6 ΕἸ ρΙδ116 ἰο (π6 Ἡοῦτγον, 
δὰῦ Πα ἰΒ βι]οπὶ σοποοσαῖης [86 αασϑοη ὙΒΘΙΠΟΣ {μαΐ ΕἸΡΙ8116 ννᾶϑ 
τ θη ΌγῪ Ῥαυ]. 6 δὸ ποῖ, Πούγυοσ, 88 Βίβιορ Μαγβῇ [88 τν}}} 
οὐϑοτγνοά, ἴοὸ δἰίδοῦ ἴο 18 8] 6 ηδθ πόζα πηρογίδηοθ ἴἤδη 1ἐ ἄθδβουνοβϑ. 
““Ἰγρηφυβ, που ρ ἢ ὈοΤ ἃ ατϑαῖ,, νγὰϑ ὑγαηϑρδηϊοα ἴο {πὸ 7,αὐΐπ ἘΠ Ώ ΤΟΣ, 
16}. (θη σεῤεοίοά (ἢ 6 ΕΣ ΡΙΒ016 ἰο (6 Ηφῦτον, Τῇ, ἐπογοΐογο, δα δα 
αυοίοα 10 ὯἃΒ Δ ΠΟΥ Υ 1 οοπέγουογδίαϊ ντὶ ἰὴ σδ, 6 σου] παν αἴοταοιὰ 
1.18 Δἀνουβασιοβ (Π18 ΤΟΥ δΔηβυγοῦ, ἰμαὺ ἢ ρῥγοάἀπορα 88 δι ΠοΥ γ τ ]ιαΐ 
ν͵88 ποὺ δἰονοαὰ Ὁ δ18 οὐσῃ οδυγοῇ. ἀιὰ ΒΙΠ66 ἴ6 8 ΠΟ ΠΘΓΘ 
δὐβογίοα {ῃαὺ ϑαϊηῦ Ραὰ] τγδϑ πο {π6 δυΐδμοῦ οὗ (μαι ΕΡΙ8116, 818 τλθγϑ 
ΒΙ]6 66 ΔΙρ 68 ταύμποῦ (ῃ6 σμδέοπι οὗ [ἢη6 1,δἴπ σΠΠΓΟἢ (88 1 18 ἰογτηρά 
Ὀγ Φοτγοιλθ) ἔμαη [86 ορὶπίοη οὗ Ιγϑῃθὺβ Ὠϊτη861}. 3 Ης [88 αυοίοα 
6 Ερῖβ8ι16 οἵ 84πι68 οποθ, αβὰ ἴο ἴπΠ6 ὈοΟΚ οὗ Βιαονοίαιϊοι ἢ18. ὕθβι!- 
ΤΩΟὨΥ͂ 18 Οἶοασ δη4 ροβὶ να ; δ6 88 ποὺ ΟὨΪΥ οἰ(6α 1. γΘΥῪ οἴΐβη, Ὀαὺ Πα8 
ΘΧΡΓΟΒΒΙῪ δβουῖθοά 10 ἴο (Π6 Δροβί]6 ἐομπ, 5πα δδ8 ἀἰβΟ] ν βροίκθη οὗ 
[Π6 Ἔχδοῖ δῃά δποϊθηΐ οορὶοβ οὐ {Π18 θΟΟΪΚ, 88 Ὀαϊῃρ οοπῆσγιμοα Ὀγ {ἢ 6 
ἀατοοῖῃ (οβ πον οὗἨ ἰμοθ6 γ0 Βαα ῬΘΥΒΟΠΑΠῪ ΘΟηνγβθα τ 11} Φοδη 
1861}, 
Ιη βῃοτί, γα ἤανα {π6 ἐππΙΠΟΗΣ, οὗ ᾿γϑηϑυβ, ἰἢ Οὴδ ἴοστῃ οὐ οἴδοσ, 

ἴο ονθσΥ οὔς οὗ [86 ὈοοΚΒ οὗ 6 Νοὸνν Τδβίδπηοηΐ, οχοορὺ [μ6 ΕἸ Ρ᾿βι19 

λ ΤΙθ1ὰ. 8νο. νοὶ]. ἱΐ, Ῥῃ. 180--- 187.; 410. νοὶ]. 1. ΡΡ. 377---5981. 
2 Βρ. Δαν  1.κοἴιγοβ, Ρασὶ ν, ἢ. 41. 
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ἰο ῬΒΠΘο, {μ6 {πἰνὰ ΕἸ ρΙβ616 οὗ Φοῖπ, δαπά (μ6 ΕἸ ριβϑίϊα οὗ δυάεα ; 
ΠΊΟΝΙ, 88 (ΠΟῪ οοηίδίπ η0 Ροϊπί οἵ ἀοοίγηθ, σου] ποὺ αἴοσζὰ δῃὴγ 
Τηδίίο ἴοσ χυοία(ϊοηβ ἱῃ [86 ραγ(ΟΌΪαΣ ΘοΟπ γον Γθ 168 ἰη πϊοῖ ᾿σϑηδοιϑ 
ὙὙ88 Θησαρθα, 086 ὙΣΙ ΠΡ (10 ταυδύ 6 τϑοο]]θοῦθ) ογο Μ0]]Υ 
ΘΟΒ ΤΟΥ ΘΙΒΙΔΙ, ᾿ ᾿ 

Οὐοπβι ἀοσῖηρ {π6 ἀρὸ ἴῃ πιο π6 ᾿ἰνθά, δηα 18 δοΟα88 ὑο (86 οΥἱρἼπαὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ ἱπίοσαδιοη, {μ6 ἰθβτηοηυ οὗ ᾿γοηθαβ ἴο {86 σοπαϊ ΘΠ 688 
δῃα δυϊποηοῖν οὗ {86 Νονν Τοβίδιαθηῦ ρῖνββ ἴο βιιοἢ οὗ δ18 ψυιπρβ 
88 816 οχίϑδηῦ 8 ρογροίμδὶ ἰηίογοβί δπα σα]πα ἴῃ {86 ΟὨγιϑάδη μαχεῖ ; 
ἴον 8 ““ φυοίδί!ο 8 8.6 80 ΠΌΣΙΘΓΟΙΙΒ, 8η4 ΤΩΔΗΥ οὗὨ {Π6ῃὶ 8Γ6 80 Ἰοῃρ, 
88 ἰο δὔογα υπάουδίοα ονιάσηςα παὺ [μ6 ὈοΟΪκΒ8 οὗ 16 Νοὸνν Τ οϑίδιηδηϊ, 
ὙΠ οἢ όσα Κπόνη ἴο {μ6 αἰδοῖ ρ]68 οὗ ῬοΪΥΟΑΥΡ, ἀγα {π6 ξαπιθ ὈοΟΐκΒ 
ΜΠΙΟΒ μάνα ἀρβοθηάθα ἰὸ {π6 ρῥγοβοηῦ δρ6.7 ἴῃ δἀάαϊοῃ ἰὸ {86 ρτθ- 
οράϊηρ το άγκβ, 1Ὁ πηᾶὺ Ὀ6 βίαίοα ὑπαὺ ἰγϑπδθιδ τη []οη8 “ ἐλ Οὐάε Ὁ 
ἐλο Νδειυ Τεϑέαπιεπέ ας ιτοοῖΐ ας ἐλε Οἰά," δηα ο8115 {Π6 ὁῃὴ6 848 γψὸῸ]} ἃ5 
{π6 οἵπον, ““ἐλε Οταοῖεα 9 Οοά, ἀρὰ Ῥγιεηρε αἱοέαίοα ὃψ ἀὲς Ἡοτα 
απα δρίτιξ.᾽""} 

ΤῊῆο Μυβξαάτόοξιαν ΟΑΝΟΝ 18 δὴ παροτγίδου ἐγαστηθηῦ οὗ δὴ υἡ- 
Κηον δαίθοῦ, το, ἔγομλ Ἰηΐογ ἃ] Θυ]άθησ6, τησϑὺ ἢαγνα ᾿ἰνρὰ ἀδουΐ 
4.Ὁ. 170, [0 ἀογῖνοβ 118 παῖηῆθ ἔγοτῃ ἰπ6 ἰθδγΏ θα δηίαπατυ Πυἱρὶ 
Απίομϊο Μυτγαβίοσὶ, ΡΥ Ἡ ποτ 10 νγὰβ αἸδοον γα [ἢ ἃ ΥΘΓῪ δηοϊοηΐ τη8η8- 
βουὶρῦ ἴῃ ἴ1Π6 Αταργοβίδῃ 1 ἸΌΓΑΓΥ αὖ Μ|Π]Δη, δπα ρα] δηδα ἴῃ 1740 ἰπ 
116 ϊγτὰ νοϊυμιθ οὗὨ [18 ““" Αμθαυϊίδίοβ 1ἰ8116 5 Μοαὶ 2 ν].) ΤῊΪΐ8 
᾿ηρογίδη, (ΒΟ Ρ ἢ ὈΡΒΑΡΡΙΪΥ τυ ]αἰοὰ ἤαρταοπί, δοϊσηον βαρο8 ον σῪ 
Ῥοοκ ἰῃὰ οοὖοὐῦ Νὸν Τοβίδιημθηῦ οϑῆοῃ, οχοθρῦ ὑπαὶ {6 γ6 18 ΠῸ βρθοῖΐδὶ 
οηυμπηογαίου οὗ] Ῥοίογ δπᾶ 1 “οδη, δπᾶ {μαῖ {π6 ΕἸ Β|168 οὗὨ 781π|68, 
2 Ῥείογ, δπά {6 Ερίβι]ὶα ἰο {6 ἩΘΌΓοννΒ ἀγο οταϊ θα. Οπα Ροοκ 
ΟΗΪγν 18 δἀἀεοα ἰο (μὶδ ]18ὲ, ““1Π6 Αροσαῖγρβο οἵ Ῥοίογ, σι ο (ἰὐ 18 
Δ΄ 464) ““ ξοιμβ οὗ οὐυῦ [ὈΟἉῪ ] ν1}} ποὺ ἴδυύθ σοδα ἴῃ {86 σβυσοὶ." 3 

Αθουΐ {16 γεοαγ 170, ἀυγίηρν {πΠ6 τοῖχῃ οὗ Μαγουβ Απίοπιηυϑ, ἐπ 9 
ΟΠ γιϑδηβ ἴὰ (ἀδὰ} βυβεγθα 4 (δυσὶ Ῥδυβθοῦςοη, ραγ οι ]ατὶν αἱ 
γΊθηη δηἀ γοῦϑ, ἤθη ΠΟΥ βοηΐ δὴ δήθοι ηρ παγγδίϊνα ὑο ἰῃοὶγ 
Ὀγοίγθη ἴθ Αβία. [Ιἢ {μὲ8 ορίβιϊθ, οὐ νοῦ Εαβαῦ8 μα8 ργαβογνϑα 
{Π6 σταδίου ραγί, [6 γα δῦ οχδοὲ σϑίδσηοαθδ ἰο [6 (ὑοβροὶβ οὗ ἴ0Κὸ 
δηά «08π, (π6 Αοἰβ οἵ (6 Αροβίϊθβ, (ῃ6 ἘΡιβι168. ὑο {86 Ἐοιηδηϑ, 
ἘΡρδΒοδίδῃϑβ, ΡΠ] ρρίδηβ, 1 Τπηοίῃν, 1 Ῥοΐον, 1 Φοδη, δμὰ {π6 Βδυοὶα- 
[ἴοι οὗὅὨἨ δῖ. Φομπ.ὃ [πὶ (Π18 ρΡογβθουοη Ῥοίμῖπυβ, ΒΊΒΠορ οὗ 1 γοηΒ, 
1[Π6 Ργϑάδοαββοῦ οὗ ᾿γϑῆδο8, τγ88 ρευΐ ἰο ἀοϑδίῇ. 

Αὐ {μὲ}8 {π|6 αἰδο βουγϑηοὰ ΜΈΠΜΙΤΟ, Βίβηορ οὗ ὅϑαγά!β, ἰη Τ,γάϊα, 
τ οηὶ βοπὶθ ὙΤΙΟΓΒ μᾶνο δοπ]δοίαγοα (Ὀαυῦ νἱΠπου δ ΔΠῪ Δ ΠΟΥ ἔγοτὰ 
ΟὨγϊβείδηῃ δηυααϊγ) ἰο 6 {π6 δῆροὶ οὗ {π6 οματοιι οὗ ϑαγάϊβ, ἴο ψοτὶ 
(6 ορίβι]α ἰ8 ἀιγθοίθά ἴῃ μδν. 11. 1-- 6, δ δρρϑαγβ ἴο παν Ὀ66η ἃ 

. Βρ. Μαχγεῖν 5 [κοΐυτος, ρασὶ ν. Ὁ. 43. Τιαγάποσ, ϑνο. τοΐ. ἰΐ. ὑΡ. 158---180.; 40. νοΐ. ἱ. 
ΡΡ. 868---877. ΥΥ ΕἸ! ννυοα 5. Τ᾿ δοοιγβοβ, Ὁ. 227. 

2 ο υδηὶ αὐϊάδηι 6Χ Ὡοδίτίϑ ἰορσὶ ἰη δος] οδἰα ποΐαπι. ΤῸ δοδὶ οἀἰίοη οὗ {π6 ΜΌΓΑ- 
ἰογίδῃ Ἵδῆοη ἰβ ᾿παὶ οἵ (ἢς ον. Β. Ἐ', ὙΥ οεβιςοιι, ἰη ἢἷ8 Ηἰβέοσυ οὔ ἐδ ὕδποη οἵ τς Νὸν 
Τοδβίδηηοπί, ΡΡ. 557---δ64.. ἴτοτλ ὑνβοθο οὐ εἰσ 8] ΔΉ ΔΙΥ 518 οὗ 118 σοπίοῃ!β8 (ΡΡ. 3398 ---245.) 186 
δΔθονα ρΑγ οι ΑΓΒ δσὸ σοπάσηβοά. ὙΠῸ Μαυγαίοτίδη οδῆοῃ ἰδ 8180 ρῥγίηϊοά ἰη 1)γ. Βοῦ Β 
ἘΘΙΙ4αΐθ βδοσε, νο]. 1. ΡΡ. 399---484. (δεοοηὰ οἀϊτῖοη), τυῖ νυ] υδΌϊθ ποῖοβ. 

4 Ἐπυιβοδίπ5, ΗΪβῖ. ἔσο. 110. ν. ο. 1--4, Ιραγάπογ, ϑνο. νοὶ. ἰϊ. ὑῃ. 148----} 58.; 41ο. το], ἱ, 
ΡΡ. 360----862. 
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νοϊυμηΐηουβ τοῦ, 85 1π6 {1|168 οὗὁἨ (μἰγίοθθη ἰγϑδίῖβοϑ οὐ 18 αν βθοῃ 
ἰταηβιαϊ δὰ ἴο υ8, ᾿πουσῇ ποηθ οὗ {μοι πᾶν τοδομβθα ΟἿΓ {ϊπ|68, 
ἐχοθρί 8 ἔδυν ἔγαρτηθηίβ ργεϑοσνϑα Ὀγ ΕΠ ΒθΌϊ8 ἀπ Θτοπθ. Ηδ ἱγὰ- 
γνο]οά ἰηΐο {π6 Εδδί, ἰο δϑοουίδϊη ἰῃ6 «6188 ΘΔ ΠΟ, πα ἸοΩ 8 οδία- 
Ἰοραθ οὗ 86 θοοῖβ οὗ [6 ΟἹά Ταεβίαμαθης, Ἐυοτα (Π6 ἰδησιαρο οἰϊοά 
ἔγοπι ἷπὶ τί τοραγὰ ἴο ἴ[π6 Οὐἱά Τοβίαπιθηΐ, 88 ἀἰθιϊηρσι!βιοα ἔγοπι 
{6 Ναν,, [Πογθ 18 σϑάβοῃ (0 σοποϊθ ἰμαὶ ἰπθγα τγαϑ ἔλεη οχίβδηϊ ἃ 
γοϊυπη6 ΟΥ̓ οΟἸ]οοίοι οὗ ὈοΟΐκ8, σα] (86 Δίεισ Τεβίαπιοπέ, οΘοπ δ ἱηρ 
[π6 τυϊληρσβ οὗ δροβί]θ8 δῃᾷὰ δροβίο θα] ταθη. πο οὗ Μο το ὑγοδίϊβοϑ 
88 ἃ ΘΟΙΩΘΏΪΑΣΥ ΟἹ ἰ86 Βονοδίοη οὗ ϑαϊπὺ Φ ομη."} 

ἩΕΘΕΒΙΡΡΌΒ, γὙΠὺπὺ γγὰ8 ἃ σοηγογίθα «607, νγὰβ ὕόσῃ ἴῃ {π6 Ὀεσὶη- 
πίηρ οὗ {πῸ βοοοπά οἽδηΐαγυ, δη4, δοοοσαϊησ ἰὸ {π6ὸ ΑἸδοχαπάσγίδῃ 
ΟἸὨἸγοηίοϊο, ἀϊοά ἴῃ ἴδ6 τοϊση οὗ ἴΠ 6 ΘιΏΡοσοσ (ὐοπημηοῖι8. Ηδ ταοΪαΐθβ 
ὑμαῦ, ἴῃ δ1Β ἸΟΌΓΠΟΥ ποι: Πα! δε πὸ ἴο Βοπιθ, Β8 Θοῃγογβοα Ὑ10Π ΤΔΗΥ 
ὈίθΒορθ, 41} οὗ νυ ποῖὰ Βοϊἃ ομα δῃὰ π6 βαπιθ ἀοοίσίῃο; δπηᾶ {πα 
“1ῃ ΘΥΘΡῪ ΟἿ ἐδιῈ δαπιθ ἀοοίγ 8 νγγὰϑ ἰδυραί, τ ΠΙοἢ {Π6 ἴανγ δηα (ἢ 6 

Ρμοῖβ, δῃὰ {πὸ 1μογὰ ὑθδοδοίῃ : ἢ 1ῃ πίοι ράβθαρο, Ὀγ “ἐδε 7Ζογά," 
6 τασδὶ τη ἐπα δου ρίυγοβ οὗ {86 Νοὺν Τοοίαπγχοηΐ, τ Ὠϊοῆ μα σοη- 

βἰἀογοὰ 48 οοῃίδι πῖηρ ἴΠ6 σΟΥῪ ἀοοίτιπο ἰδυ ρας ἀπά ργοδομοα ὈΥ «6808 
ΟἸὨγῖβι." ; 

ΤΑΤΙΑΝ ουτϑποά δρουΐ {π6 γϑασ 112: 6 νγχὰβ οοηνογίθα ἔτοηι 
Ποδίμϑηῖϑαι ο ΟΠ ἸΒ δ ὉΥ τοδαϊηρ {πΠ6 ὈΟΟΚθ οὗ 186 Ο]ά Τοϑίδ- 
τηθηΐ, δηα ᾿γ τοβοοίηρ οἡ [ῃ6 ἀμὸν ἐρῶν Δηα φρϑυτα 165 οὗ α6η- 
16. ΑΥ̓ΤΌΣ (πὸ ἀοαιῃ οἵ δυδιπ ΜαΑΡΥΥ, τ οβθ (Ὁ]]ΟἾΤΟΥ οΥ ρυρ]}]} 
[6 ἰ8 βα]α ἴο αν θοϑθῃ, Ταϊΐδδη δἀορίοα ναγουβ δρϑυσα δηά ᾿ογοίϊοαὶ 
ἰοηοίθ, ἡ Β]Οἢ ἀγα ἀοία!] θα ὈΥ͂ ΘοΟ] δἰ αβί]68} Ὠἰδίοταμβ, Ηδ οοϊαηροβοά 
ἃ ΠΑΙΙΟΩΥ οὗ ἐμ (Ἰοεροἶδ, οἹ]οὰ ΔΙᾺ ΤΕΣΣΑΡΩΝ, οὗ" ἐλε ἤρων; 
Ἰὼ τ ΒΊΟΝ 6 18 ομαγχροὰ πῖτὰ τβκιηρ' ΔΙ ογαϊοηβ δηα Οὔ βϑίοηδ ἴῃ δυο 
Ῥαβδβαροβ οὔ [Π6 (ἀο8ρ6}8 88 ο [18 βουθσαὶ ἰθποίβι ὙΠ6 ἔταρ- 
μι θη8 οὗ {Ππ18 ΠΑΥΠΙΟΏΥ, κτεὶ αν Ὀδ66η ργοϑοσνοα ὈγΥ ΟἸοθηιθηΐ οὗ 
ΑἸΙοσχαμάγια ψῆο τγοίθ ραϊπδῦ Ἰδηδη, ργον δαί 1Ὁ νγα8 οοτηρ!!οἀ 
ἴτοσα 6 ϑαπ6 (ἀοβροῖὶβ ψὮϊοῖ το ΠΟῪ ἰδῦθ, δῃὰ τϑοορηϊδα 88 
ΟΑΠΟΏΪΟΑ]. ὃ ὙΠῸ ἰάθη οὗ ἴπ6 Οοβροΐβ, μαυπηοηϊδοὰ Ὀγ (δα Ἰαΐίον 
ννἢ οὐν ΟοΒροΐβ, 18 [γί 6 Γ ρῥγουθα ὈΥ ἴδ6 πο ἰμαὖῦ 4 ατοοῖ τηβηιι- 
βουρῦ οὗ (86 Αοβροϑῖβ ἰὰ {π6 Βυι 8} Μυδουμὰ ((οάοχ Ηδυοίδηυβ 
5647) οοηίαῖῃ8 8 Βομοϊ τα, {π6 οὈ]θού οὗ ποῖ 18 ἴο διιρροτῦ ἃ ναγίοιιβ 
γοΔἴηρ ὈΥ ἴμα δυο Υ οὗ Ταῦδη. ΕΒ 1.88 δοοουηί οἵ ΤΑΤΙΑΝ Ἐ 
Ἡδυλοηυ ἁγίαν ργονθθ ἐμπαΐ ἴῃ [Π6 φαυ οδὲ Οἰπλθ8 ἱπογῸ 6 ΓῈ ἴΌυγ 
(σοΒρ6}5, δὰ οπἱῦ ἴουγ, προ 66 ἴῃ οδίθοῃ τὶ {πα ΟΠ τ ϑίδηθ. 

. Ἰ1αγάπου, 8νο. γοΐ. 1ϊ. ὑῃ. 146---148.; 410. νοΐ. ἱ. ῬΡ. 358, 8359. Οπ εἶπ6 (δβιΠΊΟΠΥ οὗ 
Ἡοροείρρυβ, βε6 Με. Υ εβίσοιϊ, οὐ [89 ὕδῃοη οἵ 6 Νὸν Τεθίδιῃθηΐξ, ΡΡ. 338---285, 

3 Τρϊά. ϑνο. νοὶ. ἰΪ. ὑῃ. 141--- 145.; 4ἴο. νο]. 1. Ρ᾽. 855---3.68. 
8 ΟἸεπιοπέ, ΑἸοχαπάσγίη. ϑιγοπιδῖδ, "Ὁ. 111. 6. 12,18, Ἐρῆγοτη πὸ ϑ'ιγτίδηῃ στοίο 8 Οοσ- 

ΤΙΟΠΙίαΓΥ οὐ Ταιίαπ᾿ 5 τοσκ, νης γὰ8 Καόνη ἴὸ 186 ττίζοτβ οὗ πὸ ϑγτίδη οπυσγοῖ; οὔθ οὗ 
τ δοπὶ, Ὠ᾿οηγεῖτβ ΒΑΓ  ὑεοτ5, [6118 Ὁ8 ἔγοτα {5 ΘΟΠῚ ΠῚ ΘΠΙΆΤΥ, ὑπαὶ {δ 6 ἀϊδίοβαασζοη οἵ Ταδιΐδπ 
ν 88 ἃ ΒΔΙΙΊΟΩΥ ςοτηροβεὰ οὗ οἷν ἴουγ ἀοδρε]8. Τπεοάοτοῖ, Βίβδορ οὐὁἨ Ογτὰβ ἴῃ ϑιγτία ἰπ 
100 ἰουττ ἢ σΕὨΓΌΓΥ, πηο πε 005 [ἢ 6 Δ᾽ ΕΓΒ [108 δπὰ οχοϊδίουδ τηδάὰθ ὃν Ταιίδη ; δπὰ δά {πὲ 
ΠΟ ΒΔῊῪ ἴΠ6 νοῦκ, νοὶ ἴῃ ΟἸΠΟΥ ΤΟδροοῖδ ὙὙἃ8 οοΙτοςὶ, ΠΟΏΘΓΑΙΙΥ πδοὰ ὉΥ ποθ οτιποάοχ 
τδοηγδβοῖνοβ, οπὶ Ὑῇοπὶ Πα οοἰϊεοιεὰ δηὰ ἰοοῖ ΔΙΤΑΥ ἔνο δυηπαγοι οορίοε8, ἱπ ογάογ ἴὸ δβιιὺ- 
δσιἰταιο ἴον τποπὶ οἴ οτΒ Ὑπὶος πδὰ ποὶ Ὀθὸπ δἱιοσοὰ. Ὑποοάογοι. Ηφτοῖ. ΕΔΌ. ]. 1. ς. 830, 
οἰοἀ ἰη Οοἰϊέγίον᾽ β [πἰγοἀποιίοη ὧαὰἃ Νοῦν. Τοδβί. ἢ. 328. 

4 (ρ)όσίοσ, [πἰτοά. δὰ Νουν. Τοβί. ἢ. 329. 



80 Οη ἐδλε Αοηιίποηοδα απὰ Δι ἰοπέϊοϊέν 

ΗΪβ ογβϑί!οη ΟΥὁἩ ἀϊβοουσβα δραϊηβδὺ {π6 (ἀθη τ ]68, ἡ Β]Οἢ 18 βαϊὰ ἴο ἢανα 
δθ {Π6 τιοϑί ἀδοῖιὶ οὐ 4}} ἢ18 τυ! ηρβ, ΘοηΐδΊ 8 βου γᾺ] αὐοΐαίϊοι8 
ἴγοῃ, δῃὰ δ᾽] υδϑίοηϑ ἴο, {(Π6 (ἀοΒρ618, δβρθοῖδιγ οὗ Μαίί εν δᾶ Φοβη.; 

ὕΌΒΤΙΝ, Βυγῃδιηθα {πΠ6 ΜΑΙΤΥᾺ, ἴσοι Π18 Βαυηρ᾽ 86816 τ} ἢΪ8 
Β]οοα δὶ8 οοη δβϑίοῃ οὗ {86 γα ἢ οὗἩ {π6 ΟὨεϊβϑίϊδη γα] ρίοη, τνᾶ8 ὁπ οὗ 
16 ταοβὺ ἰθασπθα ἔδίμοσβ οἵ {πΠ6 βθοοπα σθῃΓΣΥ. 6 48 ῬΟΥῺ δ᾽ 
Βιοδοιη, οὐ ΕἼανια ΝΟΔΡΟΪ]8, ἃ ΟἸΤΥ οὗ δαιηδσὶα 1ῃ Ῥδ]θβίίηο, ἀροαῦ {μ6 
γοᾶν 89. Ηο νγχὰϑ οοῃηνογίθα [ο (Ἰ γδυδη:γ, Α. Ὁ. 138, Βουγϑῃθα ΟΠ] ΘΗ͂ν 
ἔτοιῃ {886 γϑὰσ 140 δπὰ αἰζοσνσαγάβ, δα βυβοσοα τηαγίγγάοῃ ἴῃ 164 οΥ 
167. Ηδ νυτοίβ βούϑγαὶ ρίθοθβ, οὗ τυ βῖοῖ ΟὨ]Υ ἢ18 ὕὑνγο ΔροΪορίθβ (Ὸσ 
{πῃ ΟἸ τιθείη, οθ δαάγοββοα ἴο ὑμ6 ϑιροσοσ Τιίαβ Αηΐοηϊμιβ ΡΊαβ, 
δηά {π6 οἵμοσ ἰο {πΠ6 δπιροσου Ματγοὺβ Απίοῃϊηινβ δπα ἰῃς βοηαΐα δηᾶ 
ΡΘΟΡΪΟ οὗ Βοιηο ({Π18 Ἰαβῦ 18 ποῦ θηίῖγθ), Ἀπ ἢ18 Πιαίορσαθ τ ἢ Τσυρῆο 
(ὴ6 ΨΦ ον, Ββανα Ὀθθῃ ργοβεσνθαᾶ. ΒΎοιω (ἢϊ8 ἀϊαϊοριια τγα ἰθάσῃ, ὑπαὺ Ρ6- 
ἔογα [ιἷ8 ὀοπυθυβίομ, εἶ ἀϑίϊη Δα οΑγ ΠΥ βέυαϊοα {π6 δίοϊο, Ῥγίμαρο- 
τϑϑῃ, απ Ρ]δίοπίὶο βγβύθῃβ οὗ ρΒ:]ἸΟΒΟΡΆΥ ; δῃα {μαῦ μορριιδγδοοα ΟΠ σι5- 
{ἰδ ηἰ ἐγ αὖ Ἰαβί, 88 (8.6 ΟΠ]Ὺ βαΐβ απ υβϑί] ΡΒ} Οβορῆγ. Τα Β πο υγ, 
Ἰοαγηΐϊηρ, δα δηὐαυ!ν οὗ δ υδίϊη, (Πογοίογθ, οοηϑυτζαϊο πὶ ἃ τ [Π6Β8 
οὗ {ῃ6 δὶρμοϑὺ προγίδμοθ ΗἮδ μα8 πυηθγουβ αὐυοίδίοηβ ἔγοιη, ἃ8 
ν06}1 48. δ) ἰυϑίοπβ ἴο, (88 ἔοαν (ἀοβρεΐβ, το ΒΘ ὉΠΠΌΣΤΩΪΥ τοργοβθηΐβ 
88 οοηϊδίηϊηρ [86 σοπαϊηα ἀπ δα ῃθηίο δοοουηίβ οὗ 688 ΟἸχὶϑὶ δπὰ 
οὗ μὶθ ἀοοίτίηθ. Ηδ ἰδγπβ {ἤθτη, ““ “εηιοϊγ 8, ΟΥ̓ ἈΘΟΙΩΠΊΘΗΙΔΓΙΘΒ, 
“«Μσμιοῖγ 8 ΟΥὙἹ {ὁ «ροδίϊε5," ““ Ολγιδῖ 5. οπιοῖγϑ ; ἢ ““ Λοπιοῖγς ὁ ἐλι6 
“ροϑέϊες απα ἐπεὶν (οπιραπίοηδ, ΜὯῸ αν σι 6 {Π6 ἰδίοσυ οὗ 41} 
(Βϊηρβ ὀοποογηΐὶηρ ΟἿἿ ϑανίοιν 6808 ΟΠ τὶβί : " ὈΥ ᾿ ΠΙΟἢ Β6 ονϊἀθπιν 
ΤΏ6828 {86 (οΒβροΐβ οὗ Μαείποιν ἀπά «ὁΠη, οὗ Μαγκ δηὰ Τ0Κ6. ἘΕὰτ- 
{86γ, ἴῃ μἷβ ἢγβῦ ἈρΡΟΪΟΡῪ ἢ [6118 ι1ι8, ὑπ΄ (ἢ 6 ΠηΘΠΛΟΙΓΒ ΟΥἨ (Π6 ἀροϑί]68 
Δηα {π6 ττλ τ ηρθ οὗὁἨ [16 ῥτορμοίβ γα τϑδα δπὰ ὀχρουπηάρα 1 {86 
ΟἸ γβύδη ἀββοι Ὁ] 168 (ῸΓ Νὰ τΝ ΜΟΥΒΒΙΡ : ὙὙΠΘΠπΟΘ 1 18. ουἹάθης ἐπαΐ 
1ῃ6 (ὐοβροὶβ ψϑῦα δ ὑμαῦ {τὴ6 νι 6}} ἱκποσσῃ ἴῃ Π6 σοῦ], δηά ποὺ ἀ6- 
ΒΙσηθ αν οοποθαὶ θα ἴσοπη ΔΠΥ ὁη6. ΤΠὸ τυ πο οὗ ἐ αβίϊη α80 οοη- 
ἰδῆ ΟΧΡΓΟΒΒ ΓΘ μσοΒ ἴο, ΟΥ αυοίδίϊοη8Β ἔγοιῃ, {ἢ6 Αοἰβ οὗ {6 
Αροβίϊεβ, π6 1 ρ18616 ἴο {π6 Βοπιδηβ, {π6 ἢγϑὺ ΕἸ ρ15116 ἰο {π6 Οουὶη- 
{π8η8, (π6 ἘΣρ᾽Ξ0168 το {π6 (ἀαἰαίίαηβ, Ερμοβϑίδηβ, ῬἈΙΠΙρρίαπβ, δηᾶ 
(ὐο]οββίδηβ, (6 βθοομῃ Εριβί]ϊ6 ἴο {16 ΤΠ ββα]οπΐδη8, {πΠ6 ΕρΊ8.16 οὗ 
Ῥοίον, δηὰ {π6ὸ ὈοΟΚ οὗ ανοϊαίοι, στ βϊοῦ ΒΘ ΘΧΡΓΘΘΒΙῪ ΒΑΥ9. ΔΒ 
τι τἴθη ὈΥ ““ ΦόοΠη, ομα οὗ {π6 ἀροβίϊοβ οὔ Ο γι." 3 

Απύοεϊοσ ἰὸ «πδι1η, 8 ῬΑΡΙΑΒ, ΒΙβῆορ οὗ Η!θγαρο δ πὰ Αξῖα, 
ὙΠο86. ΡΌΛ]1ο 116 18 μ]ασοαὰ Ὀούνγθθη (Π6 γϑασβ 110 απὰ 116.ΎΓἩ. Ηδ 
νγὰ8 Μ06}} ἀσαυδιηίοα τ ῬΟΪΥ ΔΓ δηα «“οἢη {π6 ῬΓΘΒΌΥΓΘΓ οὐ 6] ἀ6γ, 
βοίῃ οὗ {μαι ἀροϑίο οδὶ πχθη, ἢ ποὺ ἢ [6 ΔρΡοΟΒΙ]6 «“οἤῃ ΒΙΠλ86 
σΟΠΒΟαΌΘΒΕΪΥ Πα δα δοοθδβ ἰο (ἢ6 ροβϑὺ βουσοθθ οὗ ἱηοττηδίίΐοη. Ηθ 
ῬθασΒ ΘΧΌΓΘΒΒ (ΘΒΕΪΔΟΒΥ͂ [0 {π6 (ὑο8ρ6]8 οἵ Μαίπον ἀπὰ Ματκ, ν Βῖ 

 Ἑυδοθίυ8, Ηἰδὶ. Ἐο], 110. ἵν. 5. 29. Ιαγάποσ, ὅγνο. νοὶ. ἰΐ. ΡΡ. 135---140.; 4ο. τοὶ. ἰ, 
ῬΡ. 8353---855. γ οβιοοίϊ, ΡὈ. 83δὅ4--- 368. 

3 Τματάπου, δνο. νο]. 11, ΡΡ. 11ὅ---129.; 410. νο]. ἱ. Ρῃ. 8341---349. Τῆδὶ Ζυδιίη υϑοὰ δπὰ 
υοϊοὰ [Π6 δᾶτηο οἈποηΐοδὶ σΌΒΡΟΪΒ νος ἢ τὸ ἢάνο, π88 ὕδθθη ἀοτηοῃδίγεϊοα, ἔγοπη δεῖυαὶ 
ςοἸ διίοη, Ὀγ γ. α. 8. ΠΕΣ, ἰὴ ἃ αἰβδευίδιίοη ΡῈ] ϑῃοὰ ἴῃ 1819, δὰ τορτὶπιϑὰ ἱη Εν Ε΄. 
Ο. οβοητα σ᾿ Β Οοτηταθηϊδιίίοπεθ ὙΠοοϊοσίςεθ, νο]. ἱ. ὑρ. 221---252, 1, |ρ816, 1825. ϑνο. 
ΤῊ αιιοίδιίοηϑ οὗὨ ε{}Π ΔΓῸ Ἑχϑπιϊποὰ δὲ Ἰσηρῖῃ ὉΥ Μτ. Υν εδίοοιξ, ου ἴπθ σδποι, Ρῃ. 109 
.---20θ., δηὰ ὈΥ͂ δοπιίδος, ἴῃ Ὠἰ5 116 οὗ πδιΐη, νοΐ]. 1. Ρῃ. 352---278., (Εαϊηδυγρῆ, 1843.) 



ΟΥΓ ἐλο ειο Τεβέαπιοηξ, δὶ 

Πα Δβουῖθθβ ἰο {π086 ουδῃρθ δβίβ ; δ6 [88 δ]8ο χυοίοθα {86 βγϑὲ Ερ 866 
οἵ Ῥροίοσν δῃὰ 1π6 ἔσει Εἰρεβί]α οὗ Φοΐη, αὐ 4] }υἀδ8 ἐο ἔμα Δοίβ οὗ 16 
ἈΑΡροβίϊθβ, 88 νγ9}} δ ἰο [6 Ὀοοῖκς οὗ Βιανεϊδίϊοι. 
Ὗγ 6 δανῦθ ΠΟῪ ἰγδοϑὰ {6 δχίθσῃδὶ θυ  ἄθηοο ἔου [Π6 σϑηιμθηθ8θ ἂπά 

Δα  Πποποἰγ οὗ [86 Νον Τοδίαπιθηΐ, οτα 1Π6 ργεβθηῖ τἰπὴ6 ὑϑοϊκ ναγὰ 
ἴο {Π6 ϑοοοπά οοηΐυσυ, τ που {π6 δα οὗἨ [16 ἀροβίομο ἐδίῃοσγβ (παῖ 
18, οὗ (δοβα πῸ 6.6 {86 ᾿τητηθαϊαῖθ ΘΟΠ ΘΙΡΟΥΑΥΊΘΒ ΟΣ ἀἾ86 1168, 80- 

 αυδὶπίδηοαβθ ΟΥ̓ ΒΙΘΟΘΒΒΟΥΒ ΟὗἨ [ῃ6 ΔρΡΟΒ(Ϊ68), ΟΥ οὗ Δ}Υ οἴϊνον τυλῖοτϑ 
ΠΟΘΘ ΘΒ ΩΟΏΥ͂ ΟΔΠ ἰῇ ΔΗ͂ ὙΑΥ 6 αὐυοδομοα. “Βυΐ ἸΠΟῸρΡὮ το 
ἤανα βυβηοϊθηΐ ῥγοοῦ, ἱπάθροπἀθη!ν οὗ [86 Δροβίο!ο ἐλίμοτβ. ἐἤθ σα 18 
ΠΟ ΥΘΆΒΟΙ [ῸΓ ΘῸΓ Ταὐοοίϊϊηρ {ποτὶ Δ] ορϑίπου 88 τ86 θα. Ὑ Βθη {πα 
Ῥϑββαρθδ ἰῃ {δεῖς Ὑτηρθ, τ ΜΙΟἢ ἄγ ΒυρρΟΒοἃ ΟὨΪΥ ἴτουμυ {μποὶν 
γεϑοηιδίαμιοο ἴο δνθ Ὀ6ΘῺ ὈΟΥΤΟΥΤΘα ἔγοση ΘΟσβροπαϊηρ ραββαροΒ ἴῃ (ἢ 6 
(ἀο8ρ618 οΥ οὐδοῦ θΟΟΪΒ, ἃγὸ Ὀσοιρδῦ ἔου γαγα, 88 ἀϑυδὶ, ἴῃ 1η6 τοδί 1π- 
δίδῃοθ, 176 8.6 ἴπ6ῃ 1πα 664 Ἰοβὺ δὴ Ὁποογίδιηίυ, τοῦ ΠΟΥ μοῦ ραββαρο8 
6Γ6 Ὀοστονοα ἕλον ἰπ9 Νονν Τ δδίδιηθηΐ Οὐ πο. Βυΐ θὰ ᾿ὸ μᾶν6 
αἰγεαάν ρτονθὰ (ἢδὲ διιοῖβ θοοῖβ οὗ (86 Νθιν Τρδίδμχθη, 88 (ΠΟΥ ΔΓΘ 
ΒᾺΡ 10 Βαγα απο!ρα, τοῖα μθη ἴῃ εαίδέεποο, δηα ἱμογοίοσο πῖσλὲ 
ἴδνο Ὀθθ αυοίοα Ὀγ δοιὰ, 1ὖ Ὀδοοιλοθδ τ ἢ ἸΏΟΤΘ οὐϑα 0 }6 δαὶ 
τῃο86 ὈοΟ ΚΒ γθα] ν τσόγα χυοίοα ὃν ἰμο. 11 18 ἰσυο, (παξ ἢ 116 να]}- 
ΑΙ οὗ ἃ νι ηαβ8 τηιϑί Ὀ6 ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ΘΒ Ὀ Β 6 ΒΥ σβθδηὴβ σ]}] ἢ 
ῬΙονυΘ οὗ ἐλοπιδοίυεα  Παὶ {πὸ τοϊέπεδε 16 Ἰηϊο 64 ἐο Ῥγοόνθ, [6 Ἰπιρογί- 
Δης6 οὗ ἢ]8 ΘΟΥΙάΘΠΟ6 18 {ΠΟΓΘΌΥ αἰπλϊ θα. Βυΐὺ ἴῃ ἘΠ6 ρσοϑϑηΐ οϑδ6 
Ὑ6 ἅΓ6 Ὡοῦ 80 τη δῇ οοῃοογηθα τ} {86 ΟὐἰδΙπίηρ᾽ οὗ κεοσὲ δν!άθηοο, 
ὙΠΙΘΝ 18 α}Ὁ6 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΣΥ, ἃ8. ὙΠῸῚ}Ὶ δῃοσιηρ παι (Π6 ἰοβί μουν οὗ 
16 αροβίοϊ!ο ἐίΠο 8, 88. (ἌΣ Ὧ8 1ὑ ρΌΘΒ, 18 δοηϑίδέεπέ π᾿ [86 ανϊάθποο 
Αἰγοδαγ ργοάαοοα,"} ἜΒοΓΥα ᾶγθ, ΒΟ ΟΥΘΥ, βοῖμθ ὈΟΟΚΒ οὗ {πὸ Νονν Τοὲ- 
ἰδπιθηῖ, τηθηϊοηρα ὈΥ παιθ, δῃα οἴμοτβ τΜοΐ αὐθ 80 ΧΡ Έθ Ὺ 
Δ Δ ρα ἰο ὈΥ 1π6 ἀροβίοὶϊο ἐλ Πο 8 ἃ8 ἴο ἤχου τχοβίὲ ἐεόμεν ἢ (Πδὺ δυοἢ 
ὙΥΓ  σϑ ταδί ἤν Ὀ6ΘῺ οχίδηΐϊ ἴῃ {Π6 1, Ὁ π|6 ; ἃπά Δ Πουρῇ (18 ἀθονο 
ΤΟΠΊΑΓ 64) {πον ὑθβΟ ΔΟΩΥ 18 ἢοῦ δΌβΟ] αἰ ΘΙ Υ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 ΘΟ μ]οΐα {Π6 
ΒΟ6ΓΙ6Β οὗ δυϊάθῃσα ἔου {886 σϑῃυηθῆδδβ ἈΠῸ δα Ποη οἱἵγ οὗ {π6 Νὰ 
Ῥαβίβιηοηϊ, γοῦ 1ὺ ΤΩΏΔΥ 6 δε ϑίδοίογΥ τὸ (Π6 ΤοΔάοΥ [0 866 {π6ὶγ αἰτοβί- 
δἰϊοη8 ; Ὀδοδυδα, ΠΡΟ ΠΗ ΠῪ οὗ τῃΠοὲν αποία!!οη8 ἔγοιῃ (86 ὈοΟΪΒ οὗ 
«τς Νεὸν Ταβίδιηθηΐ, δᾶ οὗ {πο ὶν Δ᾽] δομβ ἰο {π6πὶ, {π6 δροβίο]ο 
ξαιθογα όσα (ἢ Ομ] θοῦ ῬΟΥΒΟΠΒ ἔγοιτα ᾿ ποτὰ {π6 τυγιῖογβ, (παὺ ἰτατη αὶ» 
αἴοὶγ βυοοσοοάρα ἰδομ, γοοοϊγοα {Π6 Ἰηξογτηδίίοῃ συ Π 1 ἢ (ΠΟῪ Ὦανο ἰγ8 8» 
τηϊ 6 ἴο 8, δΟποοτηηρ ὑμ6 δας ΠοΥβ, δηα {Π6 ρΘΠΘΓΆΙ τϑθαρέϊοη οὗ 
τἴοθα ὈοοΚθ. ““ὙΤΏ6 δροβίο]ϊο ἔδίμουβ ψιτοΐθ αὖ ὑπαῦ ὙΟΡῪ {τὰ ἢ 6 Π 
16 οτὰὶ ἰθδοξίησ οὗ [8 Ὡροβίῖθβ ψγὰ8 8.}}} βδουπάληρ ἴπ [.6 Θδ 8 οὗ 
ΟἸ τ δι θπάουη. Ἡδιοὲ {μοῖγ στοαὺ ναΐὰθ. ΤΏΘΥ τδργϑβθηΐ [0 π8 {Π 8 
δα] τσ οὗ {π6 ρῥυιπηϊεῖνα ομυτο ἃ8. δὴ ἀκήϊεπςθ. ΠΟΥ 81 δῇ θοῆα 
οὔ (6 νοῖςς οὗ ΟἸιγίϑβί. ΤΉΘΥ ἃ. δοῃ οι ΡΟΥΆΤΥ πα ᾿παάοροηάοθαις 
τυ ΐποββαβ οὗ βοσγιρίυζο ; [44] (Π6Υ 8Πον 08 δα σγῃδὲ 18 ἔθθσα ἰδυρῆς 
τγα8 δα] ον ἴῃ π6 αροβίοϊο ομυσοῖ. 5 Το ἰθδίϊπιοπυ, ἱμοσοίογο, οἵ 
τ 686 δροβίο δαὶ τθῃ ἔοστηβ 8 πηρογίαηῦ μπκ τη ἐπαῦ πη ρτόκθῃ οπαὶὰ 
οὗ ονϊάθησο πο 88 Ἰαἰοπα ρα [ῸΓ [Π6 οοηνϊοίΐοῃ οὗἨ {π6 Ἰαϊθβί ἀσθϑὲ 
απηα {πουρσῇ {πο ῖγ σου τσὶ αὖ ἄσγθὺ ἤν Ὀδθη ρα] 1564 ἀποηγ “5 

1 ΒΒ ΞἢΟΡ Μαγβὶβ͵οίαγοβ, ραγὶ ν. ἢ. 65. 
3 Ὧν. ογάσιν οι 5 [οΐυγα5 οἡ ἴῃ 6 Οαποῃ, ὅς. Ρ. 148. 

ΨΟΙ͂,.. 1. οα ᾿ 
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ΤΔΟΌΒΙΥ ἔγοιη ἃ ἀγοδά οὗ ρογβθουξίοη, γϑὺ {π6 δυΐποῦϑ οὗἨ {π6πὶ νγογὰ 
γ6}1} Κηονῃ δὖὺ ἰμαῦ {ἴπηθ, ΠΟΥ ἀο νὰ μπᾶ δὴν αἰ ἴθγθηοθ διθοὴρ {6 
δποϊθπίϑ σοποοτηΐηρ ἴθ. ὙὍμὸ δηϊαυϊίν οὗ {π6ὶγ ψτιθηρβ Ὀεϊησ 
αὐιαἑἰ6α, Ὁ 18 ἱπυγηδύοθυιαὶ τ μοίμον ὑπ 6 Ὺ σοῦ σι 6 ὈΥ ὑπ ο86 ΡΘΥΒΟῚ 8 
ὙΠ ΟΒΘ ΠΔΠ]68 ἰΠ6Υ ὈΘΑΓ, ΟΥ̓ ποῦ; ΘΒΡΘΟΙΑΙν 88 10 18 οἶδ ἔγοια {πο ὶγ 
οοπίοηίδ, ἰμαὲ [ἢ6 δυΐμοτβ οὗ {θὰ πο γ6 ρἼουδ δηά σοοᾶ θη. ΕῸΣ 
τπ6 ψυϊηρβ πῃ αυ βίο Ὑγ6 ΓΘ ῬίοιΒ πα σροσα], ΟΠ οὗ [86 δροβῖο- 
Ἰῖοαὶ αρϑ, δῃᾷ οὗ δροβίο!ἱοαὶ τλθῃ ; δπὰ αἀγὸ ποῦ οδ᾽ουϊαϊθα ἴἰο βθῦγθ ΔῃΥ 
Ῥαγίγ, ΠΟΥ ἴο σου πίθμϑῃοα ΔΗΥ͂ Ορίπῖοη οὗ ἴῃ6 (Πθῃ δχιβίϊηρ βθοίβ οὗ 
ΡΒΠΟΒορηγ. ΤΉΘΥ ΔΓΘ αἰδὸ Ὑυὶτύθῃ 1π ἃ βίυ]θ οὗ δνδῃρθβ 1604) βἰταρ]}- 
οἰΐγ, ἴῃ ἃ βρίσιῦ οἵ ρϑᾶθβ, οδγιύν, δῃα σοβιρῃδίοη, δπὰ σπου {αὶ 
αἰ ΒρΙΑΥ οὗἉ Ἰδαγηΐηρ Ἡ Β1ΟΝ. ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ {Π6 τ ηρΒ οὗ {16 ἔΊΠ 6.8 οὗ {16 
Βασοηά δπᾶ {μπὶτὰ δϑηΐζαγιοβ. 
ΤῊ δοϊπον οᾶσοα ἀροϑίοϊο ΓἈύΠοΥΒ γα [Ὁ0}3 10 ΠΌΙΔΌΘΥ, νΥἱΖ. 

Βαγηδῦδβ, ΟἸοιηθηΐ, Ισπδίϊυβ, δὰ Ῥο  γοᾶγρ. 
1. ΒΑΒΝΑΒΑΒ, {Π6 6 ]]ον -ἰΔ θοῦ οὗ Ῥδμ] (Αοίβ χϑ. 2, 8. 46, 

47., 1 ον. ἰχ. 6.), ὙΠῸ 18. αἰ8δὸ ΘΧΡυβββὶ Υ βδίγὶθα δὴ δροβίΐα (Δ οίβ χὶν. 
14.),,ὄ 8 {πὸ τορυἱθα δαΐμοσ οὗ δὴ ορὶβι]6 ὑπαὶ νγγὰβ μ6]4 ἴῃ {π6 σγεαῖοβὶ 
αϑύθοιῃ ΟΥ̓ (π6 διηοϊθηΐβ, Δα Ὑοἢ 18 80}}} οχίδπί. [ἢ {118 δρὶβί]θ, 
{που ρὴ πὸ Ὀοοῖς οὗ {πὸ Νὸιν Τοβίδταθηϊς 18 Ἔσρυ θυ πδιηθα ἴῃ 1, γοῖ 
{ποθ ἃτὰ {0 ΡῈ ἴουπμα ΘΧργθββίοιβ ὙΠΟ ἅτ ἸαἀΘΗΠΟΑΙΪΥ {Ππ6 Βαπι 
{παῦ οσοῦγ ἰη {πΠ6 (ἀοβροὶ οὗ Μαρμον; δηά ομα ἴῃ ραγιου αγ, τ Βὶο ἢ 
8 Ἰηἰτοάυορα τ} 1Π6 ἔογπιαΐα, “ ἐξ ἐξ τογιἐέθη,᾽ τ ΒΊΟΝ γγὰ8 ἀδοα Ὀγ 
1Π6 «ον θη ὑπο Ὺ οἰἱοα {Ππ6ῖν βδογθα Ῥοοκβ. 186 οριβί]ὶα οὗ Βαγ- 
ΠΆΌ48 ΠΥ ΠΟΙ σοηίδιη8 {πΠ6 ἀχαοὺ σψοσβ οὗ βϑυϑῦαὶ οὐποσ ἰοχίβ οἵ {6 
Νεον Ταβίδιηοηΐξ, δηα {πο γ6 δῖα Δ} ΒΊΟῚΒ ὕ0 ΒΟΙῚΘ ΟἾΠΘΣΒ: 1 4180 σοη- 
ἰλῖὴ8 ἸΏΔΗΥ͂ ΡἤΓΑΒΟΒ Δα ΓΟΑΒΟΠΙ ΡΒ 864 ὈΥ {Π6 Δροβί]6 δὰ], βοπὰ 
156 ΔΌΪΠΟΥ ΥΘΒΘΠΌ]68, 88 ἢ18 6] ον] θοῦγον, ψιπουΐ ΘΟρυϊηρ Πΐπι. 
1018 ἴο θ6 οὐρβογνβᾶ, ἐπαῦὺ Βαγηδῦαβ οἱΐθβ, οὐ δἰ 68. ἴθ, ΤΏΘΠΥ͂ ΠΊΟΓΘ 
γῬαβϑϑασοβ οὖν οὗ {μ6 Ο]α Ταβίατηοηῦ {μ8ῃ ἔγοια {Π1ὸ ΝΘ ; τ ΒΊΟΝ 15 ἴὸ 
Ὅα αὐτὶ θυΐοα ἰο {πΠ6 πηα δηα ομαγαοίου οἵ (86 συ εϊῦοσ, 0 γῸ8 ἃ ον, 
δηα ΨΠ|0 ἀγριθα ΟΠΙΘΗ͂Υ ΜῈ 6} ονν8.2 

2. ΟἸΈΜΕΝΤ ΒΙΒΒΟΡ οὗ Βοιηθ, δηά ἃ [6] ον -ἰΔΌοῦτον οὗ {π6 ἀροβίϊο 
1 ὙΠ Ὀοδὶ οΟἸ]οοίνο οἀϊθίοη οἵ [πῸ ττῖτῖηρβ οὗἩἨ 1π6 Δροβίοὶ]ο [ἈΠ γβ (0 ὙΠ ἢ 186 τοῖογ- 

ΘΠΟΘΑ͂ ἰη ἴἢο [Ὁ] ον πρὶ Ραρ68 86 τηδ6) '8β ἴο 06 ΤὈαπὰ ἴῃ ἴα ψοτ οπηοὰ 5.5, Ραίγηνι, 
φαὶ ἱεπιροτίδιια ἀροδίοἰϊοὶς Πογμετμπί, Βαγπαδα, ΟἸἰεπιοπεϊς, Ηδτγηια, Ἰσπαίί, Ῥοϊνεατρὶ, ρετα 
υέγα εἰ διρροκιίἐα ; ἀπα οἰιπὶ ΟἸεπιεπίϊδ, Ἰσπαίιὶ, εὐ γέ, “Δοιὶ εἰ ατιγτὶθ. ὦ. Β. Οὐἱε- 
ἰεγὶμς 50. ϑονδοη. ΤΆεοί, ἐς ΔΛ 5 5, (οαώ, ἐγ, υεγεἰοπίδιασιο εἰ ποίϊα ἐἰμδίγαυϊί. Σροεηβι, 
ποίαδημο αα)εοϊξ, υοαππες (ἰογίσιδ. 22 ν 8. [Ὁ]10. Ατηδβῖ. 1724. Απ ὀχοοιϊθηῖ πη ρ] Ἰ5ἢ ἴγβη5- 
Ἰαμίοη οὗὁὨ τῇς ρσεπυΐης τυ ρ 8 οὗὁὨ [Π6 Δροβίο! ς δι ΠΟ. τ 88 τηδὰθ ΟΥ̓ Αὐσἢ  βπορ ἴγακα, 
τοναγαβ {Πς οἶοδβα οὗ 1ῆ6 θϑαυθηῃΐδθη τ} σΟΏΓΟΣΥ, τ ἰοἢ ἢΔ8 βίποθ ὈσΘη σα ρ δι αν ῥγϊπίοα, 

3 ΗξῆΜΑΒ, δ οπὶ Οτίσοη ἰπ 1Π6 ἐγ σΟη ΣΤΥ γι οοπ)θοϊγϑὰ ἴο Ὅ6 {Π0 ΘΟΠΙΟΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ 
οὗἩ δι, λυ, ΟΥ̓ Ὑβοσὴ ἢ ἰ8 δῃρροβοά ἴο 6 τῃηοῃιϊοπο ἰῃ Βοπι. χυΐ. 14., 18 ἀφεϊ σηρῖ!γ 
οπλϊ το. Δ ψοΥΚ ἰπ ἴτοο ὈΟΟΚΒ, ΘΠ 6 ἃ τη “ Πα δίοτ" οΥ “ δλερλεγα," 5 Ὠἰτοστῖο Ὀοὸπ 
δϑοτγι θοά ἴο ἷπι, η ἃ ἢ88 Ὀ66 ἢ ΒΡ Ροβοα ἴο Ὀ6 τυτ θη ἰονγαγὰϑ [Π6 ο]ο86 οὔ ἴθ ἢγβι σοπίυγΥ: 
10 ννὰ8 ΟΥ̓ΪΡΊΠΑΙΥ νυγι το ἴῃ αστϑοκ, ἐπουρὶ ον οχίϑηϊ ΟΠΪΥῪ ἴῃ ἃ 1,8] νοσβίοθσ. ΑΒ ἴδ. γὸ 
ἦθ᾽ ΠΟ ΘΧχίθγτδ] ον ἄθποο ἴο ργονο ἴπ0 σοπαϊπθηο88 οὗ 118 ὈοΟΪκ, “ ᾿πίογηδ] ονυϊάοηςο αἰοης ᾿ 
(Δῖτ. ὙΝ εβισοια τοπηαυῖ8) κ 18 δα Ποίοπὶ ἴὸ Ῥγοόνο ἴπδὲ ἴ6 “ ΒΒορΒοσὰ ᾿ σου ποῦ ἤανὸ Ὀδοη 
τ τοη ἴῃ τὸ Δροϑῖο] ο αρο, ὙΤΠο ΒΟΪ]6 ἴοπο δηᾶ Ὀθαγίηρ; βῆονγβ (π8ῖ ἰΐ 8 οΟὗἮἨ τ1ὴ6 βδῖπο 
ἀδλίθ 18 Μοπίδπηίβιῃ," τ[πδῖ ἰ6, Ὀοξτνοοη {π6 τη α]6 δηὰ ἰδοῦ οηὰ οὗ (ἢ βοοοηὰ σοηΌτΥ; “δὰ 
18 Υἱοῦ ἡ μἰοἢι 1ς ΟρΟΠΒ Οὗ Βαγοι ἀἰδοὶ θ] 1π6, σονεγηπηοηῦ, δὰ ογάϊπϑποοδ, οατι βοδύοοὶν δ6- 
Ἰοης ἴο δῇ ΘΑ] ῦ ρογίοά," ͵οκίοοιί, ου (Π6 Οδποη, Ρ. 220. ἴῃ ρΡρ. 291---2927. [Π6 Δ] δἰ οἢ 8 
[ο οοτγίαίη θΟΟΚΒ οὔ τς Νρυν Τδβίαπιθπὶ ἀγὸ Οὐ ΠἸΟΔΠΥ οχαπιηθά. 

3. ΟὐοἰΘ] ΟΣ Ῥαίγοβ Αροβιο]εὶ, νοὶ, ἱ. ρρ. 15--6δθ6. Τασγάπογ, ὅνο. νοὶ. ἰϊ. ρῃ. 12----29.; 4ϊο. 
γοΐ. ἱ. ΡΡ. 288---289, 1)γ. Ἰαγάποσν, πούσαυοσ, ἰδ οὐὗἩὨ ορὶ πίοῃ {παΐ ἰς σδηποῖ θῸ βαϊὰ στ οογ- 
ΑΙ, [π΄ ΒΑΓΠΔΌΔΒ τοίοιτοὰ ἴ0 ΔῺΥ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴῃ ΝΟῪ ὙΤοβιδηηθηῖ; “ ποτ," δ6 δά ὰβ, 
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Ῥαδὰὶ (ΡΝ. ἵν. 8.), σσσοῖθ δῃ δρὶβι]6 1 σοῖς (τ πιο μα8 ποΐ σομηα ἄονγῃ 
ἴο Ὧ8 Θη{116), ἴῃ [6 ἤδὴα οὗ ἰῃ6 οδυτοῦ δὲ Βοιηθ, ἰο {86 σμυτοῖ αἱ 
Οοτϊηίῃ, ἴῃ οὐάοσ ἴο οοηροβα οογίβδιῃ αἰ ΒΒ 8: 09 [δῦ ργθνα! θα {Π 676. 
Τη 6Π|18 Θρ15016 {Π6 6 8.6 Βθυθσαὶ ρδδβαᾶζοθ τ ΒΟ Ἔχ 1 {11 νοτ8 οὗ 
ΟἸ γῖδὺ δϑ ὑπ6 0 βίδμα ἴῃ {86 (ὐοβροὶβ, νἱπουὺ πη ΟἹ ηρ; [ποτὰ ἃ8 αυοίϑ- 
[10}8, τρεσρὰ ἰο {6 ὑβαρθ γπ]οἢ (6 ἢ σΘΏΘΓΑΙΥ ργονα]οᾶ, Ηδὸ αἷβοὸ 
οἰΐθβ οὐ 81 0ἀ68 ἴο τηοβὺ οὗ [π6 Ερίδί]ϊθβ. [ὑ 18 β'θῃ γα Υ βιιρροβοά {πα 
ΟἸοπιθΐ ψγὰβ ογἀδὶ πο Βιβῆορ οὗ [16 ομυσγοῦ αἱ Βοιηθ ΑἹ ἡ. 9] 
((βουρὰ (μ6 ογάεν οὗ 18 δριϑοοραΐθ 18 ἀϊδβριιίΐθα), δπὰ ἐμαὶ 6 ἀϊβά ἴῃ 
18 (γα γϑαγῦ οὐ [6 ταῖρι οὗ Τταΐδη, Α. ἢ. 100." 

8. ΙΘΝΑΤΙΌΒ ψ͵ὰ8 ΒΙΘΒοΡ οὗ [86 ομυσγοῦ δὐ Απίϊοοϊι,, α. ἢ. 70, δῃά 
βυδογοά τιαγίγτάομι Α.Ὁ. 107, ΟΓ, δοοογάϊηρ ἴο βοηθ δοοοιηΐθβ, Α. Ὁ. 
116. [1 (648 βοῖὴῶθ αν βῃρροβϑα) 6 νγδλβ ποὺ οπα οὗ {6 11{{16 Ομ] άγθη 
ΠΟΙ «6808 ἰοοῖς ἊΡ ἴῃ ἢ18 δύτὴβ δια ᾿]εβββοα, 1 18 οοσίβιη {μα Π6 
ΘΟΠΥ̓ΘΓΒΘα [Δ }}}18 Ὁ] ἱΓ 106 Δροβίϊοθ, δπα γὰ8 ρου δου δοαυδιηοά 
Μὴ ἢ (Π61Γ ἀοοίγηθ. βθνοσαὶ σοῖς θρὶβί]θβ αῦὸ δχίβδηῦ βϑαγηρσ {Π6 
Ὠδηθ οὗ Ιρπδίυ8, οὐ τ Οἢ [16 Βμοσύθυ ΟΪῪ αν Εἰ μοσίο Ὀθθη σὸ- 
οαἰνοα 88 σοῃϊπο: δαΐ {μ6 Εν. Υ. Ουγοίομ᾽ Β ἀἰβοοόνοσυ οὔ (86 ϑ'υσῖδο 
Ὗ δγβίοῃ οἵ {Π686 θρὶβδί]εβ ([ὕσϑθ νϑσῪ δηοθηύὺ Μδηιδβογὶρίβ οὗ τι οἢ 4.6 
ἴὼ 16 Πργασγ οὗ {86 ΒΒ δῃ Μυδβθϑυχῃ) 88 σοπάδγοα 10 οογίδίη {πα 
ούΥ̓θἢ ἴπ6886 βῃοσγίοσ δρὶβδί]98 αν θθθῃ 1η οροϊαίθα.3 [πη {Πὲὶ8 νϑυβίοῃ 
Δπα 1(8 Θοστοθρομαϊηρ ατϑοὶς ἰοχὺ ᾿σηδίλιβ μδ8 αποίοα ΟΥ̓ Δ] 6α ἰο {Ππ6 
(ἀο80618 οὗ Μαίίμον δηά “οΐη, ἴο 116 ΕἸΡΙ8.168 ἰο {86 ΕΡβδβίαμβ δηὰ 
(ὐοἸοεβίδῃβ, δα ἰο {16 χδὺ ΕἸ β8ι16 οἵ Ψοδῃ.3 

4, ῬΟΓΥΟΑῈΡ νῦδβ8 δὴ ἱπτϑαϊαία αἰβοῖρ]6 οὗἁ ἔπ 6 ἀροβίὶα “οἱ, ὈγῪ 
ὙΠΟ ἢ6 "γα8 480 δρροϊηίθα Βίβῆορ οὗ [86 μυχοῖς δὲ ὅΩΥ πὰ. Ηθ 
Πδά σοηνοσβοα ὙΠ ΤΔΩΥ ὙΠῸ δα δοθὴ «6818 ΟἸ γὶδί, δῃᾶ 18 βὺρ- 
Ροδβρά ἴο βανα θθθῃ {πὸ ““ δηροὶ οὗ {16 μαστοῖς 1ῃ Θιωγτηδ," ἴο ΤΠ οΙη 
{π6 δρὶβι}]6 πὶ {π6 Βονθίδομ 18 δἀάσθεβοα. Ἠὼδ βϑυβεγθα τηδγυ γομη 
δοουῦ τ[Π6 γοαᾶς 166.4 ΟΥ̓ [86 ναγίοιιβ τυ ησβ ὙΠΟ Π6 18 τοοογάθα 
ἰο ᾿ᾶγθ Ἰοἵξ, ΟὨΪΥ πα βογῦ δριβδίϊθ γϑιμδὶηβ; ὑπο “Κ σομίδιπδ [ᾺΓ 
ΠΊΟΥΘ ΤΟΐθγΘΠΟ68 (0 {π6 Ὑτιϊηρθ οὗ 6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ {Π8η ΔΎ 
Οἶδας τσοσκ οὗ 186 ἤγδβὶ δρϑ. ( ΤΑτάμπον 1.48 οο]]δοῖθα πραυὶνῪ 
[ΟΥΤΥ 4] 8 οὴβ ἴο (6 ἀΙδγθαΐ ὈοΟΐΒ οὗ ἰῃ6 Νὸνν Τοβίδιηοθηι) Απά 

“ουρβε ἐξ ἴο δ6 τοοϊκοποὰ Βίσϑῃηρο ἰπδὲ 8 ἸηΏ8ῃ, ὙΠΟ ὙΥᾺδ ΘΟΠΙΟΙΩΡΟΓΑΤῪ ὙΪΠῚῊ [ἢ 6 ΔΡΟΒΙΪ6Ξ, πὰ 
δὰ τὴ6 5ϑῖὴθ βρί γι: δηὰ {κὸ σὴ δ νι} τηθπι, ᾿ Β6 νᾶβ ἢοῖ δῇ δροβιΐα ἰπμδεϊ, βῃου εἰ οἴτοῃ 
Γολβοη δηὰ ἄγρῦθ κα {Π6 πὶ, νι πουΐ αποίίης [Πμοἷσ τσὶ ημ8 ΟΥἩ Τοίδστίηρ ἴὸ ἴμο πὶ. ὙοΥΚϑ, 
ϑνὸ νοϊὶ. ν. ῥ. 858.; 4ϊο. νο]. 111. Ρ. 99. Το ῬΤΟΡτΙοἰγ οὗἉ σοῃδίἀοτίηρ ΒΑΣΙ Δ8 88 ἃ ἰἐδι}- 
ΤΏΟΠΥ͂ ἴοΥ ἴῃ6 δα Βα π οἱ οἵ ἴ6 Νονν Ταβιδιηθηΐῖ 8 αἶδοὸ αποδιομοα ὃὉγ Ῥτγοῖ, 1.534, ἴθ ἢΐ8 
ῬΟΥΚ οἡ ἴμ6 “ ΑἸΙΒΟΠ ΟΝ οὗἨ [86 Νοῖν Τοβίδιμθης," ἰγαηβὶδίοα ὃγ Μγ. Κίπράοη, Ρρῃ. 88--- 
40. ϑιου]ὰ [80 τοδᾶογ οοἰηοίάθ ἰη ορίἶοπ 1} (686 οπιϊηοος οτοῖςβ, (ἢ6 αΌδοηςο οὗἉ ἁ ΒΔΓ- 
ΠΆΡΑΒ᾽ 8 16δΕ ΠΟΥ Μν1}} ποῖ δὔοοι (Π0 σοηοτγαὶ ἀγραπιοηΐ, τ ἰοδ 18. 80 ΒἰΓΟΏΡῚΥ δαρροτγίοα ὈΥ͂ 
186 πιάϊδρυϊοὰ ονΐάσησοο οἵ οἴΠ6ΓΒ οἵ ἢιἰβ ΟΠ ΟΙΠΡΟΓΆΓΙΘΕ. 

' Σασάποσ, δγνο. τοὶ. ἱ. Ρῃ. 32----47.; 4ἴο. νοἱἹ. ἱ. ΡΡ. 289.--808. ΟΟἰο]οτίαδ, γο]. 1. ΡΡ. 185 
--ἰ89. Υοερίοοῖς, οἡ [86 Οδηοῃ, ΡΡ. 27--84. 

3 Ἔργα [}] δοοουηὶ οἵ ἴπ6 ϑγτιδο Ὑ᾽ ἐγβίοη οὔ [Π6 Ἱρπαίίδη ἘΡ1531168, [6 ΤοΔΟΓ 18 ποσθα- 
ΒΑΙΊΪΥ͂ το(οττοὰ ἴο Μτ. (υτοίοη᾽ 5 ΟὐΥρηβ ἰρηδίϊδησπι, ΡΡ. ͵ἷ.---ἸΧΧΧΥ . (μοπάοῃ, 1849.) Οἡ 
18ὲ ΘΒ ΕἸ ΠΠΟΝΥ οὗἉἩ Ἰχτιδεϊιι8, 5860 4130 Μτ. ΥΥ δδίοοιξ, οη 6 Οδηοῃ, Ρρ. 84---48. 

8 ]η Ἰχηδιΐυβ᾽Β Ἐρίβεϊο ἰο Ῥοϊγοδῖρ, Μαῖί. χ, 1. 18 φιοϊοὰ (Οοτριβ τἀ πεισυσμροίε, ῬΡ. 3,4. 
ἈΠῈ 227.) ; δηὰ ἴΠογὸ σὰ δἰ ϑίοηβ ἴο (ΟἹ. ἱν. 3. δῃὰ 1 Φοόβῃ 1ϊ. 25. Φοδη γτἱ. 51]. 15 αἰ υἀοὰ 
ἴο ἐπ τ1π6 ΕΡρίδβι]6 το τη᾽6 Βοπιδηβ ((οτρ. ἴρη. ΡΡ. 51, 52. δπὰ 23].}; δηὰ Ἐρῆ. ν. 1. ἰβ 
ΔΙ] πάροὰ ἴο ἰπ τ[Π6 ΕΡίδεϊο ἴο πὸ ἘΡῃεβίδης ((οσρ. ἴρῃ. ῬΡ. 80, 81. διὰ 229. .---1)τ. Ταγάποτ, 
ἢ)δ8 κίνδη [Π6 μβϑβαροϑ ἴτοπι (ἢ ΒΠΠοτίο τοραϊεὰ βμογίοῦ ατγοοῖκ ΕἸ βι 168 οὗἨ Ιρηπαιϊπ8 Ἡ] οὶ 
εἶθ αδἱ Ἰυὰο το 6 Νενν Τεδίαπιοηι.  οτκδ, νοὶ. ἰϊ. ρῃ. 65---85. ϑνο. ; ΟΥ̓́ΥΟΪ. ἱ. Ρρ. 318--- 025. 

4 Τμε Οτϑεῖς ορίδι]ο οὗ Ῥοίγοδτρ ἴο τ1π6 ῬΒΠ ΡΡίαπ 6 ποῖ δπιῖγο [{ ἰδ ψίνοῃ ἴῃ Οὐδ 
ο 2 



84 Οηἡ ἐδὸ Οεπεΐπεποθς απὰ Αιμλοηέϊοϊέν 

Β0}}1, {ἢ ὁπ6 οχοθρίίομ, 411 {π6 ρἤγαβθβ πο ῬΟΙΪΥΟΆΓΡ ὈΟΙΤΟΥΒ, 8ΓΘ 
Ἰηονθη ᾿ηΐο {π6 ἰαχίυγα οὗ ἰδ Ἰο ον τι πουῦ ΔΠῪ ΒΙρῃ οὗ αυοίδθοηῃ. 
Ιῃ οὐδμοὺ οδβ6β 1 18 ροββϑι ὉΪ86 ἰὸ δϑβὶρῃῃ γοῦθδὶ ΟΟΙ ΠΟΙ ἄθῃοθβ ο δοοὶ- 
ἀορηΐ; Ὀυΐ ῬοΙγοΑγΡ᾿Β υ86 οὗ βογιρίαγαὶ ἰδηρυδρα 18 Βὸ ἔγεαιπθηΐ, (Πα 
10 18 ὙΠΟ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 ἰο ἀουδύ {μα Β6 νγᾶ8 δοαυδιηίθα σῇ 180 
οὨοῦ ραγὶβ οὗ ΟἿΣ σλμοη; πα {π6 τηο8 1ὼ Ὑ1οῖὶ {818 ἔμ ΠΥ 15 
ΒΠΟΥ ΒΟΣΥΘΒ 9 7.8} ὴ ἴ (π6 Θομο οἰ πίοι ἐπαΐὺ {6 Βοσιρίαγαὶ ἰδηστπαρα οὗ 
οἴ ῦ θοοΚκβ, ἴα τοι 1ὖ ΟΘΟΌΣΒ ΤΒΟΓΘ ΒΟΔΉΣΪγ, ᾿Ωρ]168 ἃ κα Κπον- 
Ἰοάρε οὗ [86 ἀροδίοϊιο νυ ηρ." ὁ 
ὅη 1π6 Ῥγθοθαϊηρ; ὑαϑυϊπι0168 ΟὗἩἨ ἰπ6 δροβίο!ς ἈΠ οσθ, 16 ΤηΔΥῪ Γα- 

ΤΉΑΥΚ, {πα|, ψ τ ποὰὺδ Δὴγ φτγοίθεβοα ᾿ηὐθπίοη ἴο δβοοσίδιῃ {μ6 σβποη οὗ 
6 Νον Τοβίδιημθηί, ΠΟΥ ““ Βᾶνθ τηοϑὺ οἴεοίυα! ἀβοογίδι πο 1ὑ, ὈῪ 
{μ6ῖν φυοίαξίομδ ἔσοσα {π6 βούθσαὶ ὈοΟ8 ψ ΙΟἢ 1ὖ οΟμ δ: 8, ΟΥἩ ὈΥ͂ {Π6}ν 
ΘΧρ οι τϑίθγθηοθθ ἴο ἴπ|6π), 88 [6 δ μοηῦο δου ρύιγοβ γοοοϊνοαᾶ δηᾶ 
τοΙ θα ου 88 ἱπβρίγθα οὔγβοΐθβ ὈΥ (86 στη 0]6 ΟΠ τ δυδη οἤυτοῦ. ὙΠῸΥ 
πιοδύ ἔγοα Ωγ υδὸ (16 Βα6 ψΟΣὰβ ὙΠΟ ΔΓ 80}}} τοϑα ἴῃ {86 ΝΥ 
Τοβίδιαθηῖ; ἀπά, οὐθὴ τ Π6ὴ ΠΟΥ ἈΡρΡΘΆΥ ἴο πᾶν ἀυοίθαὰ ἔγομα τη6- 
τοοσυ, ὙΠ ΠουῦΪ ἱπίθπαϊηρ 0 ΘΟΠῇπα {ποιάβαῖνοδ ἰο {π6 βάμμα ἰδηριιασα, 
ΟΥ [0 ἢανθ ΙΔΘΓΟΪΥ τοίρτγοα ἰοὸ {μ6 δογιρίυγοβ, σψιουῦ ρῥγοίδθβιηρ 0 
αυοίε ἐἤοτα, 1ὖ 18 ΟΙθαν {Ππαΐ (ἸΘῪ μαά ργθοΐβοϊ υ {86 δα) ἰαχίβ 'ῃ ἐμ ῖγ 
ΥἹΟΥ͂ ὙΠΙΟἢ ΔΓ6 8.}}} ουπα ἴῃ {πΠ6 ὈοΟΚΒ οὗ [6 Νὸν Τοβίδιημθπι. Βυΐ, 
Πα 18 οὗ ομΙ 6 Ἰπιρογίδμοθ οἡ {818 βυ)]θοί, θυθσυ οοιϊηροίοηΐ Ἰυάσα 
οὗἁἨ {μοὶ ὙΣΙηρΒ τηυδὺ ρογοοῖσα, οα (᾽6 οη6 Πδηά, {δπαΐ, ἱπ δὶ} ἰῆβ 
αυθβίοηβ νγ οἷ οοουγερα ἴο (Πθπὰ, οἰ(μ6 ἴῃ ἀοοίτπ6 ΟΥ̓ τηοσγαὶβ, {πο Ὺ 
ὈΠΙ ΟΥΤΑΪΥ Ἀρροα]θα {ο {86 βαπιθ βου ρίασοβ τ ΠἸΟἢ ΓΟ ἴῃ ΟἿἿ ροβθθδ- 
Βίοῃ ; δῃᾶ, οπ {πὸ οὐδοῦ δαμά, ἰμαῦ {ΠΟῪ τ γα ὉΠ σου βα}]}Ὺ δοσαβίοτηρά 
{0 τοίου [9 ἃ11 τῆς. ὈοΟΚΒ οὗ (Β8ὲ Νον Τοβϑίδιηθηῦ οοηίδιηϊησ Ὑλδὲ 
Το]αιθα ἐο ἐπ βυϊ᾽)θοίβ τοι ΠΟΥ σατο Ἰ6α ἐο ἀΐβουβ8, στ πουῦ δρ- 
Ρδαγὶπρ {9 ᾿ᾶνα ᾿η θη ς] ΟΏ4}}Υ οὐαϊ [θα Δ οὗ ἔπθ. ΑΧΑΚ1]1 {86 ᾿ηδριγοὰ 
Ὀοοῖκβ, οὐ {86 βϑίωβ (βχίβ, αἂγθ ποὺ αποίρἀἁ Ὁ ΟΥ̓ΟΤῪ ΤΟΥ; 88 [86 
Β ͵ Θοῦ οὗὁἨ {86 ΕρΙ8116 ἴο ῬΒΙ] ΘΟ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 80 ἔγϑαιυθηῦν δρ- 
Ροαϊρά ἴο, 88 {μ6 ἀοούτϊπο οἵ ἰαῦροῦ ἀπὰ τλοσο δυραιμπιθηίαιϊνο ορὶβί] 68. 
ΤΆΘΥ δὰ πὸ ᾿πίθηϊοη ἴο σοοοσὰ {πὸ ραγ οι ϊαγα οὗ ἐμ 6 δαῆοη, οἰτ 6 
οἵ {πε Ο]ὰ ον οὗ ἐμῈ Νονν Τοβϑίαιαθηῦ, ποὺ μανίηρ Ὀδοη βυβηοϊο πεν 
ΔΆΓΘ Οὗ [Π6 Ἰπηρογίδηοα οὔ 6 ῖγ ὑββ τ οΩΥ ἴο βυσοθθαϊηρ' ἀρθ8; ἱπουρἢ 
186 ἴδοίβ ψ Βῖο ὑπὸ ν Πανο ἔπτη βμ6α ἕο 6βί Ὁ] 15} ἰῦ, ᾿πο  ἀθα }]}γ οὐ ο6- 
ΟΑΘΙΟΏΑΔΙΪΥ Ἰηἰγοἀμπορά ἴῃ {πεῖν τυ ηρδ, ἀγα ποῖ οἱ {{|8 βοοουηΐ 688 
1η06}110 1018. οὐ ἱπηιρογίδηϊ, Ραΐ, οπ {π6 σομίγαγυ, ἀουῖτο ἃ ργοαῦ ρατί οὗ 
{Π6]γ τυ οἰριὐ Δα να]ὰ6 ἔγοσα {Π18 οἰγουτηβίδῃοο: δηᾶ {πον απιίοα δηά πη- 
ἸπΓΘὨ 054] (δι ΠΟ ΠΥ, ρίνϑη ἴῃ {Π18 ΠΌΓΠῚ, 18 ΘΟΥ ΔΙ ΏΪΥ ποτα ἀθοϊβῖνο οἵ 
186 οΥἱρίηδὶ δα ΠΟΥ δϑδίρηθα ο (ἢ 6 ϑοσιρίυτοβ σοίεσγοα ἴο, {Π8ῃ ἃ 
Ῥγθοῖβα 1180 οὗ {π6ῃὶ, ΟΥ ἃ ργοίθββοα αἰ ββου δ] ἔχοι 8}γ ᾿πα] γἹάτ18] ἴοὸ 
Ῥζονϑ {πον δυ Ππϑηςιογ, σου αν Ὀθθη. ὙΠ ΠΟΥ͂ πῃ! τ] Υ αυοίθ δηα 
Δ]υαρ [0 [Πθη}, τ ἢ {86 τοβρθοῦ πᾶ γθυεγθποθ ἀὰ6 ἴο ἱμβρ᾽γα τ ΠΏρ8: 
δηα {πον ἀββοῦῖθα {πθπὰ 88 " βου ρίιγαβ, 88 " ϑδαογθὰ βοχιρίυ γε, δηὰ ἃ8 
“1186 Οτγδοῖοβ οἵ {πὸ Ἰμογά,᾿ Ὑοτα 18 ἰπἀθοα ροοά γϑάϑοιῃ ἴο Θοπουάα6, 
ποῦ ΟὨ]Υ ἤτοτα {μ6 πη] 1 Ρ]1ΟἿγ οὗἩὨ τϑέθγσεποθβ, θὰ ἔγοτῃ ἴ6 ἰδησιιδρο 
ΘΙΔΡΙογ θα ὈΥ {Π6 ἀροδβίο!τοαὶ ἔμλίμογα ἴῃ τη κίηρ {μοῖρ αυοίαί!οηβ, {παΐ 

Ἰεσίυβ, νοὶ]. ἷ. Ῥρ. 186---189. δηὰ [Π6 επίΐσο 1 δείη ορίβι]ς ἴῃ Ρρ. 190, 191, Ιδσάποσ, ϑγο. 
γο]. ἱΐ, ΡΡ. 86---] 00. ; 4ϊἴο, γοϊ, 1. ΡΡ. 328.-- 338, 
} Ὑοδιοοῖί, οἡ ἴῃς ὕδηοη, Ρ. 44. 



ΟΥ̓ ἐλὸ ει Τεείαηιεηί. 8 

186 ὈΟΟΙΒ οὗ [86 Νονν Τοβίδτηθηῦ ογα ποῦ ΟὨΪΥ ρΘΠΘΓΑΙΥ τοοοῖνοα, ἀπά 
ἴῃ ΘΟΠΊΤΩΟΙ 1186 πῃ (6 ΟἸγβῦδπ οματοῖ65, θαὺ ἐμαὶ αὖ Ἰοαϑὺ {πῸ6 σταδίου 

οὗ {πθηὶ πδα Ὀδοη οοἸ]οοἰοά αηά οἰγου]αίοα ᾿ῃ Ὁμ6 ψοϊαπηθ βδέογθ 
[86 6ῃὰ οἵ {86 Βγβί, οὐ ἴῃ {Π|6 υθῦὺ θερίππιηρ οὗ (μ6 Ββοοοηά δοηίαγυ.)" 

1 ΑΒ, τὸ πᾶν δυϊάθπος {πδ΄ βοπια Ῥαγί οὗ (86 Νὸπ Τοβίδιηδης 
788 οἱἱεα ὧψ οοπέεταρογαγῳ αροδίϊε8 ἐπεπιεοῖνες. 

ΤὮυδ, δ] ἢ885 {Π6 ἐῤφνθιυ φόσυμεναν 16 1 Τίτη. νυ. 18., Ζ.ο ἰαδοιιγεν 
ἐς τοογίλν 9 δὲθ γειοατά, πἸλΟΝ ΟΟΟυΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ Τικοβ ΟοΒρεὶ (Σ. 7.); 
ΒΘ πῸ6 γγ16 οΘοποϊπάθ ἐπαί {]8 τῶϑ οχίδης αἱ [Π6 {ὔπθθ 1μ6 δροβίϊ8 
πτοία ἢ18 ΕΡ 8116 ἰο ΤΙμοίμΥ ; ἀπά {παΐ Βα τοραγάθα [86 ὈΟΟΚ πϊοῖ 
δ αὐοϊορα 48 οὗ ἴμ6 βδῦιδ δ ΒΟΥ Υ σὴ {π6 Ο]α Τοδίαβοαι. Απά 
“7 8π|68 (11, 8.) ΘΥΙΔΘΠΕΥ τοΐοσβ ἰο Μαίί, χχὶ!. 39., σβθη πὸ βαυβ, 17 γέ 
ΑΙ ἐλε τογαὶ ἴαιο ἀοοογαϊπρ ἐο ἐλε ϑετγίρέμγο, ““ἼΤΏΟΝ βῆ]: ἰόντα ἐγ 
ΠΟΙ ΟΙΓ 88 {πγ86],7 γὸ ἀο ν76}1., [πῃ 6 Ππδίσαϊζοη οὗἉ 1818 [68-- 
ἘὨΠΩΟΠΥ͂ 1 τᾶν ψφ οὐϑογνοά, {δαί αϑ ἰῃθ δροβίξεβ δπ)]ογϑᾶ ταϊγδου]ουβ 
Εἰδε, Ῥαυ ου Ατΐγ ἴη6 οἿδ οὐὁὨ ἀἰϑοθσπῖηρ δΡΙΓΙ 8, ΠΟΥ͂ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΤΪΥ 80- 
πον]οάροα [Π6 ᾿πϑρ᾿᾽γαίοῃ οὗ οπα δῃοίῃου Β ὙΓΣΕΠΡΒ, Δ ηἃ οοπβιἀογοά 

{π6πὶ οα {πὸ βαὴθ ἔοοϊϊηρ πῖῖὰ (86 Θογιρίαγοθ οὐ [86 ΟἹα Ταδίατηθηίΐ. 
Τῆι Ῥοΐογ, βροδκίησ οἵ δ 8 ΕἸΙ 6168, βαγβ (2 οί. 11}. 16.), {παῖ 
{Ππ6 ““ππέεαολαδῖς ἀπά πείαδῖο ιογεδέ ἐΐεηι, α5 ἐλοψ αἷδο ἀο ἐδε ΟΥ̓ΈΕΕ 
ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ, μπέϑ ἐδεῖὶγ οτυη αοδίγμοίίοκ." 

Ιη σου οσίηρ (π6 Ὀοαγ οὗ ονάθῃοα ἡ Βιοῖ ᾿α8 ἢν ὈΘ66η δίἰδίβα, 16 ἰδ 
ἃ Θοῃβιἀογαίοη οἵ ρτοαῦ ἱπιρογίδῃοο, [πδὺ ἐἶν8 τυ ̓[Π68568 ᾿νο6α αἱ ἀϊδγοης 

. ἄπιο8, δῃηα ἴῃ οοπηίγῖοθ σ]ΔΟΙΥ τοτοΐθ ἴσοι ομ6 δηοίδμοῦ : ΟἸ]οτηθηΐ 
βουτθῃ6α δὲ Βομιθ, ἔσπδίϊιϑ δ Απίοοῖι, ΡΟ ΘΑΥΡ αὖ ϑλγτπα, δ υβέϊπ 
ΜαγυΥ ἴῃ γυῖα, ᾿γορρθῦϑ ἴῃ ΕὟΔΠΟΘ, ΑΥΒΘΠΑΡΌΓΑΒ αὖ Αἴδμθηβ, ΤΠοο- 
ΡὨΣΪ 8 αὐ Απϑοος, ΟἸομιθηΐ δηὰ Οτίρθῃ αὖ ΑἸοχαπάγια, Τοσί ] δ αἱ 
Οατίμαρε, δὰ Αὐρυδίπο δὲ Ηρρο, Ὀοίὰ ἴῃ Αἰτίοα, δη, [ο τηϑηΐοι 
ὯΟ 076, ΕΠ ΒΘ Ὀπ8 δ ὕβαγθα. ΤΠ] ΟΒΟΡΠΘΓΒ, τ θύου οἱ 8, δηα αἰ 68, 
ΤῊ ἢ Οὗ δουΐθῃθ88 8 πα΄ δα τη τδρ;, 8411} ΘΟΏΟῸΣ ἴο ῥονο δαί π6 ὈοΟΐκ8 οὗ 
16 Νον Τοϑίδιηθηΐ 6 Υ6 δα. Δ  ]Υ γ6}} Κοσῃ τη ἀἸδίδηϊ ΘΟ Τ168, απὰ 
τοοοὶ γοα δ δυ ἐμοπίϊο, ΕΥ̓͂ τη ἡγ0 ΠΔα ΠΟ ᾿ῃθυ οι ΓΒ6 ἢ ΟΠ 6 Δποί μου. 

Βυὲ (86 ον άθῃσο ἴου {π6 δι ποθ ον οὗ {π6 Νονν Τοδίασηθηί, ἰο 6 
ἀοτὶνοά ἔσοτα ἐπῆε ΠΕΒΕΤΙΟΑΙ, ΥΥ ΕΙΈΕΕΒ οὗ ἴΠ6 ὅγϑι ἴἴγοο δοη τ Γ168, 18 
81}}} πλοσγα ἱσωροτίδῃί [μὴ δυθὴ ἐμδὺ οὗἨ πὸ οὐἵμοάοχ ἔδίμοσβ. [10 νγὰ8 
1Π6 Ὀγασῦσα οὗ ἐπα ἔοσσωθῦ, ποῦ ΟὨ]Υ ἰο [8] Ὁ ΟΥ̓ ΤΑΙ Βγοργοβοηΐ ραγίὶ- 
ΟΌΪΑΥ ῥαδβαροδ, Ὀὰΐ [0 ΘΥΆ86 δος ἃ8 ΕΣῈ ποῦ ΤΘΟΟΠΟΙ]6ΔΌΪΘ τ τ {Π6ῚΓ 
Ρδου αν ἰθημοίβ. ΝΟΥ {818 ὙΘΥΥ ΟἸΓΟΙΤΒίΆΠΟ6, 848 Μ|ΊΟΒΔΘ ΙΒ 3 τηοβὺ 
ἔοσοῖθ]γ Οὔβοσνοθ, 18 8 ροβιεϊνα ρχγοοῦ ἰμαὺ ΤΠῸῪ οοπεαογοά ἐπ Νὸνν 
Τοδίαπηθηΐ ἴο Ὀ6 ἃ σοηθῖηθ ΜΟΥ Κ οὗἉ {πὸ ἀροϑίϊεβ. Τθμον ταὶσῃῦ ἀθηΥ 
8}: ΔΡΟΒΙΙ6 ἰο θ6 δὴ ᾿ηΈ8}}10]6 ἑθδοῖον, δπα {ΠΟΓΘΙΌΓΘ ὈδΠΙ8 ἢ Π18 ὙΣΙΙΏΡΒ 
ἔγοτα ἴπ6 βδογοά οδῆοη; δυΐ {Π6Υ πονθοτθ οοπίοηα ἰπαὶ (ἢ ἄνσατν 
8 ποῦ {86 Δὐἴδμογ οὗἉ {π ὈοοΪὶς ΟΥ ὈΟΟΧΒ πἢοῖ ὈΘΑΙ ἢ18 ΠΆΙΩΘ. 
Τὺ ἔγτοτα {86 αυοίδοηθ τοδθ ὈΥ ΗΙρροϊγίυβ Βιβῆορ οὗ Ῥοσγίιιϑ 

ἴτοῃῃ ““ 7λὲ Οατεαέ Απηπποιιπορηιερῖ," αὐἰγθυϊοα ἴἰο Ξ'ΜῸΝ Μάαοῦβ, τῃ6 
ΘΟὨΓΘΙΏΡΟΓΆΓΣΥ Οὗ [86 ΔροΒί[68 δῃηὰ ἔου ον οὗ {πῸ δβοοῖ οὗ {πὸ δ᾽ πλοῃ 88, 
10 18 ουάθης {δαὺ ἱμπαί ὈοΟΪς οοηΐβῖηβ “ οΟἰποίάθμοοβ πὶ πογὰβ 

᾿ δὲν Η. Μ. Ὑ ενοο 5 Ὠἱδοοῦγθοβ οἡ ἴ86 Εν άθηοο οὗ [86 δον 8} δη ἃ ΟἸ τί διϊδα ἔουο- 
Ἰδὲϊοπβ, ΡΡ. 215---217. 

2. Τηιχοἀποιίοη ἴο ἴ86 Νενν Τεδίδεμοηΐὶ, γο]. ἱ, Ρ. 35. 



86 Οη ἐμο αοπεΐπεπεβα απὰ Δ ἰποπέϊοεϊέν 

Τοοου ἀβα ἴῃ {86 αὈΒρ6] οὗ δὲ, Μαΐου, δα ρυο Δ ΌΪΥ ὙΠῈ ἃ Ῥϑββαρο 
ἰπ 1π6 αοβροὶ οὗ δι. Φοβῃ. οίδγσθῃηοθ 18 αἷβο τηϑδᾶθ ἰο {86 ἔγβι 
ἘΣ 8616 ἴο ἐδο ΟοΥ 1818 ἴῃ ἔθυταβ οι ρσονϑα ὑμπαῦ 1Ὁ ττδ8 ρἰαοοα Ὀγ 
{16 δυΐμοῦ οἱ ἴδ βᾶῆμα ἔοοίλπρ' 88 (6 ὈΟΟΚΒ οὗἩ {μ6 ΟἹ] Τοβιίαμθης," "ἃ 

Αραῖη, ΟΕΒΙΝΤΗΌΒ (0 γγχὰβ ΘΟμ δι ρΟΥΆΤΥ τ ἢ (86 ἈρΟΒΕ]6 085) 
ΤηδΙ ἰδ θα {Π6 Προοδδιγ οὗ οἰ ΓΟΌΠΟἰ 10, δηα {Π6 Οὐβογνδησο οὐ (Π6 
Μοραῖο ἰανγ; δπὰ θδθοϑιβο Ῥδι] 6] νου ἃ ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἀοοίγπθ ἴπ Ϊ8 
δρ 6168, ὑυ ἱ οι ἀγα οἰἱοᾶ, (ὐουιπίμυδ πα 18 [Ὁ] οσβ ἀδπϊοα (Πμαὶ ἢ 
γγ7ὰ8 ἃ αἰνίηθ δροβϑί]ϊθ. Ῥδῃ] 8 ΕἸ ΡΙ81168 ὑπ υθίογο ---- [86 ὙΘΥῪ βαιηδ {πα 
6 ΠΟῪ ἢαΥ6 ---- 66 οχίδηϊ ἴῃ ἴπ6 ἢγβί οϑθηΐυσυ, δηα Ὑγ γα δοίκηον- 
Ἰεάρεα ἰο θα 18 ΒΥ {π6 Οογ μα η8. Απά 88 {118 βοού σγϑοοϊνθα δπά 
Δρργουϑᾶ {86 (ἀοβρεὶ οὗ Μαίμπον, δοοδυδο 10 ἀ14 ποὺ οοπίγααίοι ἐμοὶν 
ἰοποίβ, 1Ὁ 18 ΘΟμβοα υΘ ΪΥ ουϊάθης ἰμαὺ μ18 ἀὐοθβροὶ 88 ΚΟ 86 οχίδαὶ 
ἴῃ 1Π6 δτϑῦ οοηίυγΥ.3 

“«Τμδ Ομ γιβάδη ΟΡΗΙΤΕΒ, σοηὶ ΗΙΡΡΟΙ γί ἀοβοσῖθ68 ὃ, ἈΡΡΘΑσ ἰο 
Παγθ θοθῃ {π6 ἢγϑὺ ὙΠῸ δβϑυμηθα (86 [116 οἵὗὨἨ ἁ(ποβῦοβ. ΤΟΥ ῥτο- 
[βββθα ἴο ἀογῖνα {μοῖρ ἀοοίσιποβ, {πσουρὰ Μαγίδυημθ, ἔγογη ἐ 8πλ68 (ἢ 6 
Τ,ογὰδβ Βχοίδμογ.... .. ΤΠοῖν ποῖα βυβίθῃ βῆονγϑ δὴ ᾿πύϊπχαία ἰλτηϊ- 
ΠΑΡ τὰ {86 Ἰαηρτιαρα οὗ {6 Νὸνν Τοβίδιηθης βϑουϊρίασεβ Τῇ 
ῬΑΒΒΑΡῸΒ σίνϑη ἔστοτῃ ἰΠ6ὶγ ὈΟΟΚΒ Θομίδι ἢ οἰ ΑΓ ΓΟΙΟΓΘΠΟ68 ἴο (86 (οΒρε]8 
οὗ δι. Μαείμον, δ, 10Κα, δα δι. Φοδη, δηᾶ ἰο {πὸ Τρ δι] 68 οὗ 8ιῖ. 
Ῥδαὶ ἴο (6 Βοτηδηβ, {π6 (οὐ ΒΔ π8 (1. 11.). 86 ἘΣΡΒΟΒΙΔΏ8, δηᾶ {Π6 
(ὐαἰαἰίαηβ, ἀπ Ῥγο Δ Ό]Υ ἰο {μ6 Τρ 816 ἴο [86 ΗΘ ρτονν8.᾽"". 

Ιη 16 βδηθ ἃρθ αἰδὸ ἴπΠ6 ΕἸΒΙΟΝΙΤΕΒ τοὐθοῖθα 41} {Π6 Τὺ ρ 8168 οὗ 
Ῥδμὶ, δηα οὐ] θα ᾿ἶπὶ δὴ ἀροδβίδίβ, θθοδιθο ἴθ ἀορασίθα ἔχοι (Π6 
Τμονιίϊοαὶ ἰανν ; ἀπά {Π6Υ δαορίοα [6 (λο8ρ6] οὗ Μαείίδμον, συ ϊοῖ, μον - 
Ἔν ῦ, {ΠΥ οογτυρίοα ὈΥ νδτῖοιβ αἰ [ογα [008 δηα Δα! ΠἸοη8. ΤῊ]8 ὑγονϑ8 
{παὺ Μαιμον Β Οὐδροὶ νγὰ8 ὑπθη ΡΌ]1Βη64, δηα ἐπαὶ Ῥδ0}Β Ερ δβι168 
γα ΤΠπ6η Κηοσνη. 

Ιπ 186 [Ὁ] ονίηρ οοπίυγΥ, ἐπα Β ΑΒ] δ Ώ 8, Ὑ᾽ ΑΘ ἰπδη8, ἀπά οὐπου 
Βαγοίιοβ, ὙΠῸ δἰζοσθα οὐ σοὐθοιθα ψαυῦοῦβ ραγίβ οὗ {πὸ Νὸν Ταβίδιηθηϊ, 
1. ΟΥΓΩΘΥ ἴο δοοοιητηοάδία ἴπθπὶ ὕο {Π6}Ὁ Τοβρθοίννα ἰθῃμοίβ, 8Γ6 βαιιβίο- 
ΤΟΤΥ ἰθϑ ΠΟΕΥ (0 {Π6 »᾽ΘΏΠΙΠΘΠ6Β8 οὗ Β0 ἢ ὈΟΟΪΚΒ ἃ8 {Ππ6 ὺῪ μανα αυοίρα 
ΟΣ 8]]υ]δα 06. ὙΠ τορατὰ ἰο ΒΑΒΙΣΙΌΕΒ, ἱῃ ραγου αν, (οὗ Ἡο86 
ῬΟΙΒΟΠΑΙ ὨΙβίουυ ὙΘΙῪ [Σ{{16 18 ΚΠ ονγι,) ᾿ἷ8 ὑββ ΠΟ ΕΥ̓ ὕο ΟἿΣ ““δοκηον- 
Ἰεάσοα᾽" ὈοΟΪκΒ 18 δοργθμθηβῖνο ἀπά οἷθασ. [Ι͂}ἢ 186 ἴδ 8 οὗ δ18 
ὙΓΙΓΠΡΒ. γν ΠΙΟΝ. τθιηδῖη μοῦ ἀγα οοσίδὶη σοίθγθποοβ ἴο {86 (ΧοΒρο]8 οὗ 
δι. Μαίίπον, δι. Τ0Κο, δηα 50. Φομη, δηᾶ ἰο {π6 ΕἸ ρ᾽81168 οὗ δι. Ραὺ] 
ἴο {6 Βοιηβηβ, (ὐου!!ῃϊδηβ, ΕΣ Ρδβίδηβ, (ὐο]οδββίδμβ, δα Ῥ Σ] ρρίδη8, 
ΔΙ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἰο {86 ἔτϑι ΕΡ 8116 ἰο Τ ποίθγ. [1ἢ δααϊοη ἴο (818, ἢ6 
ἈΡΡΘΌΓΒ ἴο ἴανα υϑοά {π6 ἔγϑί ΕΡΙ8116 οἵ δι, Ῥοίδσ.᾽" δ 

αὖ, δΔιλοηρ [6 ΠΟΥΘΙΟ8 ὙΠῸ Θγαβθᾶ δηα δοῦρα ραβϑᾶροθ οἵ δοσὶρ- 
ἴυγθ, ἴο τρᾶκθ 1 στο ὙΠΠ (ΠΟΘΙ ἀοοίγιποθ, 76 ΤΊΔΥ ΘΒΡΘΟΙΔ]}Υ 
Ἰμϑίϑῃοθ ΜΆΒΟΙΟΝ, ψΠ0Ὸ βουτιϑμθα ἴῃ ἰμ6 Ὀορίπηϊηρ οὗ [Π6 βοοοπά 

 ΗΙρροϊγίῃβ δάνεσβιιϑ Ηθσοβϑβ, 110. υἱ. ο. 9. Ὑ δίοοιϊ, οα 186 Οδποη, Ρῃ. 8302, 808. 
3 ἜρΥ δὴ δοοουηΐ οὗἁὨ ἴΠ6 Οοτἰπιμίϑηβ, 8.0 Ευβουὶθδ, Ηἶδι, Ἐς], 110. 111. ς. 38. 1,δγάποτ 5 

Ὕγοσκα, ὅνο. νοὶ. ἰχ. Ρῃ. 319 ---880.; 410. γο]. ἐν. ὑῃ. 564---571. ὙΝοδίοοίί, οα 186 Οδποη, 
ῬΡ. 806---812, 
"3. Αἄν. Ηξέτεβορ, "1. ν. Ἂς. 6. 4 γγρεδίοοιξ, οὐ ἴδ9 ΟὀἝποῃ, ἢ. 318 

δ Ἐλπι5οΌλι8, Ἐς], ΠΠ1δῖ, 1 Ὁ.. 111. 6. 27, ΜΊςἢ46118, νοὶ]. ἱ. Ρ. 37. 
9 γοβίοοις, οἡ ἴῃς Οδηοῃ, Ρ᾿. 8323. 
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οθηΐασγ. Η Ἰϊνοα ἐπογοίοσο ἴῃ δὴ ἂσὸ ὙΠθη πο σου] ΘΑ8}}γ Πανθ 
ἀϊβοονοσγοα 16 1η6 ψτιπρθ οὗ (6 Νοῖν Τοβίδιηθην μα Ὀθθη ἰογροά ; 
δΔηα 88 6 τῶ8 σΤΘΔΓΥ ᾿ποθηβοα δραϊηβὺ ὑμ6 ογέβοάοχ (τ βύϊδηβ, ψῃῸ 
Πδᾶ Ἵχοοτηταιηϊοδίοα Εἷπι, 1 βυ ἢ ἃ ἔΟΥΡΌΤΥ δα θ6θη οοτητηϊ 64, πιοδβὺ 
ὉΠΑ ΘΒ ΟΏΔΌΪΥ ἢ που] ποῦ μανα [116 ἃ ἰοὸ τηλκα ἃ αἀἰβοονθγυ ἐπαΐ 
νοῦ πᾶνο αἰογάθα πἴτα (π6 πλοβῦ ἀταρὶα ταθδῃβ οὗ ἰσϊυτωρῃ. Ηδ [δὰ 
ΠΚονῖβα ἴΠ6 Ὄσροσίθποθ ἀοσνθα ἔγομλ δὴ δοαυδιπίδηοα ψ 1 ἐοτοῖρε 
δουπίγθ8, μβαυϊηρ ὑγαυθ] θα ἔτγομηῃ ΘΙΠΟρΡΘ, [ἷθ παν ρἷδοθ, ἰο Βοπλθ 
(Ὑογα δ αἴἴογνψαγάθ γ681464), 1 ΟΥ̓άΘΥ ἴο Ῥγοσῦχα ἃ σορϑϑὶ οὗ {π6 βθη- 
ἰδπος οὗ Ἔἀχοοιητηπηϊοδίίοη ὑπαὶ πδα Ὀ66π ἀοπομπορά ασβὶηϑὺ ἴα. Βαΐ, 
τηγουρσῃουΐ 186 ναδβὺ Ἰη οστηθαϊαίθ οουῃίγυ θούνγθθη (μοβα ὑτγο ρἴβοθβ, ἢ 6 
ν 88 ὉΠΔΌΪ6 ἴο ἀἰβοονοῦ {Π6 Βηι8}16ϑὺ ἰγαοο οὗ (6 Νονν Τ᾽ δβίδιηθηΐ θοὶηρ; 
8 ἴογσοσυ. Τδυβ ἔγυδβίταϊθα, πα δγτηθα ἐπαὺ {π6 οδβροὶ οὗ Μαίίπον, 
{86 ᾿ρι8016 ἴο {Π6 ΗἩΘῦΌτγονθ, τ ἢ (Βοδα οὗ Ρείου πα «}8π|68, 88 γ06]] ἃ8 
{Π6 ΟΙΪα Τοείαπιοηϊ ᾿ῃ σθηογαὶ, Ογ6 ΣΙ ΏΡΒ, πού ἔοσ ΟἸγιδίϊαπβ, μυΐ 
ἴον δενγ8. Ηας ρυ] }8η6α 4. πον τϑοθηβίοη οὗ {86 (ὐοβροὶ οὗ 10κθ 
ἢ ΠΌΤΘΓΟΙΒ ΟΠ ΒΒΙΟῺΒ 8η4 νυ οη5 ἔγοτη ἴπ6 τεοοϊνοα ἰαχί, δηά 
4180 οὔ (86 ἄτβι ἔθ ἘΡ 8|168 οὗ Ῥδιυ, ἴῃ νυ ῖοῖ ΡΙΡἤμδηαΒ μα8 οπματοοά 
᾿ΐπὶ 1 αἰ ΟΥΠρ ΘΥΟΥΥ Ῥαβϑαᾶρσα (πα΄ σομ γδαϊοῦθα Π18 οὐ ΟΡ ΠΙΟΏΒ ; 
θυΐ, 18 πιληΥ οὗ ἰπ686 ᾶγὸ ὙὙδί το ση ΟἹ ἐ168 6811 νδυϊουβ γοδ ΡΒ, 
118 ϑβουίοη οὐὗἁἩ ΕΡΙΡΒβδηΐὰ8 τησδῦ 6 γϑοοϊνοὰ τ σαυςοη. ΤΠ 
ςσοπάυοῦ οὗἩ Μαγοίοῃ, ποσσδυθῦ, ργοόνθβ ὑμαὺ [86 Δρονθ- θη οηθα ὈοΟΪΚ8 
οΥ 16 Νὸν Ταεβίδηιοηῦ ἀϊὰ [Π6η οχὶβῦ, δα ὑγοσθ δοκπονίεαροά ἰο "6 
1Π6 νοΥ ΚΒ οὗ {μ6 δυίμοσβ ΠΟ86 Ὥδῆλθδ {ποὺ θα. ΤῈ6 ὑδβυ ΟΩΥ ἴο 
δ ἀγάνῃ ἔγουμ {Π18 νον οὗ [16 δι ]6οῦ, 1 ἔανουῦ οὗἩ [Π6 ὈοΟΚΒ οὔ {6 
Νεον Τορβίδηγοηΐ, 18 νΘΓῪ ϑίσοησ. [ἢ σοῃβοαῦσηοςα οὗ Μαγοιοῃ τγοὐθοί- 
Ἰηρ; Βοπ16 ὈοΟΐκΒ ἐπέξγεῖν, δηα του] δ ίησ οἴμογβ, (μ6 αποῖθπὶ ΟΠ γιβίϊδηβ 
τνοτο ἰοα ἰο Θχϑιηΐπα ᾿πίο {Π6 ουϊάθποθ ἔου {π686 βαογοά τσ ηρ8, ἀπά 
ἴο οοἸ]]αἴα οορὶθβ οὗ ἴπϑηι, δὰ οἡ {118 δοοοιιηΐ ἴο Βρθδῖκ ψ .Ὺ ἔγθαυθηίν 
ἴπ {Π61Γ νου κ8, 88 Μ06}] οὗὅἁἩ ψν 8 ο]6 ὈΟΟΐΚΒ 88 οὗὨἨ ραγθσυ αν ραβδβαρθβ; δπά 
{Π8 νγ6, Ὑπὸ ᾿ἴν 1π ἃ ἰαΐοσ ἄρα, ἃγθ δῃβθ]θα ἴο δυϊμοποαίο {8686 
ὈοοἝκβ8, δῃὰ ἴο δυσῖνα δὲ {π6 ρϑηῦϊπο ΓΟΔαϊηρ; οὗ ΤΥ ἰοχίβ, 1π.8 Ὀαίίοῦ 
ΠΛΔΏΠΘΣ [Δ γ16 Οἴου 186 οουἹα μαναὰ ἀοπηο.ἷ 

τ ΓΘ ΘΆΒῪ {0 δά ἀποα οΟἴμοῦ ᾿ηβίδησοβ το {π6 ἀποϊοηξ πογοίϊοβ, 1 
1{π6 Ργϑοθαϊπρ ποτα ᾿πηϑυϊηοϊοηῦ; νψὸ ἱπογοίοσο οοποϊαάθ (Πἷ8 μοδα οὗ 
ονϊάθποο ἢ 186 ΓΟ] ]ηρ; ΒυτηΑΥΎ οὗἉ (86 Ἰδασηθᾶ δηά δοουταίθ Ὁ. 
Ι,ἀγάμπον 3; ---- “9 Νοδίιβ,) βαγβ ἴθ, “Ῥὺ] οὗ εαιηοβαία, ϑδθ 6] 18, 
ἽΜδγοο! ] δ, μοί, {πΠ6 Νοναδίϊδηϑ, ΠὨοηβδίϊδίβ, Μδηϊοθθαηβ, Ῥ.]86}}- 
Ἰ1απἰ8.8, Ὀθϑιἀθβ Ασίθιλοῃ, {π6 Αιιάϊδηβ, ἴμ6 Ασϊδηβὅ, απ ἀἴνοσβ ΟἿ ΒΟΥ, 
41 τοοοϊνοα τηοβί, ΟΣ ἃ}1} οὗ (86 βαῆιθ Ὀοοὺκβ οὗ (6 Νον Ταεδβίδιημοηΐ 
ὙΠΟ (86 (Δ 0}1.8 τοοοϊνοᾶ; δημαᾶ ἀρτϑοᾶ ἴῃ {πὸ βᾶπ|6 σεβρθοὺ ἴου 
1Π|6πὶ, 88 θεϊηρ νυ αἰ τὔθη ὈῪ δροβί]θβ, οὐ {πεῖν α1801 0168 δηα σοταραῃϊοῃβ.᾿" 

Ὗγε ποῦν σομα ἴο ἴα ονϊάθηοα οὗ ΦἘΜΙΒῊ δῃα ἤΒΑΤΗΕΝ ΑΥ- 
ΨΕΒΒΑΒΙΕΒ ἴῃ ἰΆνουΣ οὗ (Π6 δυϊ πῃ ἍΥ οὗἩ 6 Νὸν Ταοδίδιηδηῦ, 

} Ἐὸτ δὴ δῃρἶο βδεοουηὶ οἵ Ματγοίοῃ δῃηὰ δἰβ ἰοποῖβ, βθ60 Ὦτ. 1δγάηοτβ ΗϊδβίοτΥ οὗ Ἡδξτο- 
εἰςβ, σἤδρ. 10. οσκβ, ϑνο. τοὶ. 1χ. ὑρ. 358---415.; 4ἴο. τοὶ. ἵν. ΡΌ. δ88---624. ΜΊΟΒΔεϊϊε, 
γοῖ. ἱ. ΡΡ. 837-.--89. Ὑ͵αδιοοίῖε, οἡ [6 (δηοῃ, Ῥρ. 345---368. 

2 [πῃ ιἰδ0 αὐπογαὶ Βδυϊον οὐὨ ἰδ Οὐ} Ὁ ΠΠΕΥ οὗἩ [80 αοθροὶ Ἡϊδίοσγ. ὙογΚβ, 8νὸ νοΐ. Υ. 
Ῥ. 849.; 410. τοὶ. 11}. Ῥ. 96. 

3 Ἐὸγ δοσουηῖβ οὗ ἴΠπ686 ναγίουϑ βοοίβ, δ06 ἐποὶγ σεδροοίϊνο {{1|65 ἰπ [πὸ ΗΕ ἱπάεχ ἴο τ. 
Τιλτ ἀποΥ δ οΥ ΚΒ, 

οι 
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ὙΒΙΘΝ 6 Θαυαὶν Ἰπροτίαης αὐ (6 ἰοβυϊπηοπῖθβ οὗ [86 δποϊθπξ 
ποτγεῖῖθθ. Α8, βούγονοῦ, [86 δι πιομῖθβ οὗ {Π6 «6 18} ὙΥΙΘΥΒ ΔΡΡΙΥῪ 
8ἃ8 του ἰο [86 οΥΘαΙθΙ γ οὗ {π6 Νὸν Τοδίδιιθηϊΐ, 88 ἴο 1.8 δα ἤῃθη- 
(ἰοῖῖν, δρᾷ δε ὑπογϑίογθ ποίοθα 1 {πὸ ἔΠ]ονσὶηρ Θμαρίου, 16 δἢ.4}} οἱ 
Ῥγαβοδῦ δβἄάυοθ ϑηΪν {86 ἐδβύπμοηιθθ δβοσάθά ΒΥ ἢθαί πο δἀνογβασίθβ 
ΟΥὨ {π6 θτϑὶ ΟΣ Θοηζυγ]68 ; δηὰ 1ὖ 18 ΟΥΠΥ οὗὨ τοιβασῖ, ὑμαΐῖ, ἴγοπν ἃ 
ὙΟΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ Ροτιοα οὐ Ογ ΙΒ δαι, τε οσϑ οαῃ Ὅ6 ργοάασοα τψῆο οοη- 
Βι:ἀογοὰ τ6 Νοὸν Τοβίδμδοηῦ 88 {Ππ6 τυοῦῖς οὗ {Π6 δροβϑίϊεβ δῃὰ ονδῃ- 
δεοἰιδίθ: αῃὰ ΟΠ γγϑοδίομα στϑλλγκβ, ἢ Θαι8] ἴογοθ δμα 7υδβίλοο ', 
1παὺ Οοἰδὰ8β δῃα Ῥογρῆυσυ, ὑνγγχὸ Θμοπιΐθβ οὗ {πὸ ΟΠ σδύδη το σΊοη, 8.6 
Βονοσία! τυϊέποββοα ἴὸσ {π6 δηθδαυπυ οὗ 1μὸ Νὸν Τοβίδιιθηϊ, δῖ ποθ 
1λογ σου] ποῖ μανο δγριϑα αραϊπβὺ {πὸ ὑθηθίβ οὗ (86 (ὐοβροὶ, 1 10 βαά 
ποῦ Θχὶ θα ἴῃ {Πα δΑΥΪΥ ρατιοά, ᾿ 

1. σειβῦϑ, δῇ Εριουσοαῃ ΡΒ] βορῇοσ, το ἤουτβθα ἰονγαγὰβ (ἢ 8 
αἷοβα οἵ ὸ βϑοοῃα οθηίσΥ, ττοΐδ ἃ οΥκΚ ἀσαϊηδὺ (ΟΠ ΙΒ. Δ Υ, 
Ἰη 164 ᾿Αληθήνς Αόγος, οὐ {π6 ““Ἴτας Ἰγοτγᾶ, 1Γ86 στοδίοσ ρασγὺ οὔ σῆμ 
[8 θ6 6 Ὀγοβοσυϑα ἴῃ 185 Οὐ ἡγοσὰβ ἴο (Π6 Ῥγοβθηΐ [16 ὈΥ Οτίσθῃ, 
ἴῃ 8 ΤΟΡΪΥ ἴο 1. [ἢ {818 ἐγοαίβα, συ βιοῦ 18 τυ θη ὑπάοσ (6 
ἈΒΒΕΠΩΘΑ ΟΠδγδοίον οὗ ἃ ον, (ὐεἶβιιβ ποῦ ΟἿΪΥ τηθηοη5 ΟΥ̓ δα, Ὀυΐ 
αἶ8ο αποΐθ8 ἔγομι οὐ τϑίθυβ ἕο, δοοιυΐ εἰρὮ ραββαρθδ ἔγουῃ (ἢ 6 ὈοΟΪκΒ οὔ 
{6 Νὸν Τοβίαπηθηί, οὗ ψ οἢ Οτίρθῃ δα8 ἔθη ποίϊοα. ““ Απα ᾿Π1]δὲ 
6 δύριιθ8 ἤτοπι ἰμοπὶ ΒΟΙ ΘΕ ΠΏ6Β 1 ἃ ὙΟΙῪ ῬΟΤΎΘΙΒΘ ΔΠα τη] οἱουϑ 
ΤΏΒΏΠΟΓ, ΒΘ 51}}} (ακο8 1ὖ ἔοσ σταπίθα, 88 86 ἐοιπιάδίίοη οὗὨ [18 γρι- 
πιρηΐ, {παΐ, τ μαΐθνυου αρϑϑυγά!168 οουά Ὀ6 ἰαβίθηθα ὌΡΟΣ ΔΗΥ͂ ὙΤΟΓῸΒ 
ΟΥ δοίϊοῃϑ οὗ ΟἸ τὶϑί, τϑοοσαϑα ἴῃ {πὸ Εὑνδηρο] 18ἴ5, [Ὁ ττοΒ] Ὀ6 ἃ νδ] ἃ 
ΟὈ]θοοίίϊοῃ ἀραϊηβθὲ ΟἸγΙβυϊδηϊίυ ; {μου ΟΥ̓ ἰὰ οἴἶξΠοί δββασιηρ 8, ποῖ 
οαΪν {πδὐ δυο ἃ Ὀοοὶς ἀἸά ραν Ἔχίβί, Βαὺ {μα 1ὑὺ γ88 ὈΠΊΎΘΓΒΑΙΪΥ τὸ- 
αεἰνοά Ὀγ ΟἸυιβιϊδηβ ἴῃ ἰβοβθ {18168 88 οσϑᾶ! 8 δῃὰ ἀϊνιης. [1 ἰδ 
οογίδΐη, ἐπογοίοτο, ἰμαῦ τὸ μβανο (ἢ 1ἀθη 81 Ὀοοΐζ Ὁ τῆ ϊοῖ (ὐοΐδυβ 
γοίδετοα, 

ΤΒυ8, “(16 τϊγαουϊουβ οοποθρίϊοι 'β τηοπλοηθἃ 1} 8. υἱὸν οὗ 
ΔΟΘΌΒΙηρ ὯπΠ6 ὙΙΓρΊ ΜΑΙῪ οὗἉ δα] ἕογυ 3; --- 76 4180 ΓΘΟΟΡΉ86 «086 ΡΒ 
Ἰηἰθηίοι οἵ ραϊηρ ΠΟΙ ἈΥΤΑΥ͂ ὃ, ἀπά {86 Θοηδοαπδηῦ ΔρΡΡρθΆσϑηοα οὗ [86 
Δ 56], ὙΥΑΓΏΙΠρΡ; ἈΠ} ἴῃ ἃ ἀγθϑῖὰ ἰο ΔΚ ΘΥ 848 ἢϊ8 νη"; --τνσα τηϑοῦ 
ΜΠ ἃ τοίογθησα ἴο {Π6 δίδσ ὑπαῦ γὰ8 βθϑῃ οὖ 18 Ὀἱγίδ, δπὰ 1ῃ6 δάογε- 
ἰἰοπ ραϊὰ ἴο {π6 που-ογῃ ϑανίουγ Ὀγ 16 Μαρὶ αὐ Βοιίθπθαι ὅ; --- 
(π6 τηυτάον οὗ {π6 ἱπίαηίθ Ὀγ Ηοτγοά δ, πῃ οοπβοαῦθηοα οὗ ἷ8. Ὀϑὶηρ 
ἀδοοινοα Ὀγ {μ6 τῦῖδα θῇ, 18 ηοίϊο6α, 88 4180 ἴῃι6 Γθ- ρρδάσαηοα οὗ [Π6 
ΔΏΡΘΪ (0 Φοβορῃῇ, δῃᾶ δῚ8Β οοῃμβοαιθηὺ Εϊριῦ ἰηΐο Εσγρ" Ηδτα ἱδθη 
ΓΘ ΓΘίΘΓΘΏΘ6Β ἴο 41 (86 ἔποίβ οὐ οὐσγ ϑανϊουγβ δίγέθν, Αραΐῃ, γα ἃγθ 
Ἰη ογθα οὗὨἨἉ [86 ἀοδβοθηΐ οὗ {π6 ϑριτὴϊ ἴῃ {πὸ ΤΌΣΩ οὗ ἃ ἀονθ", ἀπά 16 
νοΐδα ἤοτι ἤϑαᾶνθῃ βὖ {π6 Ὀαρίδπι οἵὗἠἨ Οὐγν ϑδυϊουσ ἴῃ «οτγάδῃ 9; --- 78 
᾿ΘαΣ αἷδο οὗ (86 ἰδιιρίαίίοη ἴῃ (δ6 ὙΠ] ΘΓΏ 688 1 ; -- 176 ἀτὸ ἰ01α {παῦ 
ΟἸισιδῦ τῦδϑ Θοῃβίδης Υ αὐἱοηἀοα ὈΥ 8 σογίδϊῃ υτοῦοῦ οὗ ἀ 801 0168, 
1μπουρ [86 πυμροσ 18 ποῖ οοττϑοὶ Ἰ3; --- [Π6γ6 19 δὴ 8] υδίοῃ ὕο ΟἿΓ 

1 Τὴ ιἴ58 ἰχίβ ΗομΪΥ οὐ 1 Οον. (Ορ. ἴοπι. χ, Ρ. 47.) Μὶςβ 6118, νοὶ. ἷ, Ῥ. 39. Ἰωαγάποῦ, 
8γο. γοἱ. υἱῖϊ. Ρ.. 7.: 4ἴο. γο]. ἷν. Ὁ. 114. 

3 Οτίζοη οοπίγα Οοἰβυμ, ἐἰο. Οδοϊαυτί ρία, 1677, 110. 1. Ρ. 92. 
8. 120. 1, Ρ. 22. 4 1,10. ν᾿ Ρ. 366. 5 1 1Ὁ. ἱ. Ρ. 81]. 
4 1.10. 1. ῥ. 45. ἾΤ40. ἃ, Ρ. δ]. 5. ΤΑ. ἱ. ΡΡ. 22. 80. 
9 120.1. Ρ. 31. 19 125. 1.. Ρ. 105. " Τ1Ὁ. νἱ. Ὁ. 808. 12 Υ 1. 1. Ρ. 47. 
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ΘΑ Ι ΟΣ Ἐ σοηνουβδίϊοη ὙΠ} ἴῃ 6 τσοίηδη οὗἩ ϑβαιηδγία αὐ {Π6 τυὸ]] 1 :--- πᾶ 
8 τοΐδσθῃοο 1688 ἀποὺ ὑο {86 αἰίοιαρὶ οὗὁἨ {π6 ρβϑορὶα οὗ ΝαΖζαγβίῃ ἴο 
ἴσον ΐηλ ἀονγη {Π6 τοοῖς, οα τοὶ {Ποῖ οἱὔν ττα8 θ1}13:--τῆοσο, {Π6γ- 
ἴογϑ, 18 ϑΏρ]6 ἰββΕ ΠΠΟΩΥ͂ [0 ι]8 δαρέΐδπι, ἀπὰ ἐμ ἤμοίβ Ἰτωπηϑάϊαῦοὶν [0]- 
Ἰονιηρ ἢ. (ὐδβιβ αἷδὸ ργοίβηβ, 88 Οὐρϑῃ ᾿πίΌσπηβ 8, ἰο 6 ἴον {πὸ 
πιϊγαοίε8 οὗ ΟἸἈγῖβὲ ; πᾶ {μοβα οὗ βϑδϊϊηρ' {86 βῖοῖκ, ἐβεάϊηρ ἔνα ἰμου- 
ΒΑΠΑ ΤΩΘΏ, 84 χΑΙ 51 ηρ᾽ [86 ἀ6641, ἃτ6 ἜΧΡτΘβ8]γ τηϑηἰοποᾶ, ᾿μουρῇ {Π6 7 
ΔΙῸ διγρυϊοα ἴο τηδρῖοαὶ ᾿πῆυπδηοθδ ϑθνθσαὶ Ῥαββαρο8 4180 ἴῃ ΟἿΣ 
αν] ΟυΓ᾽Β Βοστηοῃ Οἢ ἴπ6 Μοπηΐ, ἀγα αυοίοα συογδαξέηι “ ; δῃὰ 18 »γ6- 
αἰϊοίίοης τοὶ ηρ ἴο ἢ]8 βυβογίηρσθ, ἀθαίῃ, δῃαὰ σϑβυσσθοοη ἃγὸ ζσὸ- 
οογἰοα.δ ΝΡ ἃζθ (ῃ68 οἱοσέπῷ ΒοΘμ68 οὗ ΟἿΣ δ] ββοᾶ 1,οἀ Β τα  πἰβίσΥ 
ποί!ο64 νὴ 1688 οχαοίμθθβθ. 6 τηθοὺ ὙΠ {Π6 ἐγοϑοβοσυ οὗ 0448, 
Δα Ῥοίογ ΒΒ ἀ6η14] οὗ 8 Μαβίογ 5; το δζὸ ᾿πηξοττηρα ἰμαὶ ΟἸ γὶδί γνὰβ 
Ὀουπά, ᾿πβυ]ρα 7, θοαΐθη τὴ ἢ τοῦδ, δπὰ ογυοῆοαϑ: --- τσ γοϑδα οὗ (6 
581}  Βῖοἢ 88 σίνθῃ ἢἷπὶ ἰο οαΐ, δπα 1Π6 νἱπορανῦ ἴο ἀγῖηκ9; δὰ τγϑ 
8ΓΘ 1η81] 64 νγιϊῃ δὴ υηΐδ 6] ηρ᾽ 68 ἀροπ {π6 Ὀ]οοᾶ δηά ναΐον ἐπαΐ 
ἤοντοα ἤτουτα οὖν ἀγϊηρ ΒΘ Θομου Β 5146..10 ΤῊ8 ὙΓΙΘΓ τη ΘΏ 08 4180 
ΒΟΙΏ6 Οτ8 ὙΠΟ 6ΥΘ υὐϊογοαὰ ὈγΥ Ομ γῖιϑὲ ὑροὸὰ {Π6 ογοβθ, δηᾶ 
Δ] 0468 ἴο (πα φαγί Βαυλκα ἀπα ἀδυηθββ, ἐμαὺ Ἰτητηθαϊδίο]γ ἔὉ]οσοὰ (ἢ 6 
ογποιχιου. ΤΆΘΓΘ 18 αἰβὸ τηθηϊΐοη τηϑᾶθ οὗ [86 δρρθδγβηοα οὗ {π6 
Δηρ6}8 αὖ {π ΒΘΡΌΪΟΙΓΟ 13, ἀμα οὗὨ [86 τηληϊοϑίδιοη οὗ Ομ γῖβὲ ἰο Μαῦν 
Μαράλ]ϑη 12, δηὰ 186 αἰβοῖρ]68.", δέν. 18 σϑϑαγσοοοῃ. ἢ δ Γ6 
ΤΏΔΩΥ οὗ {π6 ἔδοΐβ, ἀπ τότ ταῖϊρν μάνα Ὀ6 θη χϑοϊθα, γοἰδιϊπρ' ἰο ἐῃ 6 
ΤΑΙ ἸΒΙΤΥ ἀπά 11{8 οὗ οὺν ϑανίουσ, δῃᾶ ργϑβοσνϑᾶ ἴῃ {86 τϑηλαϊηϊηρ ραγῦ 
οὗ 86 πουῖς οὗ {π6 δυίδμον θϑίοστα υ8'΄ Απᾶνμο 18 1818 δυίμου ἢ Ηθ 
ὙὙᾺ8 Δ 1η8.16] νεϊΐοσ, δη 4 οὔθ οὗ {86 στοαΐοθδς. δῃθιαῖθθ τ]ὰ Ποῖα 
Ὁ γβδη ουοῦ μδὰ ἴο οοῃΐοπα, ΝΟΥ͂ ἰθβίπιοηῦ δυο 88 ἰδ6 
δθονα ἰο {π6 ἔδοίβ τοοογάθα ἴῃ 1π6ὸ Νοιν Τ᾽ ϑβδίδιηθηΐ, σουἹὰ 6 βίγοηςν 
Ρτοοῦ οὗ [86 γαῖ οὗ {86 ἀοβροὶ, ουθῃ 1 σϑοοσγάβα ὮΥ̓͂ ἃ ἔγϊθῃά ἰο 
106 οδι.86, ΟΥ, αὖ ᾿οαβί, 15 σϑοοσγάρα ΟΥ̓ δὴ 1ἱπαιῇἔδγοης τεϊΐοσ. Βαί 
ὙΠΘΩ ἰὔ ΘΟΙΩ68 ἔγομλ [86 ρϑῃ οὗ ἃ ῥγοίβεβθα ΘῃθΥ ἴο οὐχ το] ρίοη, 
Ὑ1|0, 88 δυο, σου] δανα ἀδηϊοᾶ ἔδοίβ, παα {πο γ6 6 θ ἢ ΔΠΥ͂ ΤΟΟΙῺ [ῸΓ 80 
ἀοΐπρ, {μ6 ἔογοα οὗ 10 18 αἰπηοβί 1γγθβιβῦ 0]86.Ύ ΕῸΣ (ὐδβιβ ὩΘΥῸΤ ὉΠῸ86 
διηίβ (δαῦ {86 ΙΒΙΟΣΥ 1861} 18 (186, θὰ δηάοανοιτθ ἴσοι ἐδ ἴδοίβ 
{Βοιηβαῖνοα ἴο ἀἰβργουνο ἐμ οὐ 1] 1 οὐἩἨ 16 οδρε. Απά {86 να]ὰθ 
οὗ (018 ἰββτμ οοΥ 18 ᾿πβπι οἷ ἸΠογθαβοα ὈΥ ἰαἰκησ πο [86 δοοουῃΐ 
{Π6 ἐπὴ6 αὖ ψϊοῖὶ {πΠ6 το Σ ἵνοᾶ, ὙΠΙΟἢ τῦδϑ Ὀυΐ 11{{16 τλοσγα {8δὴ 8 
ΘΠ ΤΥ ΔΙ͂ΟΣ 186 ὙΘΥῪ Ρογοα αὖ σ Β]οἢ (δ6 ονθηΐβ ὑμϑιηβοῖνοα Πδρ- 
Ροῃθᾶ, Ηδ δια, ἐπογθέοσγο, δι ]6 τβθδπβ οὗ βδ 18 γτηρ᾽ ὨΙΠγ861 οὗὨ 1Π6 
ἐγαΐὰ οὗἩἨ 186 ἔμοίβ οὐ τ ΒΊΟΝ ἢ6 ΘΟτηπιθηΐβ; 8πα 1Ὁ 18 ποὺ ϑββιὶν ογο- 
α1016, ἰμαῦ δὲ σψουἹὰ μαν πορίθοίθα {πόθο τηθϑῃ8, δ'ποθ {Π6 ὙΘΓΥ͂ 
ΟἸΤουτηβίδηοα δόμα οὗ 8 (]βιυ 1 (6 παγγαῖνο σου] δ ὁποα ἴη- 
γδιἀδίς {86 ἰοϑ πλοῦ οὗ {86 ϑυδηρο δίθ, απὰ {π8 ονουίγον (ἢ 6 

" Οτίροη οοπῖτα Οοἰδαπι, το. Οδη δ τρίς, 1677, 11. 1. Ρ. 55. 
3. 120. νἱ, ν. 298. 9110. ὦ, Ρ. δ8. 
4 ῬΑγεουΪ ΑΕ 186 σοτηρδγίδοη οὐ ἴῃ 111168 οὗὨ [86 Β6]ἀ, 11. Υἱῖ. Ρ. 843.; (π6 Ῥτοοορῖ, ἴ 

ΤΏ ΘΩΘΙΩΥ͂ δτηἶο [ἢ66 ὁπ οπο οἶδφεῖ, ἴο ἴατη ἴο Ηἷπιὶ [86 οἸΒοΓ, "1. υἱῖ. Ρ. 870.; δηὰ [9 
ἸΏ ΡΟΒδΙ ὈΪΠΠΥ οὗὨ βουυΐπῷ Εὑγὸ τηδδίοσα, ᾿ἰδ. Υἱ}}, Ρ. 8386. Τὴ δβ,ση 1] οὗ 8 οδπιθὶ μαϑδίηρ 
ἀγχοῦ σὴ [Π6 6γ6 οὗ ἃ Ὡροάϊο ἰδ 150 ῃοιϊοοὰ, 11. νἱ. Ρ. 286. 

5. Τὰν, ἰΐ, ΡΡ. 67. 9. δφ11Ὁ. ἢ, Ρ.7. ἤΙμ0. ν᾽. Ρ. 382. δ ΙἠΌ. 1, Ρρ. 19. 81 
" 120. ἰν. Ρ. 174., 11. 1ἰ. Ρ. 82. 9 1ΔΌ. ἰϊ, Ρ. 82. "1 140. 1ϊ, Ρ. 94. 
ΙΣ 140. ἢϊ. Ρ. 366. “9 7160. {{, Ρ. 94. “Τρ. ἢ, Ρ. 104. 
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το] σίοη τυ οι {παὺ ὑαΒ ΠΟΥ͂ 8.48 Θβ δ} 18η64.} ΤῈ 18 αἷδο ποσίμυ οὗ 

τοιγαυῖς, {πᾶῦ ἴῃ ΠῸ ὁπ6 ᾿ἰῃϑίδῃσο {πτουρμουῦ ἢ18 ΤΩΘΙΏΟΥΔ0]6 αἰΐδοῖς 

ἀροπ ΟΠ τἰβεϊαηϊγ, ἀὰ ( οἸδβυβ ψαδβέϊοῃ {86 (ἀ08ρ6}8 48 θΟΟΚΒ οὗ ̓ ιἸδίοτυ ; 

οὔ {86 δοπίγασυ, μ6 δαπη θα τηοβὺ οὗἨ {86 ἔδοίβ γο]αίθα 1ῃ τσ ; δηᾶ 
6 μαβ Ὀοσπα ἰαβυ πη ὨΥ ἴο {86 ρογβοου οι βυβογοα Ὀγ ἰμ6 ΟἸ τ βίϊδηβ 
ον 1ποῖν ἢ. Ηδ δοουβαβ μα (γι βυϊδῃβ οὐ αἱτοτῖπρ [ἢ6 (ἀοΒρεἶβ, 
ὙΠΟ γοῖοεβ ἰο ἴπ6 Δ] ογαῖοηβ τοδάθ ΕΥ̓͂ (πὸ Ματγοϊοῃιῖθβ, γ8]6η- 
εἰπίαπβ, απᾶ οἴμοσ μογθίϊοβ; δηᾶ 10 18 ὙΘΥῪ τηδίθυϊαὶ ο σϑηδγκ, {παΐ 
{18 δουΐο δἄνογβασυ οὐ ΟἸσΙβυ ΠΥ Ργοΐθββοα (0 ἄγαν ἢΪ8 ἀυραπιθηΐβ 
ἔγοσι {86 τυ ηρθ σοοοϊγνθα ὈΥ 118 ῥγοΐβββουβ, δβρθοῖδ!  {Π6 ἴΌυΣ 
(ο8ρ6}8, αῃά ὑμπαὖ 'π πο ὁπ ἐπβέαποθ ἀἸὰ μ6 ἀδσγῖνθ δὴν οὐ [18 οὔ]θο- 
ἘΙΟΩΒ ἔγομα ΒΥ ΒΡ. ΓΙΟυΒ ΤΙ ηρ8. ἦ 

2. ΤΠ ἰοϑυϊπηοην οὗ ῬΟΒΡΗΥΒῪΥ ἰ8 8611] πιοσο ἱπιρογίαπί ἔμβῃ [πὶ 
οὗ Οοἰβυβ. Ηδ νγχὰβϑ θοσῃ Α.Ὁ. 238, οὗ Ὑγσχίδῃ οτἱρίη ; θαΐ, ὈΠΒΑΡΡΙΪΥ 
βου {π6 ῥγεβϑηῦ ἄρ, {π6 τηϊϑίβιθῃ πα οὗ Οὐηδίδηθιηθ δπα οἵποΥ 
ΟἸγΙβεϊδη ΘΠ ΡΟΓΌΓΒ, ἴῃ σδυβίηρ' Π1Β ΤΙ ΠΡΒ ἀραϊηδὶ ΟἸΥἸΒΕΔΠΙΟΥ ἴοὸ Ὀ6 
ἀεϑίτογαα, μᾶ8 ἀδργίγοα τ οὗ {μ6 ορρογίαπι οἵ Κπονίηρ τς [Ὁ] 
οχίθηϊ οὗ μι18 οὐδ)]θοϊζοηβ δραϊπδύ ὑπ ΟἸγιϑείδῃ ἴδῃ. [1 18, βαύ8 
ΜΊΟΒΔ6115, ἀπέ γ υβα Υ Δ] ον θα {παὺ ῬΟΥΙΡΉΥΤΥ 18 1π6 τηοϑὲ ΒΘη810]6 ἃ8 
Ὑ76}1 88 βϑύϑῦβ δάνουβασυ οὗ (86 (Ὁ γιβίϊδῃ το] ρίοα ἐπαΐ δη αν ολ 
Ρτοάυοθ. Ηδ ν͵ὰϑ νϑιβθα ποῦ ΟΪΥ ἴῃ ΡΟ] 0104] Ὀυΐ αἷβδὸ ἴπ ὈΒ110- 
ΒΟΡἢΐσ4] Πἰδύοσυ, 8ἃ8 ἈρρθδγΒ ἔτοσὰ Ἠ18 ᾿ἰν68 οὗ 1π6 ῬΒΠ]ΟΒορῆθσθ. Ηἱἰ8 
ϑοαπαϊηΐδποα ἢ {86 ΟἸ ΓΒ ΔΒ νγ88 ποῦ σοη βηΘα ἴο ἃ 8: ῃρ]6 ΘΟ ΓΥ, 
Ὀαύ Βα Παᾶ οοηνοσβοα ψι ἢ (Πθπὶ ἴῃ ἼὙτα, ἴῃ ΒΊΟΥ, δηα ἴῃ Ἐοηια: 
Ὠ18 γτοϑίἄθπος ἴῃ Βδβδῃ αβογάθα Εἷτῃ {πὸ θοδῦ ὁρρογίιπι οὗ ἃ δέγιοῦ 1η- 
ἰατοοῦγϑα τ Ὰ {Π6 ΝΑΖΑΓΘη 68, πο δαορίοα οπ]ν ἐπ6 ΗΘΌγον (ἀοβροὶ οὗ 
δὲ. Μαίίον; ἀπά ἢὶ8 {πιγϑὺῦ ἐῸΓ ῥὨΙΠ]ΟΒΟΡΠΙΟΔΙ ἸΠΟΔΌΪΥ τοῦδ πᾶνο 
᾿πἀυορά Ὠἷτα ἴο δχϑιΐπο [Ὧ6 σαιδβθ οὗ {Π6 1 το)θοῦϊρ [Π6 ΟἾΟΣ τη ρ8 
οὔτμ6 Νὸν Τοβίαπιοπί, τ ΒοίμοΣ 1Ὁ γ88 {Παῦ {Π6Υ σοπϑιάογοα ἐπθηὶ ἃ8 
Βρυτίοιιβ, οὐ {μαΐ, κὸ {πὸ ΕἘΠΙομ 68, ὑΠ6Υ τοραγαθα {Πα πὶ ἃ8 ἃ σεηυϊηθ 
σοῦ οὗὨἨ {Π6 ΔΡοβι168, ἡπουρᾷ ποῦ αἰ ΠΟΥ Ἰπβριγοα, ἘΣΠΔΌ]οα Ὀγ 18 
γι ἰο βίαν 116 ὥντῖαο 88 γ76}} 18 1πη6 (ὐτϑοὶς δ ΠοΥβ, μῈ τν88, οἵ 4]} 
ἐμ86 δάνογβαυιθβ οὗ [86 ΟὨγιβίδη σοὶ] σίοη, {π6 Ῥαϑύὺ χυδ! βρα ἴῸσ 1πη- 
αυϊγῖηρ' Ἰηΐο {886 δυϊμοη οἷν οὐὗὨἨ {Π6 βαογθὰ Ὑυιῖπσβ. Ηδ φροββθββαά, 
{πογοΐοτθ, ον ΥῪ δαἀναηίαρσο ΒΟ παΐαγαὶ Δ Ὀ1]1168. οὐ ΡΟ] 1164] δἰίαα- 
το οου]ά αῇογα, ἰο ἀἰβοονοῦ ἩΒοῖμοΥ (ἢ6 Νονν Ταβίδιηθηΐ ττὰ8 ἃ σο- 
πυΐϊη6 ποτ οὗ [Π6 ἀροβί]68 δῃα δυδηρο  Ἰβίβ, οὐ ᾿ μοίμον 10 νγα8 ἱπηροδβοά 
ΡΟῺ {π6 τγου]ά δἴνον [μ6 ἀθοθαβδα οὔ 1.8 ργοίθῃἀβα δυΐμοσβΌ Βαΐ ἢο 
ἔτᾶσα οὗὨ {818 ΒυΒΡΙΊΟΙΟΙ, 18 ΔΠΥ͂ ὙΠΟσο (0 Ὀ6 ἔπ ηα, ποὺ αϊά 1Ὁ ονοὺ ὉΟΟῸΓ 
ἰο ῬΟΥΡΗΥΓΥ͂ ἴο ΒΌΡΡοΟΒΘ {μαὺ 10 ταϑ βρυγτίουβι Ὑῃ6 ῥγόρἤῇθου οὗ 
ΤΠ δη16] ᾿6 τηλ8 ΠΟ ΒΟΓΌΡΪΙΘ ἴο ῬΤΟΠΟΌΏΟΟ ἃ ἔὈΓΡΟΓΥ, δῃα υσιτίθη ΔΙΟΓ 

. ΤΥΟΠοροΒ Ηυ]βοδη Ῥυΐζα ΕΒΒΑΥ οὐ ἴδ ὀχροάϊεπίβ 9 νοεῖ πὸ δ μ 116 ΡἢΠ]σΒορ ἢ ΓΒ 
τοβοτίοα ἴῃ ὁρροβίηρ ἴ6 ῥγορτοββ οὗ ἴ)6 (ἀοβρεοϊ, ϑνο, Ρῃ. 99---32. Τοπάοῃ, 1822. ᾿ 
ΑΒ ἴδπο ψοσκβ οὗ (οἾβιι8 ἤδνο Ἰοηρ δίηοο ρου βῃδά, [6 πεῖογο οὗ δἷ8 ΟὈ͵δο ΟΠ 8 σδ ἢ ΟὨΪΥ͂ 

Ῥὸ Κπονγῃ Όπὶ ἴῃ Ὑ γ0 4] χαοίδιίοπβ ἤτοπιὶ ἴΠ6πὶ οοπίαἰποὰ ἴῃ Οτὶροπ᾿ 8 ΓΕΡΙΥ ἴο Ηΐπὶ ; οἵ 
ὙΠ] Οἢ {ΠῸ Ὀαδὲ οὐ ποη τν5 Ῥα] ἰδμθὰ ὈΥ Ὅτ. Βρθποοῦ δὲ Οαιηθτιρο ἱπ 1677. Ετυπὶ τ 18 
ἐγοδῖϊβο τ. ἸμΑγά πο Γ 1148 ἀτανσῃ τ} ἷβ δοςουῦπὶ οὗὨ (Π6 οὈ᾽θοιίοπ8 οὐ Ο᾿εἰϑαβ. (  οσκα, ϑνο. 
γ0]. Υἱ!!. ΡΌ. 5---69.; 410. νο]. ἦν. Ρρ. 118---149.) “ὙῸ᾽ (ἐν [8 πιοβὲ ὑπ} τουαγκοά ὉΥ͂ 
180 Ἰσατποα δπᾷ ρίοιιβ Ὧγ. ᾿)οάάτ! ἀρ6) “ οδῃ ἰοσθεαῦ δἀτγϊτίπρ (86 ἀθριῃ οἵ αἰνίπε νυ ἰβάοτι 
ἴη αγίῃς βθο ἢ! 8 ἥσπι ἐουπἀδίίοη ἴογ οὐγ αι τἢ πὶ 186 ΟΌΒΡΟΙ Βἰβίουυ ἴῃ τἢ6 τυτίτἴηρε οὐ ὁπ 
ὙΠῸ Ὑγ88 30 Ἰηγδίογαϊθ ΔῊ ΘΠΟΠῚΥ ἴ0 ἷδ, Δηὰ 80 ἰηἀοίαι 60 ]9 ἰπ δἷ8 δείοσαρὶβ ἴ0 νου τον 
1" ([μγάηοι, Βνο. νοὶ], υἱἱῖ, Ὁ. 66.; 40. νο], ἶν. Ρ. 147.) 
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6 ὕπο οἵ Απίοοδυβ ΕΡΙΡμΔῆ68: [18 οὐιθϊοαὶ ροηδίγαϊίου ομδο]οᾶ 
᾿στὰ ο ἀβοονοῦ {π6 ρΡογέεοῦ οοϊποιϊάθηοα θούνγθοῃ [86 ργϑάϊοίομβ δᾶ 
1Π6 δνθηΐβ; δηᾶ, ἀδηγτηρ αἰνὶπη6 ἸμΒρ᾽ γα ο, μ6 Του Πα πὸ ΟΥΠΟΓ σθϑη8 
ΟΥ̓ βοϊνιηρ [86 ρσοῦ θα. [Ι͂ἢ βυρροτῦ οὗὨ {μ1]8 Πγροίμοβὶβ, ἢ 1868 Δ ἢ 
Δισυμηθηΐ ἩΠΙοΝ 18 δὰ δαυδὶ ῥτοοῦ οὐ 818 ᾿θαγηΐηρ δηᾶ βαρδοῖίυ, 
Ὁβουρῆ ἢϊ8 Ομ] θοίΐομ ἀο68 ποῖ αἴεοί [Π6 δι μουν οὗ [86 ῥσορμδῖ; νυἱΖ. 
ἔγοιη ἃ αὐτοῖς ραγϑῃοηλδϑιδ, ΟΥἹ ὈΪΔΥ͂ Οἢ ἼΟΥΑΒ, τ οι μα αἰδοονεγοᾶ ᾿π 
1Ππ6 Ὠιβίουυ οὗ ᾿δη16ὶ πα βϑυβαπηδ, 6 σοποϊ θα {ῃ6 Ὀοοὶς ἰο δαγα 
θεθὴ τυϊῦθη ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ ἴῃ Οὐσθοκ, δηα αἰουνγασάβ ἰγδηβϑαίθα ἰηΐο 
Ἡδφθγον. 18. 10 ογρα!0]6, (6 η, {πὲ 80 βαρβοϊοιϑ δὴ ᾿ἰπαυΐγοῦ οου]Ἱα 
αν (Ἀ]16α ἴῃ αἰβοονοσίηρ ἃ ΤΟΥΣ ΟΥΥ 1 τοβραοῦ ἰο ἰῃ6 Νοὸνν Τοϑία- 
τηθηῦ, Π8α ἃ ΤΟΥΡΈΓΥ Οχἰδίθα --- ἃ αἸΒΟΟΥΘΙΎῪ ὙΏΙΟΝ γο ἃ μανο ρίνθη 
᾿ΐπὶ {Ππ6 οοταρ] οἰθδὺ ὑπ ρἢ, ὈΥ βίυ Κὶηρ αὖ ΟΠ66 ἃ τηοτία] οἷον δἱ {86 
τοὶ σίου ποι μ6 αἰϊοιιρίοα ἴο ἀδβίσου ἢ ὅδὸο ἔδυ, ΠΟΎΥΘΥΟΥ, 18. {818 
ἔγοτα Ὀθὶπρ' {Π6 ο486, {μαῦ ῬΟΙΡΠΥΓΤΥ ποὺ ΟὨΪγ αἸΙὰ ποὺ ἀθηγν ἰμ6 γα ἢ 
οἵ {π6 (ἀοβραὶ ἰδίοσυ, θυ δοίι δ! !]γ Θοπβὶ ἀοσθα {86 τηΐγϑοθβ οὗ “6808 
ΟἸγῖδῦ δ στοὰ] ἔβοίβ3 Τῇδ τυ ηρθ οὗ (86 δποϊθπῦ ΟἸ γιβίϊδηβ, γ8Ὸ 
ΘΗΒΥΟΓΟα 18 ΟὈ]ΘΟΙΊΟΙΒ, ἸΠἸκουσ]86 αῇἴοσα σθηοσαὶ ουϊάθησο ἐμαὶ Ῥουῦ- 
ΡῬΒΥΓΤΥ ταδάθ πυμλογοιβ ΟὈβουνδίοηβ οἡ ἴμ6 δογιρίαγοβ. 

38. Οηθ Βυμπαγοα γϑᾶϊθ αἰνοσ ῬογρῆυτΥ, βουβά 1Ὲ6 ΘΠΊΡΟΓΟΥ 
“σὰν (Α. ἢ. 381----8ὃ63), βυγῃατηθα {π6 ΑροΒίδίβ, ἔγομη 18 σοι πηοὶ- 
αἴϊοπ οὗ ΟἸ τ βάδηλ τΥ αἴζοσ μ6 τηουητθιὶ {86 ἱπηροτῖαὶ ἱΒγοπθ. ὙΒουρΡᾺ 
Βα γτοβοσίϑα ἴο (86 τηοβί δὐίδι] ρο] δα] τηθϑβ Ὁ ὑπάουτηϊπίηρ ΟἸσ8- 
ὈΙΔΏΙΥ, γοῖ, 88 ἃ ὙΤΙΟΥ ἀραϊπδὺ ἰύ, Β6 8 ΘΥΟΥΥ͂ ὙΓΔΥ͂ ᾿ΠΊΘΥΪΟΓ ἴὸ 
ῬοΥΡΏγτΥ. Ετομι νϑυῖουβ οχίσϑοϊβ οἵ ἈΪ8 σγουῖς ἀσαϊηβῦ (ῃ6 ΟἾ ΥἸ ΒΕ ΔΉ 8, 
ἐγδηβου θ6α ὈΥ Ψοτγοιὰθ πα ΟΥγτὶ], 1Ὁ 18 ουϊἀθηὺ (πὲ 6 αἀἸα ποῖ ἄδην {116 
{γα οὗ {π6 (οδβραὶ ἰβύογυ, 88 ἃ πιϑίοσυ, ἱβουρῃ πα ἀθηϊοα {86 1) 6. γ 
οὗ Φοβυβ Ομ γιϑὲ αδβϑοσίθα ἴῃ {86 νυ ϊηρβ οὗ [Π6 δυδηρο  βίβ; ἢ6 δο- 
Κηοπ]οαροα (μ6 ρῥγϊποιραὶ ἰδοῖίβ πὰ {π6 (ἀοβροὶβ, 88 νγχ61}} 48. [Π6 τηὶϊ- 
ΤΆΟΪ68 οἵ ΟΣ ΔΥΪΟΌΣ δηᾶ [18 ροβίΐθβ, Ἐοίοστιηρ ἴο {πΠ6 ΙΒ ΓΘ ΠΟ 6 
Ὀαούνϑοι [6 σχοπϑϑὶορῖοθ τοοογάθα ΡΥ Μαί ον δηὰ 116, Βα ποιϊοοὰ 
1 τὰ ΕΥ̓͂ πᾶτη6, 8πα γτϑοϊ θα {86 βαυϊηρβ οὗ ΟΠ γιδῦ ἴῃ {Π6 νΟΥΥ στογαβ οὗ 
186 ουδηρο ἰϑίβ, Ηδ 4180 Ὀογα ἰββθμηοηυ ἴο {π6 (οΒρ6] οὗ Φοξβη Βοΐῃρ; 
ΘΟΙΩΡΟΒΘα ἰαἴδν ὑμβδὴ {86 ΟΥΟΓ ουδηρο δῖ, ἃμα αὖ ἃ [π|6ὸ ὙΒΘη στοαὶ 
ὩΣ ΌΘΥΒ Ο͵ΤΘ οοηνοχίοα ἴοὸ {πΠ6 (Ἰ σιβδῃ (18, Ὀοΐὰ ἴῃ ΓΑΙ δοὰ 
ατροοθ; δηᾶ δ] υάἀοά οἴοποσ ὑμδὴ ὁποὸα ἴο ἔδοίϑ γοοογάθα ἴῃ {Π6 Αοἰβ 
οὗ [1Π6 Αροβίϊ]οβΣ Βυ 188 αυοϊϊπρ [86 ἴον (ἀοθρ6}8 δῃᾶ ἀοίβ οὗ [ῃ6 

1 ΜιοΝδ86116, το]. ἱ. Ρ. 44. Τῆο οὐ͵εοςσιίοπ αὔονο ποιίοθα, ἄγανγῃ ἴγοτη [ἢ δίοσυ οἵ 
δαδδηηδ, Βίδιορ Μαγβῆ ὙΟΥῪ ᾿ΠΒΕῪ τοιηαγκβ, ἀοο8 ποῖ αἴδοι (δὲ Ῥγορθεῦ ΒΒ δ ΟΠ Υ, 
Ὀοοδῦδα ἱξ το δῖοδ ἴὸ ἃ μαζὶ ἰδπαῖ 18 δεκπον)εάσοὰ ἴ0 Ὀ6 ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ, ΟΥ δ ἰοδβῖ Πϑύθσ οχὶβιθὰ 
ἴθ Ηοῦτον; δηὰ ἰ8 ἴοσ πδὺ γεδδοὴ δοραγαιοὰ ἔγοση ἴ86 Ὀγορῇ οὐ οὗ Ὠδη)εὶ ἰη {Ππ πηοάογῃ 
«αἰ οηδ οὗ 186 ϑορίυδρίης, ἐπουσὴ ἴῃ τη0 Οτοοκ ππδηπϑογρίβ δηὰ ἴῃ Βοιηϊβῃ ἀπ οπβ οὗ 
(6 Ιδιίη ΒΊΌΪ]6, ἴε ἰοττηβ ρατὶ οἵ ἔπ Ὀοοϊκ οὗ Τδηῖεὶ. [10], Ρ. 83868.(Ὁ Ὧγτ. 1Αγάποσ ἢδ8 
εἰνοη δὴ διρὶα δοοοῦηὶ οἵ Ῥοσρηγιγ. (Ὦοτκϑ, ϑγο. γοἱ. Υἱἱϊ. ρῃ. 176---248.; 4ἴο. γ0]. ἷν. 
ῬΡ. 209---250.) 

3 ὅδ, [85 ῥγονοὰ ἱπ Ὦσ. Μδοκηὶ ἢ εβ Τταιϊῃ οὗἨ [Π0 αοβροὶ Η ἰβίοτυ, ΡΡ. 318. 328. 885. 
937. 

3. 866 Δ ΔΙΏΡ]Ι6 δοοουπὶ οὗ Ψυ]Ἠ8π δηὰ Εἷβ τυτὶἰηρ8 ἴῃ Ὦγ. 1σάπου δ  οτβ, ὅνο. νοΐ. υἱ]ῖ. 
ΡΡ. 356--425.; 410. το]. ἴν. ΡΡ. 311---350., δηὰ ἱπ Ὦγ. Ηοσνογάθῃ, ἀ6 7] πὸ Ιππρογαΐογθ 
ἘεΙ χίοηἱδ ΟἸτιδείδηδο μοϑίθ, οοάθτηαιο νἱπάϊος, 1ρά. Βαι. 1827. 8νγο. Ὦγ. Μδοκπιρδι πὰ5 
αἰδὸ ρίνεη δὴ δρεῖγδαοι, 1688 σορίουβ ἴβδη τ. Τυλγάπογ, οὐ σ}1 6} 8 ΟὈ᾽δοιοηΒ, ἐπ μἷ8 
“ΤΠ οὔ π αὐ8ρ}6ὶ Ἠ!δΙΟΥΥ," ὈΡ. 320, 82]. 829. 336, 387. 
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ΑΡοβεῖοβ, δῃᾷ ὈΥ χυούίϊησ πὸ οὐμοῦ Ῥοοῖκβ, “ υ]16π δον ἐμαὺ {π686 
ψογ (Π6 οπῖν ἰδίοτῖοαὶ θοΟ ΚΒ γϑοοὶνθα ὈΥ {πὸ ΟἸ Υἰβυδηδ 88 οὗ δυυῦδο- 
ΤΙ, πα 85 οοπίδϊπἰηρ δυο 10 ΤΘΠΛΟΙΓΒ οὗ «6βὺ8 ΟἸγῖϑὺ δπα ἢ18 
Δρόβί168, ἰοσοῦμον πὰ τῃ [86 ἀοοίτγίηθ8 ἰδιιρμῦ Ὀγ μοι. Βυῦ Ψ0118π᾿ 8 
τοϑ  ΠΔΟΩΥ ἀο68 Βοιιοίμηρ τηΟσ6 8 Τοργοδοηΐ {μ6 Ἰυάρτηρηί οὗ {86 
ΟἸ γιβιϊδη ομυσοῦ ἰὴ δὶ8 ἔπη ; 0 ἀἸΒΟΟνΘΥΒ 4180 ἢϊ8β οσῃ. Ηδ δὲἰμμβο] 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίδίθβ {πΠ6 ΘαΥΪῪ ἀδίθ οἵ [Π686 Τϑοογὰβ : [6 68118 {πθπὰ ὈῪ {Π6 
ΠϑΠλ68 ΜΆ ΟΝ ΠΟΥ ΠΟῪ Ὀθατ. Ηδ 411] δἱοῃρ' βιρροβθθ, Β6 ὨοσῃθγΓο 
αἰϊοπιρίθ ὕο 4υσβύοι, ὑπο ῖγ σΘὨΠΪΏΘΠ 658 ΟΥ ΔΆ ΒΘΠ ΟΣ ; ΠΟΥ ἀοαβ Π6 
σἷνα δνϑῃ {86 8]1ρ ιἰδϑὺ ἱπεϊπιαθοι {παῦ ἢ6 βυβροοίοα {π6 γ1016 ΟΥ ΔΠΥ 
ρΡατί οὗἉ ποτὰ ἴο Ὀ6 ἔὈΥΡΘΓΊ6Β. 

Τὸ ἰδ ἰγσὰ ἐμπαῦ ἰοτγατάβ π6 δμα οὗἉ (86 βϑοοῃά οὐ ἴῃ {π6 {τὰ οοῃέυσΥ 
οὗ (6 ΟἸ γϑιϊαπ φοτα, οδγίδϊῃ γίθοθθ Ὑ6Γ6 ΡΟ] ΘΠ 6, ΠΟ ΘΓ 
συ τῦθη ὉΥ͂ Βογοίϊοβ, ΟΥ [8186 ὕββοῦθσβ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο Βυρροτῦ ἐμ6}γ ΘΥΓΟΓΙΒ: 
Βυΐ 80 ΤἈΓΣ 18 (198 ἔλοί ἔγοῦχ οομοϊμαϊηρ ἀρδϊηδὲ [16 ρα πη θηθδα απᾶ 
Δα ΠΟ ΠΟΙ Υ οὗ (Π6 ὈοΟΙΒ οὗ [6 Νὸνν Τοβίδιηθης, ὑπαὶ 16 βονγβ {Π8 
ἀϊδδγθηοα Ὀοέν θη ἔμθιι δηα ἴΠ|686 ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ τυ Ωρ πη {Π6 οἸδαγαβὲ 

1016 τηδῆποσ. ΕὉΓ, ψῃδῇ ΓΘΟΘΡΌΏΟη νγ788 σίνθῃ ἰο [686 ἔογροά ρὑτο- 
ἀυοοηβ ἢ ΤΉΘΥ βυσοοοαρα ΟὨΪΥ ἀηοηρ' 868 ὙὙΠΟΒ6 ᾿πἰογαβὺ 1{ 788 [0 
ἀοξοπαᾶ {π6ηὶ 85 σϑηυΐπα δΔηα Δυ ῃΘῃ ΕΟ ; ΟΥ̓ 1 [ΠΘῪ Βοιηθ 68 ΒυΓρΥϊδοα 
{π6 βαρ οἱ γ οὐ Ομ γιϑθδη Ὀοίιονογθ, ὑΠπ686 ΒΟῸΠ τϑοονογρα ἔγοτα {86 
Ἰηροϑιοπ. Βεβίἄθβ, {3686 ργϑύβθη θα ββογβα ὈΟΟΚΒ πα ποίμῖηρ 8ρο8- 
1011 'π {Π6ῚΡ ομαγαοῖου. Τρ οΥἹσῖπ νγὰ8 ΟΌβοισα, δῃα {πο ῖσ ΡΟ ]1ο8- 
τἴοῃ πιοάοσῃ; δηᾶ {86 ἀοοίχϊπα ΠΟῪ ῥγοίΐθββοα ἴο βῃρροτί νδϑ αἰδδσοπίὶ 
ἔγτοτα ὑπαΐ οὗ {16 ἀροβίίθβ. [1ηάθ6ά, ἃ ἀδδβῖση ἴο Βα ρρογί βοιμα ἀοοίτηδ 
ΟΥ Ὀγϑοίῖοθ, οὐ ἴο ορυϊαΐθ βοῖῃθ ΠΟΡΘΒΥ, τολίοὐ ἀγο89 διιδϑεχιηοηίϊῳ ἰο ἐλε 
αροδίοἶϊο ἀφο, 1Β Ἀρρατοηῦ ᾿πχσουρπου. ἸὙΥΙηρ πὰ ᾿πιρογιποηΐ οἷν- 
Οὐμηδίδηοοβ ἃΓῸ 4180 ἀδίβι]θα τ [ἢ τα πυὔθ 688 ; 186}688 ἀ Πα ᾿ρΥΌΡ8 016 
ΤῊΪΓΒ6168 ἀγα ἰηἰτοἀπορα, {π6 ἐΔΡυϊουβ δἰγυσίασο οὗ τ Ὠοἢ οδυβοα (6 
ἔταυά ἴο Ὀ6 βοοὺ ἀοίθοϊθα, ΕὙτΙΠΟΓ, ἴῃ ἴπ686 Ὀγροα τυ ηρθ {πο γα 18 
ἃ βίυἀϊ]οα ἰγαιαίϊομ ΟΥ̓ ὙΔΓΙΟΙΒ ραββασθβθ ἴῃ {π6 σϑηυϊπα δου ρίυχαθ, 
οί ἕο οοποθαὶ ἴΠππ βίυϊθ, δηά ἰο 8]}.λγὸ σϑϑάρσθ; αὖ (π6 βᾶπιθ [ἰπὴ6 {πὲ 
1π6 ἰουτηοῦ ὈοίΓΑΥ ἃ ῬΟΥΘΙΓ οὗ βίγ]6 δπα Ὀδυσγθηηθδθ οὗ ἱῃνθηίοη, 
σ]οβδίηρ οὐοσ {πΠ6 ψϑηὺ οὗἁἉ Ἰποϊάδηῦ ὈΥ͂ ΒΟΡἸβίϊοα] ἀθοϊαπηαίίοπ. ᾿ποιοη 
Ὠιἰδίουϊοα! ἴδοίϑ ἀγα οοπίγααϊοίοα ; ἴλ6 Ῥγοίθη θα δα ΠοΟΓϑ᾽ ΠδΠ68 γα 
οἰ Ποϊουβὶγ ᾿πἰσυαθα ; δηα δοίϊομβ αἰ υ]Υ Ὁμου ΠΥ οὗ [μ6 ομαγαοῖον οὗ 
ἃ ῬΟΥΒΟΠ ἀἰν 6] Ὁ ΘΟΠιἸβθιοηθα ἴο ᾿πβίτυιοί δηᾶ γοίοστω τηδηκιπἃ ὅτ 
Δδου 6 ἃ {πὸ «6888. 
ΤΠ ργϑοθαϊπρ' ἀγσαμηθηΐ ἴῃ ἔανουν οὗ {πΠ6 δοοῖκβ οὗ {πὸ Νεν Τοβία- 

ταθηΐ, ἄγανγῃ ἔγοτη 06 ποίϊοβ ἔβκδθῃ οὗ ὑποὶγ οοηίθηΐβ ὈΥ {86 ϑαγὶΥ 
ὙΓΓΙΓΟΥΒ ἀραϊηδϑί {π6 ΟΠ Ἰβυδη το] ρίομ, 18. ὙΟΥΥ͂ ΘΟΠΒΙἀΘγαΌΪ6. ΕῸΓ, ἴῃ 
{86 ἄχεϊ ρ]δοα, 10 ῥσόνϑδ {μὲ {π6 δοοουηίθ τ ϊοῖ (μ6 ΟἸ γβίϊδηβ ἐλθπ 
Πα, τγοτθ {π6 δοοουηίβ πο 16 αν ποῖ; πᾶ {πα Οὐγ ργθβοηΐ 
βουρίυγοβ 6 γ6 {πεῖσβ. [ΠΡ ὈΓΟΥ͂ΘΒ, ΤΟΤΘΟΥΟΡ, ὑπαὶ πομπὸν ΟδἾβὰ8 ἴῃ 
186 βοοοπά, ῬογρθυτΥ, ἴθ (86 (μῖγά, ποῦ Δ] απ ἴῃ (πὸ ἔουτει οοηΐυγν, 
διιϑροοίθα {86 δυϊμοη ον οὗ [π686 ὈΟΟΚΒ, ΟΥ̓ ΟΥΟΥ ᾿ηϑιπυασίοα ἐπεὶ 

" Το δυζαπιοὴῖξ δρόσο ὈγΙΕΗ͂Υ ἰοποπθα προη, ἰδ {1]1} 1] υδἰγαϊοὰ, τυ στοδῖ δ Ό ΠΠΥ δπὰ 
ΤΟΒοΆτΟΙ, ΟΥ̓ τ. ΜαΙΓΌΥ, ἴῃ δ᾽8 ΠΙυβιγαιίοπθ οἵ 1π6 Ὑτυϊῃ οὔ τπ6 ΟΠ γιϑεϊδη οὶ ρίοη, 
ῬΡ. 39--67. 866 ἃ [γῖποῦ δοοοπηὶ οὗ {680 ΔΡΟΟΙΥΡΙαΙ ῬΌΟΚδ, ἐπΐγα, ἰπ (86 Δρροπάϊχ 
ἴο εἰ|8 γοϊαπλο, Νο. 1, ϑοςῖξ, 1, 
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ΟἸΥἰθυϊδηβ γ γα ταϊβίδ θη ἴῃ ἰδ 6 δυΐμοῦβ ἰο τ μόπι ἐΠΘΥ δϑοσῖθα ἐμ δι. 
Νοῖ οπϑ οὗ {πϑῖὰ δχργθββθα δὴ ορί πίοῃ ἀρομ [18 βυι]θοὺ τ ΠΟ τγαβ 
ἀἰβεγθηῦ ἔγοσα {μαὺ μοὶ Ὀγ {π6 ΟἸ γϊβύάδηβθ, ““ Απᾶ στ ῇθη 6 σομ βίο Σ 
δον τσοὶ 1Ὁ του ἃ Βανα αυδ]θᾶ {Ππ6πὰ ἴο μαγα οαβὲ αὶ ἀου δῦ ὕροη {ἢ18 
Ροϊπί, 16 [86 οουἹᾶ ; δηὰ μον σοδγ {ποὺ βῃονϑα {Ποιηβοῖνοβ ἕο θ6 ἴο 
ἴΆΚΟ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ δαναπίαρα ἴῃ {πὶ ῬΟΥΤΟΣ ; πᾶ {μὲ [ΠΟΥ Ὑσογθ 411 πηβη οὗ 
Ἰθαγηηρ ἈΠα ΠΟΑΌΙΓΥ ; --- {ΠΟΘ ΙΓ ΘΟΠΟΘΒββίοη, οὐ τίμα μοὶν βυθβταρο 
ὍΡΟΙ (ἢ6 δα )]θοῖ, 18 Ἔχ Ί ΤΟ Ον γα] 04}}]6.᾽""} 

Αποίμον ἱπηρογίδηῦ δχύθγιδὶ οὐ ᾿ἰβύουιοαὶ θυ άθποα ἔοσ (86 ρϑπυΐπο- 
Ὧ688 8η4 Δη αυΥ οἵ [μ6 Ναὸν Τοβίδιμθηΐ, 18 οἴσϑα ἴῃ {π6 ΑΝΟΙΕΝΤ 
ΨΈΒΒΙΟΝΒ οὗ 1, ΒΊΟΝ ἀγα 81}}} ΘΠΌΓΟΙΥ ΟΥ Ῥδγθδ!]ν Ἔχίδης ἰῃ οἵ ΠΟΥ 
Ἰδμισιιασοβ. βοιηδ οὗ {π686, 88 {π6 ϑυτίδο, δῃὰ βαυϑῦαὶ Γ,α ἢ νυβίοη8, 
ΘΓΘ ΙὩΒ(Ὅ]Θ 80 ΘΑΥΪΥ 848 (86 οΪοδθ οὗ (16 ἢγβί, ΟΣ ὙΘΡΥῪ θϑυΐν ἴῃ (Π6 
ΒΘΟΟΠα σοπίῃσγ. Νοῦ (6 Νὸννγ Ταβίδιηθης τησϑὲ ΠΘΟΘΒΒαΥΪ ΠανΘ 
αχ βϑίβα ὑτθυ] οι Υ ἴο [Ππ6 τηρκὶηρ οὗ [Πο86 νϑυβίοῃβ: δηά ἃ βοοκ, νυ ἢ 
788 80 ΘΑΥΪΥ 8η4 80 ἩΠΊΎΘΥΙΒΑΙ]Υ τοδα (Βγουρβοαυῦ [μ6 Εἰαδὲ ἴπ {π6 ϑύγτίδς, 
δά ΕΑΝ ὅτ ΕυτΟρΡΘ δηα Αἴτῖοα ἴῃ [86 Γ,αὐλη ἰγϑηβ᾽ δύο, πηαβὺ Ὀ6 
ΔΌΪΘ ὕο δύ οἰαίτη ἰοὸ ἃ μὶρῇ δηθαυ!ν; Μ8116 (86 δοττοβροπάθμοβ οὗ 
18ο86 ψϑυβΊ 8 Ὑυῖδ ΟΌΓΪ ὈΟΡΙ68 οὗ (λ6 οτἱρίπαὶ αδἰὐθϑίβ ἐπ ὶν σι μα ΠΟ Ώ 688 
84 Δ ΘΠ ΠΟΙ, 

3. ὟἶΥὲδε ποῖ δοσηβ ἰο {π6 ἸΝΤΈΕΒΝΑΙ, ΕἸΤΙΘΕΝΟΕ, οὐ ἰδὲ ὙΠ] Οὗ ΑΥ1868 
ουύ οὗ δὴ δχαιηϊπαίίζοη οὗ (Π6 Ὀοοβ οἵ (86 Νὸν Τοβίδιηθηϊΐ: απὰ {18 
Ὀγδηοὶὶ οὗ ὑββεϊ του ψ}}} Βα ἔουπαᾶ Θαμδ}}ν βίσομρ' δῃὰ οοηνϊποῖηρ᾽ 1 
186 φῥγθοθάϊηρ [70 τωδύ Ὀ6 οοτηρτίβοά ἀπδος {πγθ6 ραγύϊου αγ8, ν1Ζ. {Π6 
οδαγδοΐου οὔ π6 τυ οσβ, ἐπ 6 Ἰδησιδρα δηᾶ βίγ]6 οὔ ἰδ6 Νὸνν Τϑίδηηθηΐ, 
ΔΩ (16 ΟἸΣΟυΤΩΒίδ 1411} οὗ {Ππὸ παγταῖνθ, ἱοροίδου τ} [ἢ 6 σοϊποὶ- 
ἄσπρος οὗ ἔμ6 δοοουπίβ ἱμογϑῖῃ ἀο νου 1} {86 ΒΙΒΟΟΣΥ οὗὨ [πο86 {1π168. 

[1.1 ΕἾΚΒΥ, Το Ῥρτίίενς 9 (λ6 ἴΝειο Τεβίαηιεπέ ατὸ βαϊά ἰο ἔαυε δδοπ 
«7ειο5 ὃν δίγίλ, ἀπά ὁ} ἐδλε ειοϊϑὴ τεϊσίοπ, απ αἶδο ἐο ἤαυο δεοη ἐπιπιο- 
αἱαίε ιοϊΐπι68565 ΟΓ τοπαὲ ἐΐεν τοϊαίε. 

ΤΠ18 15 ΟΥ̓ΟΓῪ ἩὮΘΓΘ ΙΔ 68ὲ ἔγοτλ ἰδ6 τηοθ οὗἁὨ πασγδίϊηρ' {Π6}Ρ ΒίΟΥΥ --- ἴγουτα 
{Π|6ΙΡ ΠυΤΏΘΓΟΙΒ 818] 0}8 ἴο {86 ΤΟΙ ρΊοΟυ8. ΘΟΓΘΙΏΟΘΏΙ68 οὗὨ [86 «6008 --- ἴτγοπι [86 ὑη]- 
γΟΓ84] ργουϑίθποα οὗἩ πογᾶβ, ρᾶγββοβ, δηὰ ἱβουρεὶθ ἀοτνοὰ ἴτοὰ (86 ΟἹὰ Ταβίατηθπὶ 
---Ἠ ἴτοῖὰ [86 ναγοιγ οὗ ἩθΌγαϊο πογάβ, οοῃϑίγι οἰ], δηα Ῥἤγαβϑ68 ὀοσυγτησ ἰῃ 86 
Οτοοκ οὗὁἨ [86 Νενν Τοδίδπιοηϊ, 411} οὐὁἩ πιο ὈΘίΓΑΥ δὴ δυίῃοῦ ἴοὸ ποι ἴῃ6 615} 
τηοῦδ οὗὨ ἐμ πἰκῖηρ᾽ τγ88 ΡΟΥΘ Ο]Υ πδίυγαὶ --- ἔγοσα [86 ομαγδοίοσβ οὗ {ἰπη6, ρἷδοθ, ρϑῦ- 
ΒΟΏ8, δη {πίησπ ουὐἱάθηῦ ἴῃ ἴἢ6 Νονν Τοδίδιηθηΐ, δηαὰ Ῥδγ( Ὁ] ΔΥΙῪ ἴθ τ[ῃ6 (ἀοβρε}5 
δηὰ Αοἰδ: -- ἈΠ ἩΔοἢ δζὸ σοϊοιοὰ τι ἴ06 οοπδάσῃοο οὗ θη, ὙΠῸ δγὰ οοηνὶπορα 

. Ῥα]εγ ΒΒ Ενίάδηςοδ, νοὶ]. ἴ. Ρ. 87. Νουνιδίδηἀϊπρ [Π6 τλ888 οὗἩ ροβἱεῖνο ουϊάθπος Ἔχ Ὠϊ- 

δἱυεὰ ἴῃ ἴδο ῥγοοράϊης ραβθδ, ἰὺ 48 Ὀθεὴ δδγτηθὰ ὈΥ 9η6 Ὁρροβοὺ οἵ ἴϊπὸ ϑογίριγοβ, ἐπὶ 

186 δρίδιϊεβ οοπιαϊποὰ ἰπ ἰ86 Νενν Τεβίασαθηὶ γεγο ποῖ πὶ ἐἴοη 1] [ἢ 6 δοσοπα σοπίατΥ ; ἀπά 

ἐδαὶ ἐδο οβποη οἵ 6 Νεν Τεβιδιηοθηὶ γγὰ8 πος βοιτἰεὰ 1}1 1116 οοσποὶ! οὔ Νῖίοο; τδοῦρν 186 
“016 οἵ ἱξ νγῶβ τοίοσγοὰ ἰ9Ὸ οὐ οἰὐβὰ ὈΥ δὲ Ἰοδϑί βἰχίβ οὔ [ῃ6 ὙντΊΕΥ8 δρονο αυοῖθα, δα δἰ 68 
το τεδεϊηοηΐοϑ οἵ Οἰοἰϑη8β δῃηὰ ῬΟΥΡΉΥΓΥ, ΑἹ} οὔ ν οπὶ Βοιυτγίβμθὰ Ὀοίογο [δὲ ΘΟΌΠΟΙΪ ΝΕ ΤῚ 
μΒεϊὰ; ὈΥ̓͂ δῃοίμον, δαὶ [86 ἢγδι {ἴα ΔΩΥ͂ ΔΙ αδίοῃ γγαϑ τηδθ ἴὸ 186 ΟὐΒΡ618 γγὰ8 ἰπ 186 
γοᾶς 182, ἰμδὲ ἰδ, ὩΘΑΙΙΥ͂ ὁπ6 Βυπάτοα δἀπὰ ΠΥ γεδγβ δεν ΟἈ Ἀσίδι; δηὰ ἘΥ͂ ἃ ἰῃϊγὰ, 

παι ἔδα Εοὰς Θοβρεὶβ δπὰ Αοίβ οἵ [89 Αροϑβιῖεβ γεγο ποῖ ἴῃ Ἵχίβίθῃοο Ῥθίοσθ (ῃ6 Ὑοαν 

150 οἵ το ΟΝτίβιίαη αγὰ. Ὑδοθο θοΪά δηὰ τηθηἀδοίουβ 8βϑουι ΟΠ ΔΥῸ ΟἸΪΥ͂ ΘαυΔ]Ἰοα ὈΥ͂ 
τῆοδο οὗ δοῖμο δάνοςαδίς οἵ ἴδο πιοάοσῃ ΟΒυγοὴ οὗἨ Βοιο; οὔθ οὗὁἨ ὙΠῸπὶ διοδἰιδιοὰ ποῖ ἴο 

αἴἴστα τπδὲ “1Π6 οδποπ οἵ ϑογίρίατο γγ88 ἄχοὰ δὲ ἴῃς οηὰ οἵ ἐπ6 ΤὈυ τι οοημιγΥ" (ΜΟΥ Β 

Ἑπὰ οἵ (οπίτονεγευ, Ῥατὶ 1. 1οίϊος ΧΊ. Ρ. 182. [οηάοπ, 1818); ὙΜ116 δηοῖμοῦ μα8 δββεσίθα 

4πδὶ 186 οδποη οὗ ἴπο Νονν Τεδίδπιοπε ἰδ γοοοϊνεὰ ΟΠΪΥ οὐ ἴδ|6 δι: βου οὗὨ [80 ομασο οἱ 

το ἔουτα δηὰ ΗΠᾺ οοπίιτίεβ (ΝΟΤταλη᾿ 5 ΕΒΒΔΥ οἡ Βενεϊορεοηῖ, Ρ. 142.) 



94 Οηἡ ἐδ ατημίπεποθα απὰ «πέϊοηπεϊοϊέν 

ἐμαὶ (Ποῖ τοδᾶουβ ἀἰγοδὰγ Κῆον ἰμαὶ {Π6 7 δῇ ποῖ χσοϊδιϊηρ ἬΥ ΙΕ ΟΣ ἴαθυϊουὰ 
Παυτδνοϑ, Ὀαΐ Γμδὺ Π6ΥῪ ὑδαυγβοῖνοβ ΒΑ δη ἃ ΟΧ ρου Θπορα ΘΟ ἱ ἱρῷ {ΠΟΥ σϑοογα, 
δηὰ {μδὺ 18οῖν ΔΒΒΟΥΠΟΏΒ ΠΙΔῪ ὑβογοίοσα ὍΘ σοῃβιάθγοά 88 Ῥγοοίβ. ἴῃ ββογῖ, {Π 6 Ὺ 
τοἰδῖθ, Κα θὰ τὸ πγοῖθ ΓῸΓ σοϑάθσβ ἴδαῦὺ ὝΘΓΟ {Π|6]Γ ΟΠ ΘΙρΡΟΓΑΓ 68, δπὰ Ἰνοιὶ 
δ [Π6 ὙΘΓῪ {ἴπ|6 ἰπ τς ἢ ὑμὶν Ὠἰδίουυ Βαρρεπθὰ, βῃὰ πο ΚπΘΥ͂, ΟΣ ταϊσμῦ ΘαβΪγ 
ἴάνα Καόπῃ, {86 ῬΟΙΒΟΏΒ {μοσηβαῖνθβ. 78 18 88 δυἱἀθηὺ 88 1ὑ 18 ὑμαῇ! ἴ86 ὩΟΌ]6 
Ἐρ ἰδ ἰϑίογίαη, ψ8ὸ σοῖο 8 δοοοιπηΐ οὗἨὨἁ 016 ὑπο ὈΪ68 ἴῃ {π6 πιο οὐὗὁἨ Ομδυὶοβ 1,, 
γγἃ8 ἢ 56] Θοποογηρα ἰῇ {086 ΓΔΏΒΔΟΙΓ ΟΠ. 

[1.1 ΒΕΟΟΝΌΜΥ, 7ηι6 Πιαπσιασο ἀπά ϑδέγψίο 9 ἐλο ει Τερίαπιοη 
αὔοτα απ ἱπαϊδρμίαδίε ῥγοο οΓ ἐΐ8 αμέϊιοηϊοϊέν. 

(1.) Το μάναόῦᾳάσϑε ἴ8 σοῖο, τυ μ]οἢ νγ88 δ {πα ρουϊοα (1 {Π6 ἔτϑι 
σοῃίαγΥ οὗ {π6 Ἐογλδῃ ΤΟ ΔΓΟὮΥ), δπα παὰ Ὀ66ῃ ΟΥ̓́ΘΣ Β1π66 {6 τη οὗἔ 
ΑἸδχδηάον (86 τοδί, ἃ Κὶπὰ οὗ υπίνογβαὶ ἰδηρσθαρο, }υϑὲ 68 [6 ΕὙΘΏΘΗ 
18 δὶ ργθϑοῃί,. [Ὁ ψ88 ὑπαογϑίοοα δηα βροόοίδη ὮὈΥ ασϑοῖκβ, ὈγῚ Βοϊωβϑηβ, 
Δηα ὮὈγ Φενγ8. Το ρστγϑαίος ραγὶ οὗ ἦι ΟἸγιβυϊδηθ α͵8ο, ββρθοῖδν 
τ[ο86 ἴο βοτὰ {86 ἘΡ!β8|168 οὗ 186 Νονν Τοβίδιηθηῦ νοῦ δἀαγοββθά, 
νου ἃ ποὺ Βανα σοργοβομαἀθα {πθ 1) 80 ὩΠΙΎΘΓΒΑΙΥ ἴἢ ΔῺΥ ΟἾΠΟΣ ἰΔη- 
σαλρα. Αὐ (οΥιηίῃ, Τθββαίοπῖοα, (ὐο]οΟββθ, δπα ἴῃ (ἀδἰαὔϊα, βοδγοθὶν 
Ὑγ48 πού Υ ἰδηρίιαρα υπηαογϑίοοα, Βοβι468 [μ6 1,Δ ἢ δηα Αὐβπηρθδι 
τοηριιθβ, {86 ατϑοὶς αἶβοὸ νγὰβ υπἀογϑίοοα αἱ Βοπλθ, δπὰ ἰῃ Ῥαϊθββίϊμο 
Ὀγ [86 “6708. 

ΤΒο τρεῖς ἴθ νοῦ 186 Νονν Ταβίαπιοηῦ 18 Ὑχιιίθη 8 ποὺ ρυγα δηὰ εἷοσαπὶ 
Οτροκ, θυ 0 ἢ ἃ8 τγᾶϑ Ὑχτ6η ὉΥ Ρ]ίο, Αὐἰβίοι]θ, οὐ οὐδοῦ διλϊποηΐ ἀτοϑοίδῃ δυΐθοΓΒ : 
Ὁαΐ 1 18 Ἡεδγαῖο- Ογϑεῖ, ἰμδὶ 18, ασϑοκΚ ἱπἰοσταϊχα τ ῖ [ἢ τη ῬΘου Αγ} 1169 ΘΧΟ] αϑἴν ον 
Ὀεϊοπσίης ἴο ἴμ6 Εαβὲ Αταπιδιδῃ, ἑ. 6. [86 ΗΌγον οὐ Οἰιδ] θα, δπὰ {86 ΥΥ δβδὲὶ Ασαπηεϑιι 
ΟΥ 5. υσῖλο ὕΟηριιθ8, Ἡ ΙΟὮ ἬΘΓΘ δὲ ὑπδὲ {1π|6 Βρόκδοῃ ἴῃ οοιησηοη [16 ὈΥ 186 ὡεισς οὕ 
Ραϊοδίϊπα. ΤῸ Βἰιοτῖ, 1ῦ “18 Βυοἢ ἃ ἀἰαϊθοῦ 88 που]ὰ Ὀ6 υβοὰ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΏΒ ὙΠῸ ὙΘΓΘ 
ρἀυοσεαιοα ἰῃ ἃ ΘΟΥΠΟΓΥ ψθοσα ΟἸδ] άθα οὐ ϑ'ιγίδο γγῶἃ8 βρόοκθῃ 8ἃ48 (86 ὙΘΓΏΒΔΟΙΪΑΓ 
ἴοηρσια, θα τ ῆΟ 680 δοαυπίγαὰ ἃ Κπονίθάρσα οὗ ατοοῖκ ὈΥ ἰσεαυθπῦ ᾿ηογοοῦυγεα τ ]τἢ 
ΒΙΓΑΠΡΘΓΒ : 1 δη4 1Ὁ ΤΟΒΘΠΌΪ68 ῬΌΓΘ οἰ β8ο αὶ ἀὐσθοὶς 88 τη ἢ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 85 ἴ86 ΕἼΘΠΘΝ 
οὐ (ἀθστλδῃ τγὶ θη ΟΣ Βροκθῃ ὉΥ 8 παίϊνο ΕΠ ρ] ἰϑμπλλη, τ μον ταυϑὺ Ὅ6 ΟΟΠδίδ ΠΥ 
τηϊχοά σὴ δοπια Δηρ] οἰϑιηβϑ, ΓΟΒΘΙῚ ὉΪ68 (86 ἰδηριασοβθ βροόκοη δὲ ᾿γοβάδῃ οὐ δἱ 
Ῥαγϑ. Νοῦν {818 18 ἃ ὙΘΥῪ ΒΓ ΚΙπρ ΤΩΔΓῈ οὗὨ {π6 Δα ΒΟ ΕἸ οἰ ΟΥ ΟΥ̓ {1Π|686 τι τἰπρ ; ἴον, 
1 το Νοὸνν Ταβίδιηθηῦ μαὰ Ὀθοη τυτιυθῃ ἴῃ Ῥυγο, οἰορδηΐ, δηα οἰαβϑῖοαὶ Οτθοκ, ἰς 
μου ϊὰ Ὀ6 ον ἀοηὺ 18μαὉ ἴῃ6 τσὶ 68 ΘΓα ΟἸἾΠΟΓ Ὡδίνο στο κβ, ΟΣ βοδοίαγε νῦο δὰ 
δίμαϊοά (6 αἀτϑοκ Ἰδηρσαδρο, ἃΒ {86 τυ ηρσ8 Οὗ ῬΒΠῸ δῃηὰ “οβορῆαβ τηϑη 80}γ ἱπάϊ- 
οϑῖα [86 ΒοΒοϊασ. Βυὺ βίῃεθ νὰ δηά {116 ὅτεοι οὗ 86 Νον Τοδβίδτηθης ρεγροίυ! ν 
ἱπίογϊχοὰ ὙἘΓ ΟΥ̓ΘΩ Δ] ἸάἀϊοπΊΒ, ἰδ 18 ουϊάθῃς γον [819 οἰτουτηϑίαποα δὶ 86 
ὙΓΠΟΙΒ 6ΓΘ 96 νγ8 ὈΥ Ὀἰτί ἢ, ἀπ ὉΠ] θαυ πο τηθη, “ἴῃ ᾿ωπιδὶθ βἰβίϊοηβ, νν 0 ΠΟΥΟΣ 
βοιισῃξ (0 οὈὐδίῃ δὴ Θχθιηρίίοῃ ἤροτῃ ἴμ6 ἀϊαθοὺ {ΠῸῪ Βαὰ οὔσα δοαυϊγοὰ. ΤΟΥ 
Ὑ6ΓῈ σοηρογηρ ΜΠ ἴδοίβ δηὰ 108 ἀοοίσ! 68 ; δηὰ 1 (Π686 ΘΙ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ βίδιοί, 
ἴπ6 ῬΌΥΥ οὔ ὑπ οῖν ἀϊοίίοη Δρρβθαγϑᾶ ἴο ἵῆθμι 8 τηδίθοσ οὗ πὸ ἱπιρογίαποθ. 10 18 ίγυο, 
{παῦ οὐ ΟΥ͂ ἰϑ τγἢλϑ ἃ πιδὴ οὗ ογυάιιίοη, δηᾶὰ πιοσθονοσ Ὀογῃ αὖ 1 Ἄγθυ8. Βυῖ [ἢ 
δι. Ῥδὺ] νδϑ δογη αὖ Τάτγϑιβ, ῃ6 νγὰ8 οαὐπμοαίδα αἱ Φογαβαίθηι : δηὰ ἢ18 δου ἰ0 ἢ. τῦ8 
186 ογυά!ἴοη οὗὨ 8 ον δ}, οὶ οὗἨ ἃ (τροίδη βοδοοὶ. 
ΤΟ ἰαπράασα [πογοΐογο οὗἨ {π6 το Τοβϑίδιμθης 18 ῬγθοίβοὶΥ 800} ἃ8 ὙΝΘ ταὶρὶις 

ἐαρϑοΐ ἴγοτα ἴ:86 Ῥϑγβοῃϑ ἴο σοπὶ [ἢ 6 Β6ΥΟΓΆΙ ραγίβ οὗ 10 δα δβδογιροὰ, Βυῦ 6 ᾿ῃΠΔῪ 
0 51} γιοῦ, δὰ δδβϑοῦῖ, ἢοῦ ΟὨΪΥῪ πα {π6 Ἰδησυδσα οὗὁἩ ἰμ6 ατοοξκ ᾿Γοβίμπιοπι 
ασοογεα πιὰ [.6 δἰἰααίϊίοη ΟΥ̓ Ή 16 Ῥ ΒΟ Β ὑο ποῖ ἰὺ 18 Αϑουϊ θα, Ὀὰϊ {πΠδ0 10 σοί ποὲ 
πᾶν ὕδθὴ υϑοὰ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ῬΘΥΒΟΏ ΟΥ ῬΟΙΒΟΣΒ ἯἜΕΟ Ὕ6Γ6 ἴῃ ἃ αἰ ἴογοπὲ δἰ διϊοπ ἔγοπὶ 
{παὺ ΟΥ̓ [886 ΔΡΟΒΙ]6βΒ πὰ δυβδηρο  ἰϑι8. [Γὑ ἸΥλ8 ὨΘΟΘΒΒΆΓΤΥ ἴ0 ἢᾶνο ᾿ἰἱνοὰὶ ἰῃ ἴδ ἔγϑὶ 
οοηὐανΥ, δηὰ 10 να Ὀδοη δἀϊποαίοα πῃ Φυάδρα, ΟΥ ἴῃ ΠΝ ΟΥ ἴῃ βότης δ ϊποοηΐ 
σΟΙΏΟΓΥ, [0 Ὧ6 ὁπαδίοα ἰο Ὑτὶϊα βο ἢ 8 οοιπῃρουμὰ ἰδηριαρα 88 ὕπαὶ οὐ πὸ ὀσοοκ 
Ταβίαπιθηῦ. ἴθη]688 ϑοπλα οὐϊδπίαὶ ἀἰδ]θοῦ δὰ Ὀδθη ζαπιϊαν ἴο ἴθ ῥϑύϑοῦϑ ὙΠῸ 
ντοῦθ [116 ΒΈ νυ γα] ὈΟΟΚΒ οὗἩ {|6 Νενν Τοδβίαιμοπα, {Π6Ὺ ουὰ ποὺ ἤᾶνα θθοη αδίε ἴο 
γειῦα (μαὺ ρμαγίου αν Κιπὰ οὗ ασγροκ, ὈΥ͂ τ οι 0ο86 Ὀοολκ8 ἃγὸ ἀἰδβιϊη συ βμθα ἴγοπι 

Σ᾿ Βρ. ΜαγεῖΒ 1οίυγοθ, ρατὶ ν. ρ. 87. 



Οὗ ἐλδο Νειο Τεβίαπιοηΐ. 9ὅ 

ΘΥΟΥΥ οἰἶδϑϑίς δυΐμοῦ. ΝῸΡ πουἹὰ (μ18 Κὶπᾶ οὗἩ Ϊαησαλρο παν δρρϑαγοᾶὰ ἰπ {ῃ6 
βανοῦαὶ Ὀοοΐκβ οὔ ἴἰμ6 Νυν Τοϑιδιηθηΐ, Ἄἐσθη μου ρὮ [86 Ὑτογβ μδὰ ᾿νοὰ ἰῃ Ζυάξα, 
Ὁ1688 ἴΒ6Υ Βδά ᾿ἱνεα 180 ἴῃ 188 Βᾶπι8 δρ6 ὙΠ [6 ρου ]68 δηὰ ουδηρο] δί8. Φαάξα 
1.661 οοὐὰ ποῖ αν ργοἀυοθὰ ἴῃ (Π6 δϑοσπαὶ θη ζ ΡΥ [86 σΟΙροδβιτίοπβ ἡ ΠΟ 
Ὅν βπὰ ἴῃ ἴ[Π6 Νὸν Τοβϑίδῃμθηῖ. Τὴ ἀδσβίσιιοιίίου οΥὗἁὨ “ογυδβαίοία δηα 86 ἰοίαὶ βαὺ- 
νοσϑίοη οὗ {Π6 76 νη θὰ δίδίθ, Ἰπιγοαιμορα ΠΟῪ ἴοστηϑ δηὰ πον το ἰΐοπ8, 88 »ὰ6}] ἴῃ 
ἰδηρυδρα 88 ἴῃ ροϊογ. Τρ ἰαησυδᾶσα ἱμογοίοτα οὗ ἃ ζδυγιοδίίοη διὐἰειρίθα ἴῃ {8 
δθοοπα σοηΌΥΥ πουϊὰ μανα ὈΟΓΏΘ ἃ ἀἰεγοηὺ ομαγϑοῖοσ ΠΌσὶ {πα οὗὮἨ ντιτπρβ Θοπι- 
Ῥοβοά ἴῃ [Π6 βᾶπ|6 ΘΟ ΠΟῪ δόζογα ἴμ6 ἀδδβιίγαοίίοη ΟΥ̓ ογυβαίθη. Απὰ ὄυθὴ ἱἴ ὑπ 
Αἰαϊοοὶ οὗὨἨ 4 ἔὔγπΙΟΥ ἀρὸ οουἹὰ αν Ὀθθη ϑιιοοοβο  }}}γ ἐπιϊέαίδα, τὸ ἱπῃαϊ δηὶ οὗ 
7υάε 8 ἴῃ [{π6 βοοοπὰ ἘΡΟΠΟΥῪ ὙΟΣ]ὰ αν τοδὰθ ἰμ6 δἰϊοιηρί. Τὴ οἷειοδ 0 σο- 
τολϊποὰ ἴῃ {πδὲ ΘΟ ΠΙΣΥ ψ01}} ΒΑΡ γ 6 βυδροοίοα οὗ δβυςοῖὶ 8 Τὰ τὶ οαιοη. Απὰ {πὸ 
ΟἾΪΥ Ολγιβέϊανδ Ὑ ὯοΟ τοδί θὰ ἴθθσο ᾽ι ὕΠ6 Ββοοηα ΘΘΏΤΙΓΥ πο γα 6 Ν ΖΑΓΘΙΘ5 δπὰ 
16 ΕὈϊοπΙ68. Βυΐ 86 Νααζαγθηθθ βηὰ ἴπ6 ΕἸΪΟΩΪ 65 υδοὰ ομ]γ ὁπ (οϑρεοὶ, δηὰὶ 
{πὶ ἀοβροὶ νγ88 ἱπ Ἠοῦχονσ. ΤΟΥ νν}} Βαγ]γ θὰ ϑυβρεοοίοα ᾿Βογοίογο οὔ μανίηρ Τογροὶ 
ἀτοεὶς (ἀοβροῖὶ8. Νοῦν οδῃ {π 6 ὯΘ βυδρθοίοα οὗἉ Βανιὴρ ἰογροὰ ατθοῖκ Ερίβ|168, 6βρ6Ὲ- 
ΟἸΔΙΙΥ 88 ἴπ ΕΡριβι168 οὗ 8ι. δ] πόσα γεεοίδα ὉΥ 86 ΕἸ Ϊομἰἴοβ, ποῖ ἱπάθοὰ 9 
ΒρυΓγίουθ, Ὀαΐ 85 οοπίδἰἰηρ ἀοοίγ! 68 δῇ γαυδηοθ τὶ {861 ῬΘΟΌΪΑΥ ἰδηοίβ. Βιιῖ 
1 “μάκσα οουϊὰ ποῦ μαννα ρῥγοάυςερα ἴῃ [86 δϑβοοηὰ σθηςυγΥ ϑα0 ἢ} τΥ Πρ 88 τὸ ἤπά 
ἵπ ἴ:6 Νοινν ΤἸαβίδιηθηϊ, ὯῸ οἶλοῦ ΘΟΌΠΊΓΥ σουὰ δανα ργοάαυοοὰ ἴπθπ. ΕῸΣ {86 
ΟΒ νι δι δ οὐ 186 βοοοῃὰ οδηΐυσῃ, γ80 ᾿ἰνοὰ ποτα αὐθοῖκ γᾶ [6 νϑγπδοῦϊαγ ἰλη- 
βααρο, τΒουρὰ (μοῖρ ἀϊα! θοῦ τσοὺ αἰ ον ἔγομι ἴῃ αἰα]θοὶ οὗἁἨ ΑἸ οπ8, πον σ υἀβοὰ ἃ 
ἀϊαϊοοὺ πῃ τυ] ἢ ΟΥΘὨ 18] ΡὨΓΑΒΘΟΙΟΡΎ νγῶβ 80 τυ ηρ]οαὰ τ ἢ} ἀγροῖς ποσὰ 8 88 τα πὶ 
ἰπ 186 Νὸν Τοβϑίδιηθηί. ΤΠ Ἰδωσυᾶσα ΠοΓΘίΌτα ΟἸΘΑΣΙΥ βῆονβ (μδ΄ 10 σουὰ ποῖ 
μανα Ὀδθη τγιυύθῃ ἴῃ ΔΩΥ ΟΥ̓ΒΟΓ 8σ6 ἴδῃ ἴῃ (μα γδῦ σθη ΌΓΥ, ΔῸΣ ΌΥ ΔΠΥ ΟΥΠΟΓ ΡῈ Γ- 
δΟῺΒ ἴῃ8ὴ ὈΥ͂ ῬΟΓΒΟΠΒ ἰῃ ({|6 δἰ (δύο οὗ ὑμ6 ΑΡροβιῖθβ δηὰ Εὐνδηρο 8ι8.᾽ 1 

ΝοΣ 18 εἶ δΥσυτηθηῦ ἔν ἴμ6 δυυμοηιϊοϊγ οὗ {6 Νενν Τοβιδιμοιῦ, ᾿ἀτανγῃ ἤγοιὴ 
ἴπ6 παίυσο οὗ {Π6 ἰδῇ 6 ἰῃ ἩΒιοἢ 10 18 ΤΙ ἴ6Ώ, δὲ 4}} αἴδοιοα Ὀγ {μ6 οἰγουπηδίαπεθ 
οὗ [6 ἀοβρεὶ οἵ ϑαιμι Μαδιίμον δϑπὰ {μὲ ΕἸ βι16 οὔ ϑαίιῦ Ῥδὰ] ἴο 186 Ηορτονν 
Βανϊηρ Ὀ6οη ΟΥ̓ ΠΑ ττιτθη ἴθ ΗΘΌτον : --- (ἢδι 18, δοσοσάϊηρ ἴο (86 Ορὶπίοῃ9 οὗ 
δοῖη8 ἰορατηθα πῆ. “ ΕῸΓ," 88 ἴΐ 15 πιοβί ΤΌ Ὁ] ἀτροὰ ὈΥ ἴμ6 ᾿Ἰραγπθα ρῥτγοϊδία ἴὸ 
ὙΓὮΟ56 ΓΟΒΟΆΓΟΪΟΙ [18 βοοϊΐοη 18 ἀδαρὶγ Ἰπμἀοθίοα, “1 1826 δὐρυτηθιῖθ ὙΠ ἢ αν 
Ῥθθη υδβοὰ ἴῃ ἀπὰς ἴο ἰδπρυαρα ἀο ποῦ ΔΡΡΙΥ ὕο ἔπθπὶ ἱπιπιοώϊαίοῖψ, ἰμοβ6 υρὰ- 
τηΘῃΓ8 ΔΡΡΙΥ ἴο ἴδοτα ἐπαϊ γον, ἀρὰ τὶ ἢ ὯῸ ἹΠΟΟΠβι ἀθγϑ Ὁ] 6 ἔοσοθ. [6 (8086. δγρὺ- 
ΤΘη 8 βδῆον δαί ὑμ6 ατοοὶς ἀοβρεὶ οὗ ϑαϊηῦ Μαιίῖμον νγαϑ τσὶ θ πη Ὀοΐογα ὑμ6 ἀ6- 
δυγαοίίου οὗὨ Φογυβαίοπι, απὰ (μδὲ (108ρ6] ἰΒ ἃ ὑγδηβίαιίοη, 10 {0]1ὁ»γ8 ἃ “υγίογῖ, ὑπαὺ 188 
ογὶσίπαὶ πτὰϑ σπτὶτῖοη Ὀοΐοτο ἰμαὺ ρεγοα. Απὰ 1 ἴπο86 δυριπιθηῖβ ΓᾺΓΟΠΟΥ ΒΒ ον, 
ταὶ τὴ ατοοκ αο8ρεὶ οὗ δαῖηῖ Μαειονν τὰ τὶ θη ὉΥ ἃ ΡΟΥΒΟΙ 8. Δ] ΠΥΪΥ οἰτυδίοὶ, 
ἢ} ϑαϊπὶ Μαιθον, τὰ πηυϑὲ σοποϊαάθ, οἰ μοῦ {μα 186 ἰγδηδιδίίοη νγα8 τθϑὰθ ὈΥ 
δαί Μαΐου δ πι8617 (πὰ ἴβογα δγα ᾿πϑίδῃοςβ οὗὨ {86 βδιηθ διυΐμοσ ττϊτὶησ (ἢ 6 
ΒΆῚ6 ῬΟΥΚ ἴῃ ὕνο ΑἸ γοπῦ ἰδηρτιαρ685), οσ ὑμβαῦ [0.6 ἸΥΔΏΒΙΑΙΟΣ ν᾽ 85 80 συππϑοίοα πῃ 
186 δυΐβοῦ, 828 ἴο ρίνα ἴο {86 ᾿γδηβίδίίοη [86 σαὶ οὐἨ δὴ οτἱρίηαὶ. ΤῈ Ηροῦτον 
(οβρεὶ οὗ ϑαϊπι Μίδι ΠΟΥ τγ88 τοϊδὶ πο Ὁ. 6 ΗδΌγοΥ ΟἿ βι18η8 οὗ Ῥα]θβίηθ, δὰ 
511} οχἰδίθα, τβοιρὶ τι ναυίουβ ᾿π ογρο δι οη8, ᾿π 16 Του γι οαπίαγγ. Βυΐὶ {{|6 
ατοοκ (οΒρ6] γῶβ ὨΘΟΟΒΒΑΓΪΥ δαορίοα ὉΥ ἴμ6 ατοοῖκς ΟΣ Βυ 88: Ὁ σᾶ8 80 δ]ορίοὶ 
ἔγοῦχ {8:68 ΘΑ Σ]1οϑὲ Ἀρ68: δηὰ 1 18 πὸ 1688 ὑ86 (ἀοϑρεὶ οὗἨ ϑαϊηὶ Μίδαν, ἴλη τΠ6 
(ἀοβροὶ νοι βαῖπὶ Μαίμον υτοῖθ ἴθ Ηθῦγον. ᾽ ΠΣ ΣΟΙ ΚΘ ἈΡΡΙΥ ἴο [86 
Ερίβι 16 τὶ ἢ τγᾶδ τ θη ΟΥ̓ βαϊπὺ Ῥϑὺὶ] ἰοὸ ἴ6 Ἡδῦγονβ." 3 

(2.) 1,οἱ 18 ΠΟῪ δᾶάνογὶ ἰο {ῃ6 ΒΤΥ1Ε οὗ (86 Ν ν Τοβίαμιθηϊΐ, οου- 
βἰἀεχϑᾶ 48 δὴ δυϊάθῃοα οὗ 18 δ πο ΠΟΙ. 

ΤῊ 81}}]6 ΟΥ̓ ΤΙΔΠΏΘΓ ΟὗἩἨ ὙτϊΕἶηρ᾽ πιΔπ Γ6ΒΕ]Ὺ ββονγβ {|8ὺ 108 δα [ΒΟΥΒ ΘΓ ὈΟΓῚ δπὰ 
οἀποαίοα ἴῃ ἰδ “Θνεῖϑα τοὶ χίοη ; ἔοσ {86 86 οὗἩ πογὰβ δπὰ ΡΠ ΓΆ868 18 δι οἷ, --α (Π6 
Αἰ Παδ! ΟΏΒ ἴο {116 δι τ ἐνευτέμιης 88 Ὑ6]1 828 0 [86 ῬΘΟΌΪΙΑΣ δαρθ8 δπὰ δβοηϊτηθηΐβ οὗ 
1Π6 7 6νγ8, ΓΘ 80 ροτροίιὶ, --- ἀἰαὰ (6 Ῥγενδίθηςθ οὔ [6 ΟΪὰ 1 οϑλασαθηῦ ΡΒ ΓΒ] ΟΟΎ 
(τοὶ 18. ἱπίοσπόυθη ἰπῖο (86 ὈΟαΥ οὗἨ (86 Νὲνν Τοϑίδπιθηϊ, γαῖθοῦ ἰμὰπ αυοῖεα ὈΥ 
115 τι 8) 18 580 ζτοαῖ, 88 [0 Ῥσγουθ, Ὀδαγοηὰ 186 ΡοΒϑι ὈΣ  Ὑ οὗἨἁ Ἄσοπίγδαϊοιίοη, {πα 

Βρ. Μαγβῃ 1, οἴιτοβ, ρατὶ νυ. Ῥρ. 88---90. ἘῸΓ δὴ δοοοιηὲ οὗ [Π6 Ρϑου]αγ δίγασίατο οὗ 
1πὸ ατοοκ Ἰδηρααρο οὗὨ ἐπ0 Νονν Τοδιδηνοηΐ, δοὸ Υ᾽ οἱ. 1Υ. ρρ. 8---23. ὑπγα. 

Σ Βρ. Μδσβδβ 1 δείασοδβ, ματὶ ν. ῥ. 91. 
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ἐμ6 ῬοοΐκΒ οὗ (86 Νεν Τοβίαηθηξ οουϊὰ ὍὈ6 πυϊ θη ὈΥ ποπθ Ὀὰὺ ρϑυβοἢ8 οὐ σία Υ 
7 ον8, δη ἃ 0 ὝΘΓΟ Ποὺ ΒΌΡΟΤΙΙΟΣ 1 ΓΔΩΚ δηὰ οἀυποδίίοη ἴο ἰο86 π’βΟ86 ἤδπη68 {Π6Ὺ 
Ῥαϑγ. ΤΆ, {86 8716 οἵ (ῃ8 ᾿ιἰϑίογιοαὶ ὈΟΟΪΚ8, ραγυϊο ΪΑΥῚΥ οὗἁὨ (μΠ6 ο5ρ6]8, 18 ὑοίΑ}} 
ἀονοϊὰ οὔ ογπδπιθηΐ : ̓ ῦ Ῥσθδθηῦδ ὩῸ ὈΘΑῸ 1] ὑγΣ 8 δ᾽ [108 ἔγοπι ΟἿ 6 δ Ὁ͵]6οΐ 10 ΔΏΟΙΒΘΓ ; 
16 ΦᾺΣ 18 ποῖ ομαγηχθᾶὰ νὴ [86 πη ]οαγ οὗἩἨἁ Βαγπιοη!οῦβ ρογὶοαβ; (86 ἱπηασίηαύϊοπ 15 
ποὺ γοὰ πῆι ρσταμαὰ δριυμοῖθ ΟΣ Ῥοϊιροιβ Ἔχ ρχϑββίοῃβ. Ὑμ6 Ὀδά ἰαϑῖα οὗ βοπὶδ 
ΤΟΔάΘΥΒ 8 ποί ταί θα Ὁγ Ἰαθουγοθαὰ δη .] 6868, Β1ρ]}-δουπάϊηρ᾽ Ἰδηρίασα, οὐ [158 
ΟΣ Πδπθηΐ Οὗ ΔῺΥ Κἰπὰ ; ΠΘΙΓΒΟΙ ἰδ [Π|ὸ ροοὰ ἰδδία οἵ οἰδοῦγβ ραβοὰ Ὡλ ἴογδα ἀϊοίίοη, 
Ὀγ ΠΙαμῦ ΘΧ ΡΥ Βϑ! ΟΏ 8, ΟΥ̓ γυδὶ α ἀριον ἰρ ἴῃ ββογί, {16 βἰθρδαηςίθβ οὐ δοπῃροϑι οι 
δηὰ δβί}]6 ἅγὰ ποῖ (ο Ὀ6 βουρὰν 'π 86 [ἰδίου θοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ {8Ὲ Νϑιυν ᾿Γεβίβδιηθηϊ, ἰπ 
ΜΓ ίο “1 βηὰ {86 Βἰπρ ΟΣ Ὑ οὗἁὨ ττὶῦθγβ, τ 0 ΤΟΣ ΠΟΤῈ ἰπύθης ὑρομ (μηρθ ἴμδη 
ὍΡΟΙ ΜΟΓαΒ: τὸ βηὰ τηθῃ οὗ ρ]αῖη δἀποδίίοη ΠΟΙ ΒΟΪΥ το δι ηρ ταὶ {6 Κηον, 
πὴ πουῦ διὐθηιρεϊηρ ἴο Δάοτη {86 }ν Πασυδίνεβ ὈΥ̓͂ ΒΩ Οἰοζθηο6 ΟΥ το οὗ ἀϊείΐοπ. 
Απὰ 1}}8 ἰθ ργϑοΐβεὶυ 186 Κιπὰ οὗὨἉ πτιπρ' τ ΒΙοἢ γγὰ δῃου]ὰ ἐχρϑοῦ πὶ [86 ροῦβοιβ ἴο 
Ποῦ ἰμ086 ὈΟΟΚΒ ἃΓ6 δου ροἃ. [1π 86 ΕΡΙΊ5|168 οὗ 5ι. Ῥδυ] να πὰ ἃ ἰοΐδ)γ ἀϊβδγθης 
ΤΊΔΉΠΟΥ : Ραΐ ἀρδίῃ [Ὁ 18. ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ ΒΟ 89 Ὑ6 ββουϊὰ ὀτρεοί ἔγοτα δι, δι]. Ηἰ9 
ΔΡραπιθηΐβ, (που ρ ἢ ἰγτθβιβι!} 016, δ Γ6 ΤΓΘα ΘΠ. ἀσνοίὰ ΟΥ̓ πιοιμοᾶ ; ἴῃ [Π6 σἰγεησίλ οὗὨ 
1:6 γβαϑοηϊῃρ [86 τ ρΌΪΑΓΙ Υ ΟΥ̓ [6 γόγπι 18 ονυουϊοοκο, Τα ογυάιτίοη βοτὰ α15- 
Ῥἰαγοὰ 18 {μ6 ὀγυα!οη οὗ ἃ ἰθασπθὰ “εν ; (86 ἀγραπιοπίδιϊοη ἔΒ6 γα ἀἰβρ]αγοὰ 15. 1Π6 
δσυπιοηϊδίίοη οὗἩἨὨ ἃ «ον 8 οοηγετγί ὑο ΟἸΥ ΒΒ ΠΠΥ οοπδαϊξίηρ ἢΐ8 Ὀτοίρσθη οα {μοὶῦ 
οὐ στουπὰ. ΒΟ ἴ8 [Β6γθ ὑμδὺ ἀοθβ ποὺ σϑοορη!βα ἴῃ [18 ἀοβοσιρίίοι 186 δροβί]θ 
ὙΠῸ τῦδϑ ὈΟΣΠ δὲ ΤΆγβϑιιϑ, υυιὲ οἀπιοείοα δῇ ἴῃ ἴδοι οὔ (δι! οἱ ἢ 
“1 να ζΌΣΙΒΟΣ σοραγα [86 ἰδησυδρο οὗἩὨ [86 Νενν Τοϑίαπιθηΐ τὶ τ [86 ὑθιοροῦ 

ΔΑ ἀἰβροβιίοη οὗἁἨ [86 υυίίογβ ἴο ποῖ ἴδ6 βουθγαὶ ὈΟΟΚΒ οὗὨ ἰῦ δγα δϑοσι θθὰ, νγ6 
38.8}} σαῖη Βηά 8 Θοσσεβροπάθποθ ὙΒΙΟὮ 1π0}168 Βα [Βο86 ὈΟΟΪΚΒ ἃτὰ ἡιδέϊν ἀϑοσ θὰ 
ἴο ἴΒεβ. Τί ομαγδοῖογ οὗ [μ6 ἀϊβοῖ ρα σγσβοτι “6808 Ἰονθὰ 18 ουθσῪ ὑΒΘΓΟ ἴπλ- 
ῬὈΓαββθα οὐ ἴδ6 ὙΓΠΏρ8 οὗ 85. Φολη, ΠΝ ἀἰθδγοηΐ 18 (Π6 ΟΠΔΥΔΟΙΘΙ ᾿ργοββοα 
οὐ 86 νυ ηρβ οὗἁἨ ὅ8ι. Ῥδὰὺ]; Ὀυΐ Ὁ ἰδ τά θ]]ν δοοογάδηϊ τ 0Π6 σμΑγδοίοῦ οὗ (6 
ὙΣΙΟγ, (ἀθη ]θῃ 688 απ ΚΙπΠάΏ658 ὙγΈ ΤῈ ΟΠϑγβοιου βιϊς οὗὅὨἨ 8. Φολη ; δηὰ {μ686 αυδ- 
᾿λι168 ομδγδοίθσῖβα 813 τυ ϊηρθ. Ζ641] δηαὰ δηϊπιαίίοη σρδυϊςθὰ ΘΥΟΣῪ ποτα ἴμ6 δον - 
ἀμοὶ οὗ δι. ῬΔᾺ] ; δηὰ {π 686 δἃγθ [86 αυδ (168 τυ ἢ ἀγα ΘΥΟΥῪ ΒΘ γο ἀἰδοογῃῖῦ]6 ἴπ 
186 τογπρε δϑογι Ὀ6ἃ το ᾿ηἰπλ." ὦ 

[1.7 ΤῊΙΕΡΙΥ, 7: Οἰγοιμπιείαπίϊαϊιἐν 9. {δι πατγταΐΐυο, ας τοεἶϊ ας 
ἐλε οοἱπείάοπος οΥΓ ἐδιε ἀσοομπὲς ἀοἶυεγοά ἐπ ἐδς Νειο Τ εείαπιεπὲ εοἱλ ἐδλε 
λίβίογψ 9. ἔδιοδο {ΐπι68, αγὸ αἶδο απ ἱναϊδρμίαδίο ἱπέεγπαὶ ευὐἱάοποο ὁ ἐΐ5 
απέλοπέϊεϊξψ. 

“ὙΒΟΟνΟν,᾿᾿ θα γ8 ΜΙΟΒΔ6118, “ ἀρ ἀογίαοβ ἴο ἔογρα ἃ βοΐ οὗἩ υσ ἴηρπ, δηᾶ δϑοτῖθα 
ἴπ θη ἴο ῬΘΥΒΟἢ δ Ὅ80 ᾿ἰνθὰ ᾿π ἃ ΤΌΣΟΣ ΠΟΥ Ϊοα, ΕΧΡΟΒ68 ἰμη56 17 [0 186 αἱπιοβὶ ἀδροῦ 
οὗ ἃ ἀἰϑοογάδπου σὰ [86 ΒΙΒΌΟΣΥ 8 ΤΔΆΠΏΘΥΒ Οὗ {π6 ἃρ6 ἴο το ἢΐ5 δοσουηῖβ 
ΔΥ6 τοίδυγα ; βῃηα {118 ἀδῇρον ᾿ἰΠΟΓΘΆΒ6Β ἴῃ ῬΥΟΡΟΓΙΙΟΙ 88 ΠΟῪ τοῖα ἰ0 ροϊῃίβ ποῖ 
τηθηὐϊοποά ἴῃ ΘΘΠΏΟΓΑΙ δἰ βίοσυ, Ὀὰ} [0 βιαοῖι 88 Ὀ6]Ομρ' ΟὨ]Υ ἴο ἃ βἰηρ]β οἰΐγ, ϑοοῦ, τεὶ!- 
ἴοῃ, ΟΥἹ βοῦοο!, ΟΥ̓ 841} Ὀοοῖκβ {πὲ ουοσ σοῦ τσ τθη, ὑΠΟΓῸ 18 ὩοπΟ, ἢ ἰ6 Νὸν 
οβίϑιηθηῦ 18 ἃ ΤΌΓΡΘΣΥ, 80 1 0]6 0 ἀοἰθοιϊίοη : [86 Βοθπα οὗ δοίίοῃ ἰβ ἢοΐ οοπβᾷποα 

ἴο 8 βίηρίε δοουηίγγ, Ὀμὺ ἀϊδρίαγοά ἴῃ 186 ᾿Ἡββοῦβον οἰ[168 οὗὁἨ 186 Βοχηδῃ δηιρίτγο ; 
81] 8 ΟῺ 8 ΔΓ6 τηδ6 ὑο {Π6 ναυίοιιϑ τ ΠΏ ΟΓΒ πη ὈγἹηοἰ 65 Οὗ [86 Οτϑοῖκα, (Β6 Ἐοτοδηβ, 
δηὰ 106 768, υυ ῖοἢ ἀγα οαγεὶοα 8ὸ [ἊΣ τ ἢ ταβροοὶ ἴο {8ὲ8 ἰα8ὲ παίίοῃ 88 ἴο ὀχίοπά 
δνϑὴ ἴο δα {168 δηὰ [011168 οὗ (μοῖν ϑεοοΐβΊ Α ατσοοκ οσ Βοϊηδη ΟἸ τ βιϊβη, πο 
Ἰϊνοὰ ἴῃ 1μ6 ϑοοοπά οὗ (ἰγὰ σοηίατγ, βου Ρ 88. Ὅ176}} νογβθὰ ἴῃ {6 τσ ηρβ οὗ 186 
δησϊομ 8 848 ΕἸ δύ 8 ΟΥ Αβοοηΐαβ, που] 80}}} ἤανα ὈΘθη τυ δητης ἰὴ 6158} ΠΙτογὰ- 
ἴωγο ; 8ηἀ 8 “76 00.5}} σοηνογὶ ἴῃ μοβ6 ἄροδβ, θνθη ἴδ τποϑὺ ᾿ἰδασηθα γα Ὁ ἱ, σου πανα 
ὈΘΘῺ ΘαΌΔ}}Υ ἀοβοϊοηϊ ἴῃ ὑπ6 Κηον]οάρα οὗ αγοθοα δπὰ Βομο. 1 ἰμοη, ἰ6 Νον 
᾿Γοϑιδιθηῦ, ἢπ8 οχροϑοὰ ἰὸ ἀοίδοϊίοη (δὰ ᾿ῦ ὈΘοη δὴ ᾿πηροβίυγο), 8 ἰσαηά, δοῦν 
ἴΠ6 δονθύοϑῦ ΓΟΒΘΆσ 68, (0 Παγπιοπίϑο ὙΣΙΒ 186 Εἰδίοτγ, [86 ΤΩΏΔΏΠΕΓΙΒ, πὰ το ορὶ- 
ὩΪΟΏΒ ΟΥ̓ [86 ἢγβῦ σοπίυγγ, δπὰ βίῃοθ, [Π6 ἸΊοΓῈ ᾿ῃἰ πα 6} } τὸ ἱπααΐγα, (16 Ὠϊογα ρογ- 
ἤθοῖ τὸ δηὰ (86 οοἰποίάθποθ, τὸ σησθῦ οοποϊυὰθ ἐμαὺ ἰὰ νγγὰϑ Ὀογοπὰ [6 μὰν ἐκ οὔ 

1 Βρ. Μαγεβ" 1βοίαγοβ, ραγὶ υ. Ῥῃ. 92, 98. ΤΊ τϑϑοσ Μ}}} ἤη ἃ Βοιῃθ υθγγ ἰηβίγαςεῖνο 
ΟὈΒΟΣΥΔΙΪΟΏΒ οἡ [ἢ βιγ]6 οὗἩ [6 ουὐδῃρ  δῖ8 ἱῃ (δ6 Εον. τ. ΝΆΓΟΒΒ σοῖς, ἰπιἰοὰ “ ὙΤΜΗ6 
Ὑεγδο νυ οὗ ἴ80 Ενδηρο] θῖ8 ἀδιποπβιγδιο, ὮΥ̓ 8. σοπηγασζαῖῖνο ψίον οὗὁἨ τῃεὶς Ηἰβέοτίςβ,᾽" 
σὔΔΡ. 1], ΡΡ. 38---88. 24 οἀϊι, 
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Βυτμηδη 801}1168 ἐο οδοϊαλία 80 τοημάογξαυϊΐ ἃ ἀοοοριϊοι." Α ἴον ζμοῖβ 111 11108- 
ἰγαΐθ {818 Του δΥΚ. 

ΤὨΟ Οο8ρ6}8 βίαια ἐδαὶ 968608. ΟΠ γῖβὺ 188 8 σαὶ βδυβοῦ, 80 ὑχὰϑ Ὀογη ἀπγίηρ {6 
τοῖσι οὗ [6 Βοπιδη οι ΡΟΓΟΣ Δυρσυϑίυϑ: (δαὶ 6 ὈΘρδΏ 18 τι ΒΙΓΥ ἴῃ ἴπ6 βΙοοητι 
γοδῦ οὗἩ [06 τείρηῃ οὗ ΤΊ οΥΙΩΒ ; (παῖ, δρουῦ Πγ6 6 γΘΆγ8 δηᾶ 8. 88} αὔϊοσαγβ, ΡΙ]αῦο, 
[86 Βοιηδῃ βουθυηοῦ, οοπαἀοιηποά Βἷμι ἴο ἀδδίμ ; δηὰ ἐμαὶ δ6 γγ«Ὺλβ δοοοσάηρ] ρμὰϊ 
ἴο ἀοαί ; δηὰ ἴα ὈοΟΚ, ο4)]6ο ἃ {πὸ Αοἰβ οὗ [86 Αροβιϊοθβ, γοϊδῖθβὲ τπαὶ δι] ἀοίθπαρα 
π|56}}7 Ὀεΐογο {86 Εουλδη ρΌνΟΥΠΟΣΒ ἘΈΙΙχ πὰ Ἐ δβίυβ, δινὰ Ὀοίοσο [86 “ον ῖβῃ Κίηρ 
ἈΑρτῖρρα, ἄς. Ἀπ ἱπιροβίοσ που]Ἱὰ ποὺ πεῖ 80 οἱγοισηδίαπέϊαϊ 

Εὐτίδον, ἰθογθ ἀγθ οοσίδιπ ἰδίου αὶ οἸΤΟυτηβίδης 68, γοβρϑοίίηρ ἐμ6 
ῬΟΙ 164] οοηβ ςπεϊοηβ οὗ [πΠ6 νοῦ τη οπορα ἴῃ {π6 Νονν Ταβίδιηθηΐ, 
τ ΙΟἢ σοΐπολίο ιοϊἐς ἰδ ἀσοοιπίβ ΟΥ σοπίοηιρογανψ ργοΐαπε ᾿ἰϊβίογίαπϑ, 
Δηα Ἰποοη οϑίδὈΪΥ ρΡοϊηῦ ουΐ (86 {τη6 ἤθη ΠΟΥ ὑγεχο τι τίθη. 

(1.) ΤΒυς Ῥαϊοβεϊπο ἴδ διαϊὰ ἰο ὈῈ ἀϊνἀοἃ πο ἐδγδ 6 Ῥγϊῃοῖρδ] ργουΐηοοβ, 668, 
ϑαιηδτίδ, δηὰ (4}1}166. 

Αὐ δαὶ ἰἴμδα {19 ΘΟΌΏΓΓΥ τγὰ8 βυ )]οοὶ ἰο ἐ86 Βοχιδπα, Ὀυΐ δαά οττρουἶγ Ὀδοη 
βονοσποά ὉΥ ἐΐ8 οὐ Κίηρθ:; 186 96 0728 Ὑ᾿γο ἀορτγίνοα οὗ [86 ΔΌβοϊ υὐ ρόοντοσ οὗ 118 
Πα ἀοδίῃ ; 8 Βοπιδῃ βΟΥΘΓΏΟΣ Σαβα δὲ 9 γυϑ]εὴ. ὮΠ6 παίίομ νε88 ἀἰβοοηξθηϊθα 
ὙΠῸ {86 Εοτηλη βονογεϊρβηΐγ, τοίυβοα [0 ῬΑΥ {γθαῖθ, δηὰ νεῶ8 αἰβροβθθαὰ [0 σϑυοϊι. 
Ἴνο τοϊσίουβ βοοῖβ δγὸ σοργοβοηϊθὰ 85 βαυίηρ [86 οὨΙοΥ ΒΎΔΥ δυχοῖρ [86 76:08, νἱΖ. 
186 ῬΒΑΥΊδο 8 δπὰ Βδαυοοθβ ; [86 ΌΣΟΙ, τῖο ἰαυρῇῖ 8 πιο δηΐοδὶ σοὶ] ρίοη, ἀδοοϊνοὰ 
δηα (γγαῃηϊδοα ΟΥ̓ΟΣ 86 ῬΘΟρΪΘ, ΟΥ̓ ὙΒοῖα, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ΠΟΥ͂ ὝΘΙΘ δἰμιοδὶ ἰἀο] 186 : 
Ὑ8}16 ὑμ6 Ἰαλίον, Ὑ8ο δἀορίοα δῃ δορὶ συγοδη ῬΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ, ΘΓ ΒΕΓΟΏΡΙΥ βδυρρογίοὰ ὈΥ 
16 ΡὈΓπεῖρδ) ἝΒδγδοίοσβ οὗ ἴ8μ6 παϊΐοῃ, Ὁ ἰδιηρὶα οὗ “6 3] θὰ 8 ἴδῃ βίβδηα- 
ἴῃ, δηὰ γγὰ8 ΔΗΠΌΔΙΙΥ νἱδιίθα ὉΓΥ ἃ στοδὺ πυμηῦοΣ οὗ ὅθ, ὙΠῸ ποσὰ βοδί(ογοα 
ΔΌτοδα ἴῃ ἀϊδσοηὶ ρασίβ οὗ [86 πουῦϊὰ. ΤΒοδο δῃὰ δ᾽ ΠᾺ 1} Δ. οἰγο δία "668 δΥΘ Χαίθοῦ 
Ὡεν φύροα 88 ὈΠΙΎΘΥΒΑΙΪΥ Κπόπῃ ἰμ8η τοϊδίθὰ ὈΥ ἐπ δα ϊθοῦβ οὗἩ {8686 ὙΧΠΟΏΡΒ ; 
δπὰ {86 γ τηοϑὺ ΘΧΘΟΟΪΥ τ 186 οοπαϊ οι οὗὨ ἴ86 Φονβ, δπὰ οἵ 186 Ἐοπιδῃ 
Θμλρῖγα, ἴῃ ἴμ6 ἄγβὲ σου ΣΥ οὗ [16 ΒΟμδῃ ἸΩΟΠΔΓΟὮΏΥ, 88 ἀθβοσῖ θὰ ὈΥῚ ΘΟὨ ΕΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ 
Ῥτοίβηδ τὶ ογβ. 

(2.) να τοδὰ ἴω 186 ἀοϑροῖδ ὑπαὶ ἴΒοτα τοῦθ ρυὈ]ΙΟΔΏ8, ΟΣ ἔδχ- Καθ σοσβ, οϑίδ- 
ὈΠΘμ δα δὲ Οδρογοαυπι, δηὰ δὲ Ψεγῖοδο. 
Νον ἰΐ να ἴῃ {π|5 [αδι- θη οηοα οἱἵγ ταῦ (86 Ῥχϑοίουβ Ὀδ]πὶ γγὰ8 οοἰ]δοϊοα ; 

Ὑπ οἢ, οοηδυ αι ηρ [Π6 ΡΥ ΠΟΙ͂ΡΑΙ δὶς] οὐ Ἔχροσγίδείοη ἔγοιῃ ἰμαὺ ΘΟΌΠΙΤΥ, τοαυϊγοὰ 
ΓΠΟΙΡ δβουψῖσο ἴο οΟἸ]οοῦ [86 ἀυΥ ἱπιροβοὰ οὐ 10. Απάᾶ δὺ Οδρογῃδιμ οοπιπιοπορά 
[86 ἐγδηβὶῖ, τ βῖο ὈΟΣΒ Φ υϑι1 δπὰ ϑίγαθο [6}} τ 88 Ἐχύθηϑιυὶν οαγτὶ θα οη ὈῪ 
μ6 Ατγδαάφϑῃβ. 

(8.) ἴθ [νυκα 11}. 14. νὰ τοϑδὰ μαὲ οογίδι βο 1 οΥ8 οδῆηθ 0 Φοδη ἔπε Βαριἰδὶ, 
τ δ}16 86 νγδ8 ργεβοῃίηρ ἰῃ 41} [Π6 οουηίγυ δϑουϊ Φογάδη, δὰ ἀθηιαπάφα 97 ἀΐπι, ταν - 
ἑπά, ἀπά ιυλαί ἐλαϊΐ ιτσε ἀο ἢ τι ἱτηροτίδηϊ αιυιοϑίίοη ἴῃ ΟἿΣ βύδη το 1. 

10 μα8 Ὀδθῃ δεκθὰ σβο {8686 βοί ἀΐθὺβ σγθῦθ ἢ [ὉΓ ἰδ ἀο68 ποὺ Δρρϑὴγ {μαΐ {με Ἐο- 
Τη8Δῃ 50] 1678, τε 8ὸ Ὑ6ΓΘ ἴἤδη βἰδιϊομθὰ ἱῃ 0858, ΟΓΟ οηρσαροα ἢ Δ ΜἈΓ. ΝΟΥ 
1. αρροηβ (δαὶ ἰμ6 χργοβϑίυῃ πδοὰ ὉΥ [6 δυδηρο οδὶ Ηἰδίογβῃ 18 Ὡοὶ στρατιώται ΟΥ̓ 
δοἰάϊετε, Ὀυὶ στρατενόμενοι, ἰμαὶ 18, πιόπιὶ τολο τσεγεὲ αοἰμαϊ ἀπά ἀγτὰδ ΟΥὨ πμαγολῖὶπρ᾽ ἰο 
δαί. 1ι 'δα ποῖ 0 Ὀ6 Βυρροβοὰ (μδὺ ἰιὰ που]Ἱὰ υ86 {Π|8 πονὰ πουῖ ἃ δι Β)οιοηςξ 
ΤΘΆ5ΟΉ, δηα ἩΠδΐ ἐμαΐ ΥΆβοη 18, ὙἯ ΤΩΔῪ ΤΟΔΟῚΪΥ αἀἰβοουοῦ οἡ ΘοΟπβυϊεϊηρ ΦοΒορ ΒΒ 5᾽8 
δοιοουηΐ οὗ [δ γεῖρῃ οὗ Ἡοτγοὰ {86 (οὐγαγοῖ οὐ (1166. Ἠα ἰ61}8 τι ὃ {τ1π6ὺ Ποτοὰ 
ὙΓΗ8 αἱ ἰλαΐ πεν ἐπι Θησαροὰ ἴῃ ἃ ὙΔ. ὙΠΕΠ Εἷθ {δίῃογ.π.ν, Αὐοίδδ, 8 ρει γ Κίηρ 
οὗ Ασαυία Ῥοίγεοα, τ 8οβα ἀδυρδίοσ Βα Β8 τηδγγιθὰ, θὰ: ἯμΒῸ δὰ τοϊυτῃοαὰ [0 ΒΟΥ 
ἔα μοῦ ̓ πὶ ΘΟ βοαῦοη06 ΟΥἹ Ηοτοά δ 1||-ἰγοαϊιπθης. ΤἘΘ ΔΙΤΩΥ οὗ Ηοτοὰ, ἐλδη οὐ [18 
ΤΑΆΓΟΒ ἔγοπι (811166, ρϑϑβθὰ οἱὐὗὨἨ ὨθοθβϑΥ ἱπσουρᾺ 088 ΟΟΧΏΓΥ ὙΒΕΥΘ ΦΌμη τγὰ8 
ὈαρΕΖίησ ; ἀπὰ 1Π6 τὰ} ΔΥῪ τηθη, πο αιοδιϊοηρα Μἷπι, γα 8 ραγί οὐ ἐδαῖ δγπιγ. 
80 αὐἰπαῖα, 80 μοσίθοϊ, ἀπὰ βο ἰδίβηὐ ἃ οοϊμβοίάθῃϑα Ῥκ3.8 παυετ ἀϊβοουθγοὰ ἴἢ ἃ ΦΌΣΨΣΕΣΥ 
ΟΥ̓Ἰαῖον ἀρα5." 

1 ΜὶςἢΔ0}15᾽ 8 [ηἰτοἀυοίιίοη, νοὶ. ἱ, Ρ. 49. 
Ὁ Δυδιίηὶ Ερίΐοτιο Ὑτορὶ, εἰν. χχχυ. ς. 8. ϑιγαδοηΐδ Οδορταρηίδ, 110. χυΐ. Ρ. 519. (εἀ. 

Οδδαυνοηὶ.) 
5. Φοεόρῇακ, Αηὶ, “πὰ. 110. χν]ϊ. ὁ. δ. 8. 1, 2. 
4 Ἐν ἴδια δῦουο {ἰΠιοισαεῖνο οοἰποίάθπος τὸ ατὸ ἱπάἀοδιοα ἰο Μίοἢ 861 }8 (νοὶ, ἱ, Ρ..51.}; διὰ 

ἴον ἴδ ποχὶ (υἱονίηρς το Βρ. Μαγϑοῖι, 1.βεΐυγεβ, ρασῖ νυ. ὑρ. 78---8}. 

ΥΟΙ,.. 1. Ἡ 
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(4.) ΤῊ βάπια δυδηρε δὶ (ΤΑ 111. 19, 20.) γοϊαίοβ ἐπα Ἡογοά ἰλθ ἐείγαγοὶ δεῖπρ' 
γοργουοά ὃν λὶπι (ΦοΒη 86 Βαρῦ180) 2ῶγ5 Πεγοάϊαβ λϊς ὑγοίλον' Ῥλιϊρ' 8 τοῖο, ἀπά 70" 
αἱ ἐλ ουἱϊε τολίολ Ἡδγοα λαά ἄπο, αὐάοα ψεί ἰλὶδ αδουε αἰΐ, ἐλαί ἦθ δὴ ὦρ ϑοὶλκ ἐπ 

Ὁ. 
11 ἀο68 ποῦ δρρϑᾶγ νβδὺ οοπηθοίϊοη ὑπ ΓῈ γγα8 Ὀοΐνγθθῃ (86 βοϊ ἀΪθὺβ δρουθ πιθῃ- 

τἰοποᾶ δπὰ {86 ρίδοθ οὗ ΦοβπΒ ἱπιρτιϑοππιθηῦ, ἐλ δος [86 οοπίοχι 1οδβ 8 ἴο ἱπίον 
18 10 τῦᾶϑ βοιῃθύογα ἱῃ [86 Ὑἱ 1} οὗὨἨ [86 οΪᾶο6 ὙΠΟσο ἴῃς Βαρ δῦ γγ88 ργοβδοβίηνσ. 
Τηδ ονυδηροὶ οὶ ΜατΚ (νι. 17--.28.}, ΒΟ το]αῦθϑ [86 οἰΣουπιδίβηςοϑ οὗὨ ἢ18 δρργο- 
Βοπβίοη δηὰ ἀραίϊ, ἱΠ ΟΣ ΠῚΒ ὰ8 τθδι, δῦ ἃ σουδὶ δηϊοσίδἰημηθηῦ σίνοθη οἢ Οσοδϑίοη οὗ 
Ἡογοά᾽ 5 Ὀἰγίμάαγυ, ἐλ ἀαισλίον 97 (λ6 δαϊά ᾿εγοάίαδ σαπιο πὰ; δια πὶ [86 Κίηρ, 
Ῥοΐησ πἰσιὶν ἀοΠσμίοα τ ΠῈΣ ἀδποίηρ, Ῥγομηβοα ἴο σίνθ Β6Γ ὙΜΒΔίβοουου 586 
τὺιβϑῃθα. ΑΠἔοΥ οοηβυ ἶπσ πὶ ΒΟΥ πιοίθοσ Ηροτοάϊαβ, βὴθ ἀοιηαηάἀοά ἴδο Ποηὰ οἴ 
08 {86 Βαραδ; δπὰ Ἡοτοά, ΤΟΙ οἰ αβϑοητίηρ, ἱπηχηοαϊαύοὶ Υ ἀἰβραίομοα δῇ 
ὁαϑομίϊοποτ, ὯΟ σοῦ πὰ Ὀεμοαοᾶ ΦΌμπ 1 ργίϑοη. ἐν τὰ ἰῦ ἀοα8β ποῖ ἄρρθᾶδγ, ἔγοτι 
186 παγσαίΐνε οὐ Μαγκ, ὙὮῪ ἃ ρόύϑοῃ ἴῃ δοίι8] τ  ΑΓΥ βοσνῖίοα (σπεκουλάτωρ) νγ88 
οι Ρ]ογοὰ ; ΟΥΎ ΨΥ ΠΟΓΟ 88 ββοῦα πᾶν σμουιβθὰ βι10}} δὴ Βαϊγοα οὗ Φόμη, 85 ἴὸ 
ἰηϑύγαος ἢ6Υ ἀΔσμίου ο ἀοιηδηὰ [86 68 οὗἉ {Π|6 ΒΟΙΥ͂ τῆδη. Βαὶ (86 ἀρονθ- ἰϊοὰ ρ85- 
βδ σα ἔγοτῃ εἦ ὩΡΑ ΛΩΝ Ἔχ δίηϑ μοί δἰ γου πηβίδηοθθ, Ποτοά, τ] ἢαν 6 866, νγ88 δοίῃ ΠΥ 
αἴ νἂὺ 1} Ατϑίδβ : 1116 18 ΔΥΤΛΥ γ788 ΟἹ 18 Τ]ΔΥΟὮ ἀραὶπβί ἢ18 (Δ μοῦ -ἰη-ἶαν,, Ηοτοι 
Αν6 80 Θη οἰ ππηθηῦ ἴῃ [ἢ6 οτίγοαβ οὗ ΜδοθθσυΒ, νι οἢ γΔ8 δὲ Ὧ0 στοαὶ ἀἰδίδησα 
τοι ἔμ ρδοα βΈγα Φομη νγὰ8 ὑγθδοβίπ. Ἡδγοάϊδβ τγ88 [86 σαυβα οὗ ὑμλῖ γγὰσ. [{ 

ὙΓὼ8. ΟἹ ΠΟΥ δοοουηῖ ἰδαὺ τ 6 ἀδρσδίοῦ οὗὐἨ Ασορίδβ, ὑπ6 τὶ οὗ Ηογοά, νγα8 σοι ρεὶ ]οὰ 
ὉΥ 1]1-ἰτϑαϊπιθπί ο ἴακα σοίαρο ὙΠῸῚ ΒΟΡ δῖ ΠοΥ ; δηὰ 848 106 ὙΔΣ ἴῃ Ὑ ΒΟ Ατοίαβ 
Ὑ88 Θηραροα νγ88 υηἀογίδίκθη ἴῃ ΟΓΘΥ (0 ΟὈὐΔΙη ΤΟ ΓΘ8Β (ὼΣ 818 ἀδιυρηίον, Ηδσοι δς 
Ποὰ αὶ ροου αν ἱπίθγοβί ἴῃ ΣΟ ΟΠΙΡΠΉΤΊΣΕ Ἠεγοάᾶ, ὄνθὴ θη ἢ6 ψὰ8 τρλσοίησ ἴο 
Ὀαν]ο; δὰ δ ὺ ᾿ιαίτοα οὗἩ Φομὴ (γῆοὸ δδα τοργονοὰ Ηογοὰ οἢ Βοὺ βοσουῃῖ), αἱ 
{Ππαῦ ραγυ συ ΑΥ {ἴπ|6 18 {118 οἰ αΥ]ν δοσοιπίθα ἴοσ. Νο ϑρυτίουβ μγοάυοίίοπϑ οου]ὰ 
ἐπεὶ 80 Υἱριὰ ἃ ἰοβὺ 88 ἰμαὺ πμιοὶὶ 18 ΠΟΤῈ Δρρι θὰ ἕο (ῃ6 (ἀοδρβὶβ οὔὐἠ Μϑδυῖκ δηὰ 
6. 
(ὅ.) 1,μοὐ υ8 πον ἰδκα δὴ δχϑδιηρὶο ἔγοπῃ {16 Αοίβ οὗ [86 Αροβί]οβ (χχὶϊ. Ὡ---ὅ.), 

ἭΒΟΓΟ ΜΠΛ ᾶνο {6 ΓΟ] οσσίησ δοοουπί οἵ Ῥαὺ} 8 δρροᾶσγαποα Ὀδθίοσο {πὸ σοῦῃοὶ] δὲ 
ΖοΓ Βα] 6 πὶ, δηα ἢΪ8 ΔΏΒΥΓΟΥ ἴ0 ΑἸΔΗΪΆΒ : -- Απα αι, οαγποϑίίῳ δολοϊαϊπρ᾽ ἰλ6 οομποιῖ͵ 
δαϊα, “ δοη απᾶ ὑγείλγοη, 7 ἄαῦο ἰϊυφα ἵπ αἱ ροοα σοηϑβοϊδη 6 δοΐογε Ουά πο ἰλὶδ 
εἰαν." πα ἰλε ἀϊρὴ ργἱοϑδί Απαπῖίαξ σοπιπιαπάρα ἰλεηι ἰλαὲ δίοοά ὧν ἀΐπε ἰο δπιϊΐε ἦϊηι 
οπ ἰλθ πιοιίλ. Τλεη δαϊὰ αι, ““ αΟοα «μαϊΐ δπιΐίε ἰΐδε, ἑλοι τιολὲοα τοσαἱΐ: γ᾽ δἰ(ἰεδὲ 
ἐλοῖε ἰο 7μῖρο πιὸ αὔίεν (δε ἰαιο, απα σοπιπιαπα 68 πιὸ ἰο δθ δηιση σοπίγαγῳ ἴο ἐλὸ ἰαιν ὃ " 
“πὰ λον ἐλαΐ εἰοοά ὃν δκαϊά, “ ᾿ουϊϊο8 ἰλοιι (ἀο8. ὨὶρὮ ποι Ὁ" ΖΤΆδη δαϊὰ Ῥααΐ, 
ες 7 ιοΐδί ποί, ὑγοίλγεπ, ἰλαΐ 6 τῦα8 ἰλὲ ἀϊρὴ ργίοδί." --- Ν ον, οὐ (8ὶ8 Ῥαββαρο, 11 ΠῈ8 
Ὀδοη αβκοά, 1. ὙΈΌο νγὰ8 {{Π||5 ΑἸ πληἶ88 Ὁ 2. ἴθ ὁδΔῃ Ὁ Ὀ6 χαοσοῃο!]ραὰ ψἱ}} οἤγοηο- 
ἸοσῪ πὲ Απδηϊὰ8 Ὰ8 αὖ {παὺ {ϊπι|6ὸ σα ]]6 ἃ {Π|6 μἰσὶ ῥγιθϑί, ψβθπ ἢν 8 σογίδίῃ ἤγοῖη 
“οβορίιυ8 πᾶ 1Π|6 (6 οὗ [8 ποϊαϊηρ (μὲ οδοθ γγῶβ τοῦ ϑαγῖοῦ ἢ Απά, 8. Ηον 
10 Βδρρϑηβὰ {ὑπαὶ Ῥδ1} βαϊὰ, 7) ιοΐδέ ποί, ὄγοίλγεη, ἰλαΐ ὧδ τας ἰδλδ λὶρὴ ργιοεί, βίποο [86 
οχίογ δὶ ΤΑ 8 οὗ οἱἿἕο6 τοιιδῦ ἢν α ἀοιοστηϊηθα τοῖον Β6 ΘΓ ΟΥ ποί. 
“Οῃ Ἀ]}] ἐῆ686 Β Ὁ] ΘΟ 8," ΒΔ γ8 ΜΊΟ δ 86115, “ ἰδ ἙΠγόσσῃ 186 [Ὁ] οϑὺ Πρ, 88 ΒΟΟ 88 

Ἅ6 ΟΧΒΘΙΪΠ6 {816 ΒΏ6Ο1Δ] ἢ ἸΒΊΟΥΎ οὗ (Βαὺ ροτὶοα, ἃ ᾿ἰρῦ τ δὶς ἢ 18 ποῖ οοηπηρα 0 {16 
ῬιΘβοηῦ, θυῦ οχίθηαβ 1186} ἴο ἴ86 Ὁ] ον σ οπδρύθυθ, ἰπϑοσαυοὶ {Ππᾶὺ 10 σαποῖ Ὀδ 
ἀουθιοὰ {μαὶ 1115 Ὀοοΐς τνᾶ8 τσιῖοθη, μοὶ αὔρα [6 ἀοϑιτυοιίοη οὗ Φογυβαίθιη, Ὀυΐ ὈΥ 
ἃ ῬΟΓΒΟῺ ὙΠ 738 ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΔΡῪ ἴ0 (86 Θνοῃΐϑ τυ οἢ ἀγα {866 το]δῖθὶ. Απϑηϊμ8, 
16 8οη οὗ Νεδοδάθηϊ, τνυδβ ἃἰμ ᾿υθϑὺ αὖ 16 ὕμπηα6 {μαι Ποίοηϑ, αφαθθη οὗἨἍ ΑαἀϊδΌΘΠΘ, 
Βα ρρ οα ἐμ6 ον πὶ οοτὴ ἴσοι ργρίΐ, ἀυτίηρ 186 ἔλπιίηα νν οι ἴοοϊς ρ'βοα ἴῃ 
πο Τουνἢ γον οὐ ΟἸδιιάϊι8, πιδπυοηθὰ ἴῃ (Ὡς οἰονοπὶ ομαρίοσ οὗ ἴπς Αοῖϑ. δι. 
Ῥααϊ, ᾿Βογθίοσο, ψιθὸ ἰοοῖκ ἃ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἴο ΦΨογυδβαίοπι αἱ (μδὶ ροτὶοά 3, οου]ὰ ποὶ αν 
Ῥδθθη ἱζπογδηῖ οὗ {με οἰδνδίίοη οὐὔἩ Απδηΐδβ ἴὸ (μαὺ ἀϊσηῖῖγ. ὅϑόοη δένογ {86 πο πα 
οὗ {8:6 βγϑβί σουποὶϊ, 85 1Ὁ 18 68}16ἀ, αὖ Ψογυβα]οπι, ΑΠΔἢ188 Ὑγ88 ἀἰβροβεθϑβϑα οὗ ἰιῖ5 
οἴ ο, 'ἰπ σοῃβοαιθηοθ οὗ σον ίδϊη ποῖβ οὐὗἁὨ υἱοΐϑῃσ Ὀούνοη {ἴΠπ6 ϑϑιητιῦδη8Β δηὰ 18 
εἶοιν8, Δ βοΐ ῬΓΊΒΟΠΟΡ ἰο Ἐοπιο ὃ, ἤθη δα ἢ 7188 αἰτουσασβ τοϊθαβοᾶ, δη τοϊυσηοὰ 
ἴο Φογυβαίθ. Νον ἵγομι (μὰ ἀρτνν ἴα σου] ποῖ Ὀ6 σΔ]]οα πἰρῃ ῥστῖοδὺ ἴθ ἐπα. 
ῬΓΌΡΘΓ 8688 ΟΥ̓́ [Π:):8 πογὰ, [που  οδορμ8. δὰ5 βοπιθί! πη68 ρίνϑῃ [πὶ [6 {116 οἵ 

1 ΨΖοβορῆ. Απὶ, ΨΔαά. 110. χχ. ο. δ. 8 2 
8. Φοβορῇ, Απὶ. Φυά, 110. χχ. ᾿ς. 6. 8 2 
4. ΨΦοβερῖν, 1. χχ ς. 9. ὃ 2. δηὰ ΒΟΙΪ Φυά. 110. ᾿]. ς, 17, ὶ 9. 

ὃ 3. Αοἰβ χυ. 
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ἀρχιερεύς ἰλκοη ἴῃ ὑδ6 Ἰλογ6 αχίθηβινα πιοδηϊηρ οὗ ἃ ὑγιοβὲ, το ἢδὰ ἃ βθδαὺ δηᾶ νοΐοθ 
ἴῃ 186 Βδῃμοάτγίῃη ὃ; ἀπ οπδίδδη, ἱβουρἢ τὸ ἀγὰ ποὺ δοηχυδίηἰθὰ τι (ἢ (ἢ 6 οἰτοῦπι- 
δίδηοοϑ οὗ ἢἰβ οἱδνδίίομ, δὰ Ὀθθῃ ταῦρος ἴῃ 186 πιθϑῃ {ϊπ|6 ἰ0 ὕ86 Βργα πη αἰ ΠΥ 
πῃ [86 Ψ νῖδ8 μυχοῦ. Βεοίπνθθη 186 ἀθδιὰ οὗ Τοῃδίμβη, γῆ νγχᾶβ τηυγάογοα 2 ὈγῪ 
ογάον οὗ Ἐξ ῖχ, ἀπὰ (μι6 Εἰσὶ ῥυιθβιποοὰ οὗὨ Ιϑιλ86}, το νγαϑ ᾿ἱπυοϑίθα πῖτ ἐμαὶ οΒοα 
ὈΥ Αρτίρρα"], εἷὰ Δ Ἰηΐογνϑὶ 1ῃ ἩΙοΝ {818 ἀἰσηΐϊΥ σοηὐπυδὰ νδοϑηῦ. Νον ἰξ 
Βαρρθηθα ργθοίβοὶυ ἴῃ (μ18 ᾿Ἰπίδγναὶ ἱμαὺ βίης Ῥδὰΐ νγᾶβ δρργοϊβοπάθά ἴῃ Φογυβαίοτη : 
Δπα 186 ϑαπβοασίη Ὀοΐηρ ἀοϑετυϊα οὗ ἃ ρσθοϊθηΐ, 6 υπάοσίοοϊ οὗ μἷ5 οσῃ Δ ΠΟΤΙΥ 
86 ἀἰδοίνεγχο οὔ ὑμπδὺ οὔϊοθ, βίο Β6 Θχθουϊοα 1 {μ6 στοαϊθϑί ὑγγσαμηγ,. [ἰ ἰδ 
ΡΟΒΒΙ0]6, ἐμβεσοίοσο, ὑμαὺ ὅι. δὰ}, ψο δὰ Ὀθθῃ ΟὨΪἹΥ 8 ἴδ ἀδυβ ἴῃ «6 γυϑαί οι, 
τϊσδι. Ὀ6 ̓Ἰρηογδοὶ (μαὺ ΑἸδηΐαβ, νγθο αὰ Ὀθθῃ ἀϊδροββοββοὰ οὐἁὨ [86 ρυϊθδίῃοοά, μδιὶ 
ἰΑκθὴ ὍΡΟΣ δἰ π|86] 8 ἰγυδὺ ἰο ον μΒῸ 88 ποῦ θη 16ὰ : Πα παϊροΐ (μβοΟΓΘΟγΘ νοΥῪ 
πδίυγα! οχοϊδίιη, ὁ 7 ιὐΐδέ ποί, ὑγοίλγεν, ἰλαέ ἦδ τα ἰλε ἀϊφὴ ργιίεεί ἢ Αἀπιπὶησ 
πα, οἡ ἴ86 οἴδον μδηά, ἴοὸ αν ὑθθὼ δοαυδίηϊοαὰ πὶ τθ6 βοῖ, [86 οχργοββίοῃ 
τηυϑῦ Ὀ6 οοηϑίἀογοά 88 δῇ ἱπάϊτοοῦ γοργοοῖ, πὰ 8 ἰδοὶὶ σϑίιιβαὶ [0 σϑοορτϑα τπδυγροὰ 
ΔΌΙΟΤΙΥ. Α 6, ἦδο, πο ἢὼ8 ΗΒΟΡΙΟ Ὀθθη ἱηνοϊνοα ἴῃ ΟὈΒΟυΤΙΥ, 15 
Ὀγουρμὺ ὈΥ {88 ταἰδίίοῃ ἰηΐο {86 οἰθαγϑβὺ Ἰἰρμύ ; δῃὰ (86 ψ 018 Ηἰβίογυ οὗ 81, Ῥδυ}᾽ 8 
πηρΓΙβομπιοηῖ, [86 ΘΟΠΒΡΙΊΓΔΟΥ οὗἁὨ ἴδ6 ΒΕΓ « 6νγ8ὅ ὙΠ} [ἢ 6 σοηβοηΐ οὗἨ [Π6 ϑΘαπμοατγίη, 
{πον ρου ἴοι ἴο Εδβίυβ ἴο βοπὰ δΐμπι ἔγομι (ὑδββᾶσοα, ὙΠῸ} ἐπίδηϊ ὑο τλιγά θοῦ ἢΐπὶ θἢ 
{86 τοϑὰ ὅ, ἀσγθ ἤλοΐβ Ἡ Ιοἢ οοστοβροῃα [0 86 ομδγαοίθν οὔ [86 {ἰπιθ8 48 ἀθββογὶ 64 ὈῪ 
δοβορθιϑ, τ3Ο τθη 0 8 ὑπ 6 ργιμοῖραὶ ρουβομβ σοοοσγάθα ἴῃ (86 Αοίβ, δῃὰ ραϊηιϑ 
{86 }Ὶ ῥτοβίρβου 'π ΘΟΪΟΌΣΒ Θυ ἢ βίγοηρον (ἤδη ἴμοβα οὗ 51. 101κ6."7 

(6.) ὰ Αοἰϑ χχνὶϊ. 1. 1ζυκα το]αΐῖθϑ ὑπαὶ “ψοπ δι. Ῥδὺ] νδβ βοΐ ἔγοϊῃ βθϑῆγοβδ 
ἴο Ἰζοπιο, ἢ τῊ88 υἱν [86 ΟἾΒΟΙ ὈΥΙΒΟΠΟΓΒ οογμαχ θα ἴο [6 σλγθ οὗ Δυ 5, ἀπ οὔοοΥ 
οὗ 186 Αυρσυδίδῃ ΟΟΒοσί, ὑμαὺ 18, α οταδὴ ΟΟδοχί, πῖομ δὰ [16 Βοημου οὗ Ὀθαγίησ 
186 πῆ οὗ (86 ΕΡΘΓΟΓ. 
“ΝΟΥ Ὁ ΔΡρϑαγ ἴγουι (6 δοσοιηῦ το Φοβορθυ8 848 ρίνθη ἴῃ ἢ 8 βοεοπὰ Ῥοοκ 

ου {6 Ἰενπα ὙΓᾺΣ ὃ. {πδὺ τ θη ΕῸΙΙΧΣ νᾶ ργοουτγαῖοσ οὗ 0 1Π6 Ποπιαῃ ραγγίβοη 
δὶ Οἰβαγοδα γ]χ88 ολέογψ οοτωροβοα οἵ βο] ἀἰθσβ 0 ὙΘ͵ΓΘ Ὠδίν 68 ΟὗἍ ϑυγία. Βυΐ [ὃ 4830 
ον δον: 88 Ὅ6]] ἔγομ (Π6 Βατὴθ ὈσοΟΪΚ ἢ" 88 ἴγοιαῃ {86 ἵνγθηθο (ἢ ὈοοΪΚ οὗ 1118 Α πιαυ 168 19 
{π᾿ ἃ 51τη8}} Ὀοὰγ οὗἨ Ποπιαη 301 16 γ5 νγν88 δίδοπθὰ ἰβογὸ δἱ {8Π6 ϑᾶπια {ἰπι6, δηὰ {Ππ|δῦ 
118 Ὀοὰγ οὗἨ ᾿οπιαῃ βοϊ ἀΐθσβ να ἀϊρῃι θὰ τ} 186 {116 οὗὨἨ ΣΕΒΑΣΤῊΗ οὐ Αυρυβίδη, 
[86 βᾶπ)6 τορος πογὰ θοίηρ οἰ ρίογθα ὈΥ “Φοβαριβ, 88 ὈΥ ἴΠ6 δυῖμοῦ οὔ [88 Αοἴϑ οὗ 
16 Αροβί]ε8. Τὶβ βοϊεοῖ οἵ Κοχλδῃ βοίιογβ δϑὰ θθθη οτωρίογθαὰ ὈΥ Οὐπβηυ8, 
Μ80Ὸ μι ο ἀϊαίθΥ ργοοθάοα ἘΦ ΙΧ ἴῃ [μ6 Ῥγοουγαιοσβαὶρ οὗὨ δ ιάεθα, ἴοσ {86 ρυγροβα οὗ 
416} Πρ 88 ἰμδυγτγοοϊοη.: Απὰ π μέὰ Ἐδϑίαδ, πὸ δυσοοοαοὰ ΕἸ ἶχ, μαἀ ὀσοδδίομ ἴὸ 
ΒΘ Πα ΡΥΙΒΟΠΟΓΒ ἵγοηι (ϑβασοα ἴο Βοιηθ, Β6 πουϊὰ οὗὁὨἨ δουγβα Ἰῃἰγαβὲὶ (μοι ἴο {{π|Ὸ ολτῸ 
ΟΥ̓ δῃ ΟΠ ΟΣ ὈΘ]οηρίηρ ἴο 186 Β6]6οῦ οοῦρβ. Ενϑῃ λογά {Ππὴ ψγὸ μᾶνα ἃ οοἰπεϊίθηοθ, 
ὙΠ ἢ ἰδ τσ Ὦ οὗ ΠΟΙΙΟΘ, ---- ἃ ΘΟἸ ΠοΙάθ ποθ 1 Οἢ νγ βδου ἃ Ὡουόσ μανα ἀϊβοονογοὶ 
ὙΠ ΒουΣ οοηϑυϊίηρς [86 ἩΣΙΠΠῺρ5 οὗὁὨ Φοβθρῆυβ, Βυὺ [μαὺ πδοῖ 18 πιοδὲ πουίῃγ οὗ 
ποίΐοο, ἰ9 1Π6 οἰγουτηϑίδησο, ἰδαΐ (818 βοϊϑοῖ ὕυοὰγ οὗ 80] 168 Ὀοσα {86 {1116 οΥ̓͂ Ατι- 

ϑίδη. ΤῊ 0Ππ|6 τγῶᾶϑ Κπονη ΟΥ̓ οουγδα ἴο δ. [Κ6, ψίιο δοσοπιραπὶοὰ δὲ. Ῥαὺὶ 
τοῖῃ ὕβοβασοᾶ ἴο Βοπιθ. Βαί, ἐμαί, 1ῃ 186 ἴα οὗ [λ|6ὸ Ειροσγοῦ Νδυο, τὸ ρηγγίβοη οὗ 
(βαγθα, τι] οἢ οΟΠβἰβίοα Ομ ΘΗ͂Υ οὗὨἨ ϑγτίδηῃ βοϊ ἀΐθσγβ, οομίδι θὰ δαἷδὸ ἃ βῃ}8}} Ὀοὰγ οὗ 
Ἰλοπιδῃ βοϊάϊοσϑ, δὰ {πδῦ {Π6Ὺ τογὰ ἀϊχηϊβοὰ Ὀγ (86 ἐρί μοῦ Αὐσυδβίδῃ, ἀγα οἰτοιπι- 
δίΆ ΠΟΘ 50 τηἰπυΐθ, (δῦ ΠΟ ἱπιροβίοσ οὗ ἃ ἰδίθν δζὸ πουἹὰ ἴανθ Κῆοόν ἵμοπι. Διὰ 
ΤΟΥ Ῥτονα ᾿ἱποοηθϑίδΪΥ, ἔμαῦ {88 Αςί(ϑ οὔ 1.6 Αρυδῖϊοβ οουἹὰ βάν ὑθθη νυυχιεΐοῃ οὐ Υ 
ὉΥ ἃ ῬΟΥ3οὴ ἴῃ [86 δἰζυδίίοη οὗ δῖ:. [0Κ6."} 

(7.) Οποα πιογο, θεΐπνθοη ἐδ ορὶβι 165 οὐὗἩ Ῥαὰυΐ δὰ {πὸ ὨΙβίοῦυ τοϊαιϊοα ἴῃ (δα Αεἰσ 
ΟΥ̓ 186 Αροϑβίῖοβ, ἰβοσα οχὶδὶ ΒΗ ποίοθβ οὗ μηρώθαι ηθα οοἰποιίδοδ ΟΥ ΟΟΥΓΟΒροι- 
φανσταιιο. οὐπιλκν τον τ 

Δ Αρχίιερεις ἴῃ ἴῃ6 ΡΙαγΑΙ ὨΌΙΌΘΓ ἰ8 ἰγο α ΘὨΕΥ ιι804 ἰη ἢΠ6 Νονν Τοϑίδιηθηξ τ Βο ἢ δἰ ιιδίοη 
8 τοδάς ἴ0 {0 Βαῃδοάσίη. 
᾿ ὅοβ. Απὶ. δυά, 110. χχ. ς. 8. ὶ ὅ. ᾿ ΔΗ "0. χχ. ς. 8. ὃ 8. 

1014. 11. χχ. ς. 9. ὃ 2. οἷβ ΧΧΙΙ. 12---Ἰδ. 
49 Αεἰδ χχυ. 8. ᾿ ᾽ ΜίοδΔΕΙ] 5, νοὶ]. ἴ. Ρρ. 51---54. 
5. ΒΕ], Δυά. 1. 11. ὁ. 18. δ 7. 5. (δρ. 12. 8 δ. ". 174. 
9 Απιᾳ. διά. 110. χχ. ο. 6. ᾿ " Αμπεΐᾳ Δυά. 10. χχ.. α. 6. 
1 Βρ,. ΜαδυβΒβ 1, εΐπτοϑ, ρατί ν. ῬΡ. 82---8.4. ὅ66 150 δα ἀϊιϊοη Δ] ἱπβίδποοβ ἰη {π6 ἴον. 

΄. 5. Βιαην δ " Ὑ  ΤΘΟΙΕΥ οὐὗὨἨ [6 6ο5Ρ6}8 δηὰ Αςὶ οὗ τὸ ΑΡροϑιῖοβ ἀγρυοὰ ἔγτοσὶ τῃ9 4 6- 
δἰχτιοὰ (οἰποϊδοηςο8 ἴο 6 Ὀππὰ ἰπ ἴδοιη, ἤθη σοιηραγοά, 1. Υἱἢ ὁδοῦ οἵδοτ, πὴ, “- 
ὙΠὴ Φοβορῆυ8." ([οπηάὰ. 1828. 8νο.) Απὰ αἷδο ἰῃ τ85 Ἰζον. Τὶ Τὰ, Βιγ καθ “Πότ Αρο8- 
ἐοἸἸοξο," δηποχαὰ ἰο ἢ ΐ5 οἀϊιίοη οΥἩ τ. Ῥδὶον 5 “ ἤοτγῳ αυ πα," (]οπάοπ, 1850. ϑνο.) 

πι 



100 Οη ἐδ ατπμΐπεποθ5 ἀπά “Διλεοπέϊοϊίν 

ἄσθπου, δα Ῥογυδβαὶ οὐἵἔἁἩ πλϊοἢ 15 ϑυ Ποῖος 0 ῥεονο, (μαῦ ποῖ 6 ν (Π6 ὨἰΒΙΟΥΥ νγ85 δίκη 
ἤτοι ἴα Ἰοίογβ, ΠΟ {86 Ἰούίουβ ἔσοιι 186 ἰϑίογσγ. “Απὰ {π6 ὠπώεοδέσπραπρες οὗ 
{8686 δρτοοπμθηΐδ (Ὑ ον υπαἀοδιρηθάποβα 8 ραϊμοσοὰ ἴγοπι (μον Ἰδίθησυ, {πεῖν 
τη αἴεη 688, (μορ ΟὈ]αυΐΐγ, η6 δι Δ Ό]Θηθ68 οὐ {86 οἰγουπηβίδποοθ ἴῃ Ὁ οὶ 
186 σομϑίβῖ, ο ἴδ6 Ρ]δοθβ ἴῃ πθιοἢ (086 ΟἰἸΣΟΌβί πΠοοΒ ΟΟΟΌΓ, δηὰ {86 οἰγου οι 
ΤΟΙΌΓΘΠΟ6Β ὈΥ̓ Ἡ ΒίοΒ ΠΟΥ δγὰ ἰγαοθὰ ουῇ,) ἀεπιοηβίγαϊθβ ἱμδὶ ἽΒΕγ ἢᾶνθ ποῖ Ὀδθῃ 
Ῥτγοϊυσοὰ ὈΥ τηραϊίδεδίοη, ΟΥ ὈΥ ΒΩΥ ἐγευΔυϊοης σομ γίνδηοθ. Βυῦ οοἰποιϊάθησοϑ 
ἴσοι τ ιοἢ 686 ολυ.868 δγΓα οχοϊυάοα, δηὰ νὰ ἀσὸ ἴοο οἷοβα δηἃ ηυηογουϑ ἴο Ὅς 
δοσοιιη!θα ἔοσ ὈΥ͂ δοοϊἀδηΐαὶ σοπσυγγοηοο8 οὗ βοίίοη, πιιιδὲ ὨΘΟΘΒΘΆΓΙΥ Βανα ἴσο ἰοὸσ 
1ποῖν Τουράαιιοι."} 

Τἤοθθ6 οοἰποίάθηςοβ ὅγὰ "]υϑίγαίοὰ δὐ σοπβιάογα υἷα ̓ οποί, απὰ ἰῃ ἃ πιοϑὺ τηδϑίουὶ Υ 
ΤΩΔΉΠΟΡ ὈΥ Ὀγ. Ῥδ]αΥ, ἴῃ 18. “ Ηοσϑὸ ῬΔΌ Πη6," ἔγομι τ οἢ δα πιγ Ὁ ]6 Ἰσοδῖϊθα 18Π6 
ΓΟ]Ἰονηρ ραυἄσυγβ ἃγα δου ἀσοὰ. Αϑ {μ6 Ὀ8318 οὗ δὶ8 υρσαιπηθηῦ ἢ Ἀ58.1Π68 ΠΟ- 
(Βηρ Ὀὰΐ (Π6 οχἰβίθποθ οὗ [6 ὈοΟΚβ. Ηαδ οὔβογνοβ, (δῦ ἴῃ [86 Θρ᾽β8ι168 οὗἩ Ῥαμ], 
[86 γα 19 8 δῦ οὗ γα πὰ τ δα] γ (μα πη οαϊαίθ] Υ δυο 8 (ἢ 6 ο΄. Ηἰδ Ἰεζίογα 
ΔΓΘ σοῃποοίοα π|0} ἷ8 Βἰδύογυυ ἴῃ [86 Αοὔϑ Ὀγ [Π6]} Ῥαγ συ ]ΑΥ  γ, ἀπὰ Ὀγ ἴπ6 Ὠππιοῦ- 
οὐδ αἰγοιπιϑίδηοοβ ἰουπα ἴῃ ἴἤθπλ. ΒΥ δχδιρϊηϊηρ δηα σοι ραγηρ ἴμ686 εἰτουτϊη- 
βίδῃοοθα, Ἧ6 οὔδογνα {Πα [Π6 Ὠἰδίογυ δηὰ [86 δρ 8.168 ἃγ πιο Ὁ οὗἁ ἰμθη ἰδίκοη ἴγοπι 
186 οἶμον, θὰ ἃγτθ ἱπάδρθηάοης ἀοοσυμηθηῖδ ὉΠ ΚΠΟΤη ἴο, ΟΥ̓ εὖ ᾿Ιοαδί ἀποοηϑιυ θὰ ὈΥ, 
δδοῖν οὐδοῦ; θαΐ να βηα {μ6 βυϊβίδποθ, δὰ οὔΐδβῃ γ ΣῪ τοϊπαῦα ΤΕ ς 68 ΟΥ̓ ἴΠ6 Ὠἰδίογυ, 
Τοοοσηἰθοα ἴῃ ἐμ Θρ 5[168, ὈΥ 81} δ οη 8 δῃηὰ γϑίδσθῃοοβ ὙΠ οἢ οδπ ποῖ ΒῸῚ Ὀ6 ἱρυϊοὰ 
ἴο ἀοκῖρπ, που, τὶ βου 6 ἑουπάαδίίοη ἴῃ ἔτι, Ὀ6 δοοοιηίοαὰ ἴον ὉΥ δοοίἀδηϊ, ὉῪ 
Ἰ18 ἀπὰ ἘΧργοβδβίοηδ, δπὰ β'ηρὶα ποσὰ ἀγορρίηρ, 88 1ἃ ποσὰ ἑογίυἱϊουδῖγ, ἔσο μα 
ΡΘη οὗἩ 186 ψτῖϊοτγ, οὐ ἄταν ἰοσίῃ, Θὰ ΟΥ̓ ΒΟΠ]6 ΟΟΟΑΒΙΟἢ ὈΥΌΡΟΥ ἴο {86 ρΐδςς ἷπ 
νι Ἰοὗ 10 ὀσοῦγδ, Ὁ ]ΘΙΥ τοιιονθὰ ἔγοιῃ ΘΩΥ͂ ΥἹΘῪ [0 ΘΟὨ 5,58 ΘΠΟΥ ΟΥ Δρτοοπιοπῖ. 
ΤΉοθ6, γα Κπον,, ἄγο θροῖβ σοι ΓΘΘΙ ΠΥ ῥτοάυσοθ, Ὀὰὺ τϑῖοδ, τ! βουΐ τοδὶ ἐγ δὲ 
{116 Ὀοϊύοτ, οδῃ Βαγα]ν θ6 ὁοοποοὶνοα ἴο δχ]δῖ. ὙΥ̓ΒΘΏ βαοῖ υπαἀοδίρποὰ ςοἰποίἀαποθβ 
δτα 00 οἶοϑα δηα ἴοο πυπιογουβϑ ἴο ὈΘ δοοοιηίοα 0Γ ΌΥ δοοϊάἀδηΐαὶ ΘΟΠΟΌΣΤΟΠΟοοΘ οὗ 
Ποιίοπ, ΣΟΥ πιϑὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ μαγθ ἰσυ ἢ ΤῸΓ (ποὶγ Του ἀδίίοη. ΠΪ8 ἀγρυπιοηῦ ἠ6- 
Ῥεπάς μροὶ 8 ἴασρθ ἀθαποίίοῃ οὗὨ ρῬαγίἰου δσθ, πο οαπηοί Ὀ6 ἀθείσαοίοα Ὀυΐ ψΒϊοὰ 
ΘΔΓΓΥ͂ στοαὶ πνοῖρῃς οἵ ονϊάσθηοσ. 

{10 ἐδη Ὀ6 ἴδ. ργτονοά, (αὶ τὸ δΐθ ἴῃ οϑβίου οὗ (6 ὙΠ Ἰεξίοσϑ πίοι (86 
Δροϑί] Ῥϑυϊ πσοῖθ, {πο Ὺ δυδιδη δία [86 Ομ γι βϑιϊδη Βιδίοσγ. Ὑὴδ στοαὶ οὐ]οοὶ οὗ 
ΤΟ ΘΓ ΚΟΒΘΑΤΟΝ 18 0 οοηϊα δἰ 86 Θρ᾿ΒίΟΙ ΑΓ σογταβροηάθηςθ οὗἉ ἴῃ (π68. Απιϊάϑὲ 
(6 οὈδοιιγάς168, (ἢ 6 δι ́θῃορ, οὐ (6 σοηίταάϊος οη8 οὗ ἰδίουυ, 17 ἃ ἰοϊϊου οδη Ὀδ ἰοιιηὰ, 
Ὑ6 ΤΟραγὰ ᾿ὑ 88 ἴμ6 αἰϑοού υΥ οὗ 8 ἰδηἀ- τη ; 88 {Πα ἷ ψ ἢ 10}}) γα ὁδῃ Οοογτοσῖ, 
Δ] υϑῖ, οΥ ἜυΡΡΙν {6 ἱπιροσγίδοιομϑ ἀπά πηοογίδι [168 οὗὁὨ ΟΥΟΓ δοοοιηῖβ. ἼΠ6 Πιοῖϑ 
Ὑνἰοἢ (Π6Υ ἀϊδοίοβα σθπογα γ οουχα οὐδ ᾿ποϊ θη ΠΥ, δηὰ ἐπογοίογο πους οπί τη 
ἴο οἱϊεισωῖ ὉΥ [4186 ΟΥ ὀχαρρογαϊβαά δοοοιηίθ. Τ}}8 18. Δρρ᾽Θ80]6 ἴο Ῥαι}᾽ 6 Ερίβι}68 
ὙΥἘ ἢ 88 το ἢ ἢ 8010 6 848 ἴ0 ΔηΥ ἰοἰίογ5 ν βαΐονοσ. Νοίμίηρ σου]ὰ Ὀ6 Τασγίμοῦ ἔγοπι τὴ 
Ἰηϊοπίίοη οὗ ἢ πγιοῦ, ἔμ ἴ0 Τοοογὰ ΔΗΥ͂ ρατῦ οἵ διἰβ Ὠἰβίοσγ, ἱβου μὰ ἴῃ ἔδσε ἴῦ ἷ8 
Ἰλ116 ρ Ὁ] 16 ἂγ (μην, δηκὶ (Π6 γϑϑ] Υ οὗὨ 1 18 πηδθ ὈῬγοὈδὈ Ϊ6. 

ΤΏ686 ἰού ΓΒ 8180 βῆον, 1. Τηδὶ Ομειϑυίαηιεν μαά ρῥγουδι]οὰ Ὀοίογο {6 σοι [8008 
νον ργθοθᾶάρα βηὰ διἰθηαθὰ (6 ἀοδίγποίίοη οὗἩ “εγυβαΐθα). 2. Τδὶ (Π6 ἀοβροῖν 
τ ΓῈ ποῦ τηδά8 ἂρ Οὗ ΤΟροΟΓβ δηα 5.ΟΥ168 ΘυΣτοηΐ δῦ [86 {{π|6; [ὋΣ 8 πηδὴ οαπηοῖ 6 
Ἰοὰ ὉΥ τορογίᾳ (0 γϑίοσ ὕο ὑγβηβδοίίοηδ μὰ ὙΓΒΙΟΝ 86 βίαίθ8 ἰπι86 1 7 το Ὀ6 ργθϑοιὶ δηὰ 
αοἰϊνο. 8. ΤῊ δι ἐμ6 οοπνογίβ (9 ΟἹ ΥἸΒΌΙ ΠΥ ποσὰ ποῦ {16 θαγθδγοιιβ, τηθδη, ἱσπογαηὶ 
βοΐ οὗἁἨἁ Ἰηθῃ, ἱποδρϑῦϊα οὗὨἩ βουσὶν οὐ σοῆοοϊίοη, νι ῖο (6 ἴα]86 γοργοϑοηίβιϊ 8. οὗ 
ἱπβάο! εν ψουἹὰ τρακα ἰθοπι ; δηὰ εἰπὲ (ἢ 686 Ἰοἴ ΓΒ ἃγα ποὺ δάδρίοϑα ἴο [86 μεθ᾽ 8 δηὰ 
σοι ργθϑηβίοη οὗ ἃ Ὀαγθαγουβ ροορίθ. 4. Τπαῦ [Π6 ΒἰδίοτΥ οἱ Ῥϑὰ] ἰ8 80 ἱπιρ!!εδιοὰ 
ὙΠ} (Πα ΟΥ̓ (Ππ|6 ΟΥΠΘΓ Δροϑ168, δηὰ ψ ἢ {86 Βυι Ὀϑίαποθ οὗἁὨ (86 ΟΒγΙβιίδη ἢἰϑίογγ ἐ056 1}, 
ταῦ ἡ Ῥαυ 5 δίουυ ὅποι 16 τιϊγδουϊΐουβ ραν) Ὀ6 δάμη θα ἴἤἢο Ὀδ ἔσθ, ψγὸ σαπηοί 
Το θοῦ {π6 γοϑὺ δ8 βυϊουβ. ΕῸΡ οχδιηρίε: ᾿ἢ τὰ Ὀείίανα Ῥδὺὶ] ἴο αν Ὀδθῃ 8 
ῬΙΘΔΟΒΟΓ οὗ ΟἸ γι δι Υ, τ τηυδὲ αἶβο θ᾽ αν ἰμδὺ ἰμοτθ οῦΘ βΟἢ ἸΏ6 ἢ ἃ8 Ῥίον, 
δηὰ ὅ8πι68, δηα οὐ ον Δροβίϊθβ, ψο μα Ὀδοη ςοτηρϑῃΐοη8 οὗ Ομ γιϑὲ ἀυτίησ ἷ5 "Πρ, 
δὰ το ρα] 86 ἐπ6 βαπὶθ (ΐησθ σοποογηΐηρ δὰ Ἡ Βοἢ Ῥὺ] ἵδυριθ. ὅ. ΤΗδὶ 
Ῥδαὶ Βαὰ ἃ δουμὰ ππὰ βοῦοὺ ἠυἀριηοηῖ. 6. Τμαῦ Ῥαὼὰ] ὑπάεγνθηΐ στθαὶ βυετγίηρα, 
διὰ ὑπ} 186 Ομ αγο ΒΒ 85 ἴῃ ἃ ἀϊδϑίγοββοὰ δίαϊθ, δηὰ {86 ργοδοδίησ οὐ ΟἸἈ τ β. ΙΔΏ ΠΥ 
αἰοπάοα ψἱ8 ἀδηρθγδ ; (μἷ8δ ρρθδγβ ὄνθὴ ἔγοπι ἱποϊ θη αὶ ραββαρθϑ, ἃ5 νγ6}} 8 ἀἰγθοῖ 
0η58. 7. Ῥδαϊὶ, ἰπ ἰΠ 686 ΕΡρίβι[68, Ἀ5βοσίβ, ἴῃ ροδιζνβ, οὐἰεηὐ νοοαῖ, (6 ΓΠ.8, Η18 ῬΟΓ[ΌΥΠῚ- 

Δ ῬΑ ον 8 Ενϊάσῃος8, νοὶ]. ἰΪ. Ρ. 186, 
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866 ΟΥ̓ τΓ8 0165, ὈΓΟΡΟΙΪΥ 80 οδ] ἃ, ἴῃ ἴπο ἔμδοα οὗἁἨἍ {1π056 ἀπηοηρβὲ τυβοπὶ 6 ἄθο] 1 γ68 
ΤΕΥ ὙΟΙῈ ἩΤΟΌΡὮΗΣ, πη ὄνὐθὴ [0 δάνδγβαγίθβ, ψο σοῦ α δᾶγα οχροβοα ἰῃ6 ζι 5}0γ, 
1 τΠόγὰ δα Ὀ6ΘῊ δηγ.---((α). 1]. δ ; Βοπι. χν. 18, 19. ; 2 Οον. χὶϊ. 12.) 

ΤῊΙ5 ΤΟΒΌΪΠΟΩΥ δθονγβ [μαὺ [86 56Γ168 ΟΥ̓ Δοίΐ Οη8 γαργοβοηϊοα ὮΥ̓͂ ΡΔᾺ} νγᾶϑ ταὶ, δπά 
Ῥγονο8 ποῦ ΟὨΪΥ ἰδὲ [86 ΟΥ̓ΒῚ 8] τϊϊ 8865 οὗ [16 ΟἸτιβι18η Εἰδίοσγ ἀσνοξαα ἐμοπιβαῖνοβ 
ἴο ᾿νε οὗ (ο1Ϊ δῃηνὰ βυ θυ, ἰὰ ΟΟὨΒΟαΌΘηο6 οὗ {86 ἐγα τ οὗὨ ὑμαῦ ἰδίουυ, Ὀαΐ 4130 
{δὲ {Π6 δῦθοσ οὗ 80 Αοἴβ νγδ8 νῷ] δοηυδίηὐθὰ νἢ Ῥαυ] 5 ἰβίουγ, δπὰ 8 οοπὶ- 
Ῥϑπίοῃ οὗ μἷ8 ὑγᾶγ6]8 ; τ οἷ ΘϑιΩ Ὁ]18}}658 6 ογθα  Ὁ}}γ οὗ Πυκο᾿ 8 ἀοβρεῖ, οοπβίοΥησ 
ἴμθ πηι 88 {0  Ῥαγίβ οὗ {Π|6 ϑῶπ)6 Ὠἰδίουυ ἢ 0.0 ᾿βουρἢ ΠΟΥ ἃγὸ ἰηϑίδποοβ οὗ δεοοπαά 
Ῥαγίβ Ὀοϊησ ΟΥ̓ ΌΓΙ68, 6 ΚΩΟῊῪ οὗ ποῦθ ὙΒΟΓΘ (δ Βοοομα Ῥαγὺ 8 σο θμῖηο δηὰ {86 
ἢγϑβϑῇ βρυτίουΒ. Νονν, 18 [Β6Γ6 δὃῃ θχδιωρὶα ἰὸ Ὀδ τηϑῖ ὙΠ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ πλη νοι δ ΥΙΪν 
Ὁπάογροίπρ βυοἢ ἰποοϑϑαηΐ ΒΑΓ ἀβἢϊ 8 48 Ῥαὺ] ἀϊά, δηὰ 1[Π6 οοπδίδης ἀφ ἀπέ νο πὴ οὔ 
8 ν]ἱοἰοπὶ ἀθδιι, ἴον 18:6 ΒαΚα οὗ δἰϊθβίϊηρ 8 ΒΌΟΣΥ οὗὨ Ὑδιδῦ νγὰ8 ἴδ 86 : δπὰ οὔ πἢδῖ, 1 
4156, Βα τηυδὲ αν πόση ἴο Ὀ6 80 Απὰ ἰδ βδβουἹά ποῖ Ὀ6 ομχἰ6ὰ, ὑἱμαῦ 1μ6 ᾿γ6- 
)υάϊοοθ οὗ Ραυ} 8 οἀποδίίοῃ τ γα δρδιηβὶ ἷ8 Ὀδοοχηίϊηρ' ἃ αἰβοῖρὶα οὗ ΟὨγὶδῦ, 88 ἢ158 σοὶ 
νἱοδηΐξ Ορροϑιτοι ἴο 1ὗ ου θη} βῃονθα. 

ΕᾺΓΙΒΟΥ : ὕΠ6Γ6 ἅγὰ ἴουν ΕἸ 8.168 οὗ Ῥαὺϊ ἰο βίῃρία Ῥϑυβοηβ, Ὑ8ο ποῦ δ᾽18 (Ὑ]οηὰϑ ; 
ἵπο ἴο ΤΊπιοίθγ, οπα ἰο Τίϊυδ, απ πο ἰο ΡΒΙ]Θμοη. [ἢ ρῥσίναία ἰοζίοσβ ἰο ἰπ{ϊπιϑία 
ΘΟΠΙΡΔΠΪΟῺΒ βοὴ 6 ΘΧΡΓΟβϑίοη ΤΟΙ] ΒΌγοΥ ἰοὺ 1811 ἃ δῖπὶ δὲ Ἰθαϑὺ οἵ ἵγαυά, 1 {86 γα 
ὝΟΓΟ 8ΠΥ. Ὑοὐ {Π6 β8Δη)6 υῃ᾿ίοστῃ ἀόϑιῖση οὗὨ ῥγοπιοίίηνσ 5 ποουϊγ, Ὀδηθνοΐεποθ, δηκὶ 
Ρἰοὗγ, ἰ8 Ῥεγοοϊνοὰ; δἃπὰ {ῃ6 5β8πὶ6 ιἰβύοσίοϑ οὐ Ομγιδῦ δπὰ Ῥϑὺ] δγὰ δἰ υἀθὰ ἴο 858 
ἴγυθ δοοουπίδ, ἴῃ [5 ῥσίναϊθ 85 ἴῃ 818 ρυ Ὁ]Ϊς θρί 8.168. 

Βεβι 468 πυαπιθγοιιβ υπάοβίσηθα οοἰποιάθ πο 68 1ῃ ἰδίογϊοδὶ οἰγουτηβίθποοα απ ἔδοίβ, 
ΨΓΒΙΟΒ τ, ῬΆΙΘΥ [88 βροοϊβοά, [μ6γ6 18 4180 δῃ υπάοβίσηοα ἀρτϑαπιὸηῦ ἰδγουρδουΐ, 
Ὀοίνγθθῃ [6 δοη 6 ἢ 8 8Πηἃ ΙΏΒΠΠΟΥ οὗἁἨ Ὑγὶτηρ οὗἨἁ Ῥϑὺϊ ἴῃ ᾿ἷ8 Ερὶ8ι168, δῃὰ τ} 6 
δουουηΐ οὗἁὨ 8 σΠΑΓΒΟΙΟΥ δηὰ σοπαιοῖ σίνοῃ ἴῃ [6 ὈΟΟΚ οὗ Αοἴ8. Εν ΡΥ Ἰηβίδηοο οὗ 
1815 Κηα ὈΘθρθα 8 γϑα ἢ γ, δπὰ ᾿μογοίογα ἀθβϑοσνοβ ποίΐοα 88 8. Ὁσβηοὶ οὗ ἰμθσπαὶ 
ονϊάθηςα. ΤῈ ΕἸ 83.165 οὐ Ῥδὺ] βίον [6 δαῖμον ἴο Ὀ6 8 τγδῃ οὗ ραγίβ δῃὰ Ἰϑαγῃίηρ, 
οὗ βουπᾶ Ἰυάρτηοηῖ, ααϊοῖς οοηοσαρίίοη, ογοτάραὰ ἰδουρμῖ, ἤποηῦ οχργθβϑίον, δηά 
ΖΘΔΪουΒ ἀπά ἱπαοίμ εἰ σα ῦ 6 ἴῃ 8 Θπἀθαυοῦσβ ἴο δοσοι 88 (Π6 ρΡοϊπὶ αἱ σι βῖο ΒΘ 
αἰπηρὰ. Τλ 686 Ῥσοροτίϊοβ σοστοβροηὰ υἱτἢ [Π6 ΒΙΒΌΟΣΥ οὗ Βἴπι οοπίαϊηοα ἴῃ {86 Αςίβ. 
Βτουσδῦ Ὁρ δὐ ἴδμ6 [δοὺ οὗἨ Οαπιαὶ οὶ, δ6 τῶϑ ἰῃμβίγυοίοα ἴῃ «615 ἰοαγηΐηρ. Ηἱ8 

δϑοὶ ἰο ἴ86 ΡΒΙΠ]Οθορμοσβ δηα ρϑορὶα οὗ Αὐδθηθ, δἷβ ὈΘΒαν!ΟΌΥ δηα δαἀάγθαβοβ ἴὸ 
Ακείρρα, Ἑδβίυβ, δηὰ Εἰ ἶχ, δὅις.7) γον 818 βασϑοῖῦγ, 818 7] οΙου 5 86] οί οἢ οὗ ἱορίςϑ8, 
δηα 818 8|.1}} ἴῃ σοαβοηΐησ. Τμα υἱοϊθηῦ ππᾶῆποῦ ἴῃ τ οἷ μ6 18 Γθοογ θὰ ἴῃ {μ6 Αοἰς 
ἴο πᾶν ρογβοουϊδὰ 186 ἄγϑὲ ΟἿ δυϊδἢ8 ἀστθο8 ψ ἢ ἰμ6 ἀγάουτς οὗἉ δβρί γι (μαῦ ὈΓΘΑΙΒ68 
ἴπ 4}1 818 Ἰοίνοσβ, αὐὰ (86 ρον της γαγηα ἢ οὗὨ [18 δ[}]6. 

ΤΠοΓΟ δγα, ἰηἀθθα, βοπ6 8θθ τ ηρ᾽ ἀἰΒοοΓ ΔΉ Ο68, ΜΔ ἰοὮ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ΓΘ ΘΑ5}}γ ΣΘΟΟΙ- 
οἰἸ θα 0]6 ὉΥ δἰϊοπάϊηρ (0 μἷ8 ἀγάδπί ἰθαροτ, δϑὰ ἰο {86 τυ ]ρ' Ῥυϊποίρ[ 8 οὗ μἷ8 οοῃ- 
ἄιοῖ ἴῃ ἀἸἴδγθηὶ Ῥοτοάθ οὗὨ δὶ8 118. Ηἱἱβ ταρα δραϊπϑὶ (86 ΟὨγ 8:88 (ΟΝ 15 ο 
ΒίΓΟΠΩ 6 νε18}} ργ ) 1068) νγ88 ἕατίουβ δπὰ πηγοβίσαιηθ ἢ, δηὰ ὑπ). 80]6 ἀσαϊπϑὺ 
ΔΗΥ͂ ΡΟΒΟΘΔΌΪΟ ΡΘΥΒΟΉΒ, θυ ἢ 88 ΠΥ σογ6. ἡ [86 οἴδον Βαπά, ἷ8 Ερ 531168 σωϑηϊεϑι 
8 ΔΓ δηα ΘΑΡΌΓΣΙΘ58 ρονογηρὰ ΟΥ̓ 8. οἰ ΠΊΘΟΥΣ Ὠγὶποὶρὶθ. ΑΥἶΟΣ ἷ8 δοπυογβίου, Ρα] 
ὙΓΆ3 δὖ (8:6 δ8π|6 {26 ὑγυοηΐ, βίθδαυγ, δηὰ διάθρηὶ. Ηδ γγδ8 85 ἱπάϑίμισ}}]6 85 ἢ 
μά Ὀδοη Ῥεΐοσε ; Ὀπῖ, ἱπβίοδα οὗἉ ογιο] ἀπὰ πὐαδὶ πιθδπδ ἴο οδίδιη 5 ρυτροβαϑ, Βα 
οπιρίογοὰ ἀγσυπιοηῖ, ρεγβαδϑίοη, δὰ (86 πῃ6 ΓΟ Ὁ} δηα ταὶ ὺγ ρόσγεῦ οἱ σορ. Τα 
τοὶ χίοη δα δι Ὀγαοθα δοσουηῖδβ ἴον [0656 ΟΠΒΏΡΘΒ ΘΑΒΙῪ δηα πίττα! γ. Ηἱΐδ σοῆνογ- 
βίοη ἴο ΟἸ τ ἰβυ δηλ γ, (μ6 οἰγουπηδίδηςοδβ οὗἉ ΒΟ τὸ τοϊαϊθα ἴῃ (868 Ὀοοῖ οὗἨ Αοἰϑ, δμὰ 
ὙΠ Ιοἶ ἅΓ6 τηθηςοποὰ οΥ δἰ χἀοὰ ἴο ἴῃ 818 ΕΡ 8.165, ΒΔΥΓΤΊΟἢ 86 ΘΥΘΙῪ δΘοτιὶηρ σΟηΓΓα- 
ἀϊοζίοπ ἴῃ 8 σδαγδοῖοσ, ἀπά ὑδ8 ὈΘοΟπιο ἃ Βίγο:Σ ονϊάθπος οὗ [6 ὑγαὶῃ Ὀοΐἢ οὐἨ 18 
ΒΙΒΆΟΣΥ δηὰ οὗ ιἴ8 ΕἸ ῬΙ8ι168. 
Α δια αν Οὐβουυϑί!οἢ ΤΑΔΥῪ 6 τηϑ6 οοποετπίηρ Ῥεΐασ. [6 ὑβεῦο ποῖ ἃ βισϊ κίησ 

ὉΠΙΤΟστΆ ΠΥ ἴῃ 186 ΘΒδγδοίον οὗ 018 Αροβι!θ, 85 1ξ 15 ἀδἰἱπεαϊθαὰ ὈΥ {1Π|8 ββοσϑὰ ἩσΊΌΟΓΒ, 
Δηὰ 88 ἴΐ 15 ἀἰβοονθγδθ]α ἴῃ {Ππ|6 βίγ]6, τῶϑη ποῦ, δηὰ βοπιϊπηθηΐῖβ οὗ [ιἷ8 Ερίβιἷ65 Ὁ Ὁ 
ΠΟΥ ποὺ Ὀθᾶν [6 Τ,λΥΪκα ΟΥὗὨ ἴΠ6 δδπι|6 ΘΏΘΓΡΎ, (δ 6 δᾶτηθ ἈΠΡΟΪ] 56 ἀπ πογνοῦβ βὶπι- 
ῬἢΙΟΙγ, τ86 8616 ἱπηροϊιοσι Υ δηὰ υϑθηηθησα οὗ ἱμουραῖ, (86 5δῃ16 βίσεηριη δπὰ 
Υἱσοὺγ ΟΥὗἩἨ υπιυϊοτοα σοηϊαϑ; δίγοηρ τη ἴΠ6 Θμἀοντηθηίβ οὗὁὨ πδίαγο, θὰ πὶϊπουὶ [868 
τοδηθπθηίϑ οὗ ἃσὶ Οὐ βοίϊθηο ῦ ΝΟΥ ἴδογα που ἃ ΒΟΒΓΟΘΙΥ δδνα Ὀ6οη ἰουπὰ δυο ἢ 8 

. ῬαΙεγ 8 οτο Ῥαυ]ίηδ, ἴῃ 86 σοποϊαβίοη. Ῥα]ογΒ Ενϊάθῃςοβ οὗἩ ΟἘ τ βιϊδη Υ, τοὶ. 1. 
οἤδΌ. 7. 2. ΑοἰΒ νἱῖϊ, 8., 1Χχ. 1. 
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πῖοα δρτοοιηθηΐ Ὀοένοοη 6 σμαγδοίοῦ οὗἩ Ῥείον σίνϑη ἴῃ ἴπῸ τΥΠησΒ. οἵἁὨ οἴ ογ8, δηά 
ΘΧΘΙ ἢ Β64 ἴπ 8 οὐαὶ ΣΕ ὑμ6 ὁπ6 βἀ Ὀ661 8 βοίίοῃ, οὐ [86 ΟΡ δρυγίουϑ. [1 18 
[8 β8π|6 Ῥεΐοσς {Παὶ βρθὰκϑ ἴῃ ἴἢ86 (οβροὶ  ιἰδύοσγ, 'π ἴ68 Αοἰβ οὗἩ 6 Αροβι!θβ, δηὰ 
ἰῃ (86 Εἰ ρί8ι168 νυ μῖο}} Ὁθαν μ͵8 παῖμθ. ὙῈΒ6 βαδὶ οὗ μ8 οιδγβοίδσ, 88 γυνὴ ὈῪ {δε 
ΤἘνδηρο ιβίβ, Ἔχ ΘΟ ΠΟΥ Βροπ 8. ψ}} (Π6 ἱπιργοβϑίοῃ οὐ [ἷἰϑ ἰοϊΐεσβ. ΤῊΪΒ 15 δὴ 
Δραπιεηῦ οὗὨ [26 ρεπυϊμθηθδ8 οὗ 8 Ερίδι168, δηὰ οὗὁἨ μ6 ὑγυ οὗὨ (μ6 Ογιδιϊδη 
τοὶ σίσῃ. 

ΤὨα οἰμοσγ ὈοοἝΒ οὗ {6 Νν Τοβίδμπιθηϊ ἔτ Ἰβἢ δι] 6 πλαύθυ!}8 ἴοτ 
Ῥυγδιίΐηρ [Π18 Βρθο168. οὗ δυϊάθποθ ἔσο ἀπαοβιρηδα οοἸποϊάθηςεθ οὗ ΑἸ- 
ἔδγθηὶ Κιπᾶβ. ἢ γ. Ῥάΐου ἢ, διὰ Μν. γα Καβο α 8, βανθ θοΐἢ ργοάυσοα 
ΒΟΙῺ6 ἰπϑίδῃςοϑ οὗ ᾽ὖ μούνοη (ἢ6 (ἀοΒ8ρ6]8, ἰο ψ Βιο ἢ νγ6 88}8}} οἡἱν δά, 
ἴῃ (ἢ ἰαβύ ρἷδος, {πῶ (86 Βιγ πᾶς οΥ οοἰηοιάσπος Ὀούνγθθη {6 βίυ]6 
οἵ Φομιπη ἀοβροὶ, δπὰ [86 γε Πρ βι16 (παΐ Ῥθδγβ ἈΪ8 πδπιθ, 18 80 βίγι 
ἴηρ, ἰῃαῦ πο τϑαθυ, ψ1ἘπῸ 18 ΘΔ ρ8]6 οὗἉὨ ἀἸβοαυπίηρ γι παῦ 18 ρΡΘΟΌ ΠΑΥ ἴῃ 
8 Δ 1 ΠοΥ Β ἰατῃ οὗἨ ]πκίηρ, οδῃ δηςοτγίδϊη ἐπο Πρ ἰοβ ἀουβὲ οὗ {Ποὶγ 
Ἰνεϊηρ; [6 ργοἀδυοίοηβ οὗ ὁμ6 δηά (118 βᾶπιθ Ὑγγιίοτ. τι ρ8 80 οἷγ- 
οὐμηδίδπορα ργονο ἐμοιηβοῖνθθ δη ἃ οη6 ἃποίμου ἰοὸ Β6 σϑῃυϊπο, 

1 Τ᾿ 6. ΤΑΥ]οῦ 8 ἘΒΒΑΥ οα (π Οσοηάδαοί δηὰ ΟΠαγδοῖοῦ οἵ Ῥοίογ, 
3 Ἑνϊά. οἵ ΟΠ γῖβε. ραγὶ ᾿ἰ. ΠΡ. 4. 5 Ἰηΐογπα! Εν! άθηςσο5, ΡΌ. 907---210. 
4 Το [Ὁ]ονν ἱπς σοιμρασζδαῖῖνο ὑΔ0]ς οὗἁἨ ραββαρσοδ, ἔγοτι 1Π6 οδβροὶ πὰ ἢγβι ΕΡρ 8ε16 οἵ ϑαῖης 

Φολη, νψ}}} (νο τη Κ.) ῥσονα ἴδα ροϊῃῦ δῦονϑ βιδῖθὰ ὑ"εγοηῃὰ [ἢ ροββι ΒΓ Υ οὗἩἨ Ἑομιγαάϊοϊίοπ, 

Ἐρίδιΐο. 
ΟΠ.Ι. 1. Τηδὶ νι ἢ νναβ ἴσοι ἴπ6 Ὀθρίη- 

πἰης---ὁ ἐθεασάμεθα, Ὑ Ὠϊοΐ ψνὸ ᾶνὸ οοπίοσα- 
Ηἱδιθὰ ---οοποοσπίηρ τἴ86 ᾿ἰνίης ποτά. 

Π. ὅ. ὙΥΒοβοονοσ Κοοροίῃ μἷ8 στογὰ, ἰγᾺ]Ὺ 
ἴῃ ἴηδὲ τηδῃ ἴΠ6 Ἰονο οὗ (οὰ 18 ρετγίεςϊεα, 

11. 6. Ηἐδ σψῆο βαϊιι ἢ6 δὐυϊάδιἢῃ ἱπ Ὠἰπι, 
οὐρὶι μἰτηβοὶ ἢ αἰθο δοὸ ἴο ψναὶκ, ουθῆ 88 ἢθ 
ταϊκοά, ὅ66 οἢ. 1, 234., ἴν. 18. 16. 

11. 8.1 νυτίϊο ἴο γοῦ 8 ΠΟΥ ΠΟΙ ΠΊΔΠ ἀπ ηΐ, 

Π|. 11. ΤῊ Ϊ8 16 τπ6 πηοβδασο Ὑ Ὡς ἢ γὺ παν 
ποτά ΠῸπι ᾿ς Ὀορίπίηρ, [μαὶ ννὸ βου] ἰονὸ 
Οὔ6 δηοίπογ. 

11. 8. Το ἀδγίῃθ89 Ῥβββοί ἢ ΔὝΔΥ, δηά (16 
Ἰῶῦ νυ οἢ ἰδ ἴχὰδ, πονν δΒ! ποῖἢ. 

10. ΑὈϊάδΙἢ ἴῃ (πὸ ᾿ἰρἰῦ, δη ἃ [ΠΘΓῸ 18. 0 
δια ὈΪ πρ Ὀϊοοὶκς ἴο δ1π|. 

11. 18. Ὑουπρ οἰ] άγοη, 1 ττῖΐα ἴο γοῦ, 
Ὀοοδυβα γ6 δᾶνο Κποόονῃ ἴπ6 ΕΔΙΠΟΓ. 

14. Βοσδιι86 γὰ δύο Κπόονπ δἰπὶ ἥγοτῃ ἴῃ 6 
Ῥορ᾽ηηΐηζ. 

Π1, 29. ΕνΟΥΥ οπο πο του κοίῃ τὶ ρμῖθοιβ- 
Ὠ685, ἰΘ θοφοίίοη οὗ αοἄ. 8366 8150 {ἰϊ, ὃ.., ν. 1. 

ΠῚ. 1. Βοποϊᾷ ἢον ρτοδὶ ἴον ἴΠ6 ἘΔΙΠΟΡ 
πδῖ}} Ὀαβίονγοὰ οὐ τπι8, δὲ γγὸ δῃου]ὰ ὃ οδΔΙἸοὰ 
1116 δο8 οἵ αοἀ ! 

111. ἃ. χε 588}} ὈῸ κα ΐηι, ἴοτ το ΒΠ.}} 
866 Ὠΐπὶ 88 ἢᾳ ἰδ, 

11. 8. Ηὁό ννῆο ψουκοῖῃ βίη ἷἰ8 οἵ τὴθ 
ἄον!]; ἴον 116 ἀαΥ]}} βίπποι ἔγοιι ἴπὸ Ὀδρίη- 
πίη. 

1Π|. 13. )ο ποῖ σσοηἄοσ, Υ Ὀγείθγοη, (ἢ δὲ 
186 σοτγ!α Παίθιν γουῦ. 

ΙΝ. 9. Βγ 18 τἢς ἰονα οὗ (Το τῦὰ8 τηδηΐ- 
[ςειοά, δὲ οὐ δοης ἢ18 ὅοῃ, 16 ΟΠΙΥ ὕ6- 

ΟΣ 
ΟἸὨ. 1,1. 1 ἴ00 Ὀομὶ πίη; γ88 ἴπ6 Ὑγοσάὰ, 

12., Απά, εθεασάμεθα, ὸ Ὀ6Ι6] ἃ ̓ἷ8 α΄ ΟΓΥ. 
4. [πῃ ᾿ἰπὶ ν᾽ 85 Ἰἐἴο, 
14. Το νογὰ γγ8ἃ8 τηϑδὰθ ἢοβῇ. 
ΧΙΝ. 28. 1 ἃ τηϑῃ Ἰουθ τῆϑ. ἢἣθ τὉι'.Β’[] Κϑὸρ 

ΤΩΥ νγογάβ, δῃη ἃ ΣῪ ἘΔΊΒΟΥ ἡ11}} Ἰονα πὶ, 
ΧΙ. 4. ΛΌΪάς ἴῃ τῇς, δηὰ 1 ἰπ γοῦ, 45 

[86 ῬΓΔηςὮ οδηποῦ Ὀτγίηρ ἰοτιῆ ἔγαϊ! οὗὨ ᾿ἰ5ο]ἴ, 
οχοορῦ ἰΐ αὈἰάς ἱπ ἴΠ6 νἱῆθ, ΠΟ ΣΟ σδῇ γο, 
ἐχοορῖ γὸ δΌΪαΟ ἴῺ Π16. 

ΧΙΤΠ). 84. Αἔὕπὸν ζοπησηδηδτηθης 1 ῖγο ἴὸ 
γοῦ, 

18εξ γὸ ἸΟΥ̓́Θ Οὴ0 ΔΠΟΙΝΟΥ 881 μδυὸ Ἰονυθὰ 
γου. 

Ι. δ. ΤΏ ᾿ἰσῃς βϊποιῃ ἱπ ἀλσ Κη 688, 
9. ΤΙιαὶ νγδϑ 1τ᾽06 ἔγὰθ ᾿ἰχἢϊ. 
ΧῚ. 10. Τ ἃ τηϑῃ νγαὶκ ἴῃ ἴπ6 εἰρῆϊ, ἢ6 

ϑίπτη Ὁ] ο.ἢ, Ὀδοδῦδο ἴΠ6 16 18 πὸ Ἰ᾿ἰχῆν ἴο Πίπι. 
ΧΥΠΙ. 8. ΤΗΐδβ ἰδ [86 οἴοτπιδὶ ᾿ἰΐο, [Δὲ [ᾺΘΥ 

ταὶ σἢῦ ΚηΟΥ ἴἢθ6 1Ππ6 οηἷγ ἴτπὸ ἀοά, 
Αμὰ Δοβθὺ8 ΟἸγιϑὺ πόὰ ἴμοῖι μαϑὶ βοηϊ. 

ΠῚ. 8. Ἐχοορί ἃ πηδῃ ὃθ6 Ὀεροίίζοη ἀραΐῃ. 
ὅ. Ἐχοορῖ 8 τθδη Ὀ6 Ὀςσσοϊίοῃ οὗἉ Ὑγδῖου δὰ 

οὗ τῃς ϑρίσις, 
Ι. 12. Το τοὶ 6 ραᾶνο ῬΟΥΤΟΣ ἰο ὈδοΟΠΙα 

1Π|ὸ Β0η8 οὗ αοἄ, ὁυὐοη ἴο (ποτὶ δα ΒΟ ΘΥο 
οὐ ἢΪ5 ΠΆΠΊΘ. 

ΧΥ]]. 24. Βο υἱτἢ τὴς ὙΏΟΙΘ 1 ἀπ, {παϊ 
ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ὈΘΠοΪα ΤΩΥ̓ ρΡΊΟΥΥ. 

ΝΠΙ, 44. Ὑς ἅγὸ οἵ γοῦν λίπον [86 ἀον!] 
--“Ἠὸ νν8β ἃ τηυγάογοσς πὶ ἴἢ6 Ὀοσίμπίης. 

ΧΥ. 20. 1 ἘΠΟΥ͂ Βᾶνο ρογβοςσαςοα πιο, (ΠΟΥ 
ὙΠ} αἰδὸ Ῥογβοσαῖο γοῖι, 

111. 16. (οὰά εο Ἰοτεᾶ δα που], (δαὶ Πο 
ξῆνς ᾿νὲ8 ΟΠἿΥ Ὀορσοίϊοι δοη, παὶ ἩΒΟΒΟΟΥΟΥ 
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ΤΠ ἰογροῦῖθθ οὗ {8686 ὑπ ῖηρβ, 1 ἐουροῦῖοβ [Π6Υ σγ6 γα, τηυϑὺ (48 Ὠγ. 
ον ἢα8 ἰοσυοΌΪΥ ΤοηλαγΚ6) αν δαυ]οὰ Εδίμοσς ΗἩδγάουϊη 
Δί 8016] τπλοηκϑ οὗἉ μα πἰγίθθηί οοαίυσυ ; 80, δοοογάϊηρ ἴο 818 
δαϊαϑίιοαὶ δοοουηΐ, ἴῃ Ὧἃἢ ἀρ οὗὁὨ ἸρΠΟΥΆΠΟΘ δπα ὈΑΥραγίβια, βυγραβϑοα 
ἴῃ Δ01}10168 411 {Π6 Δποϊθηῖβ δηα τηοάργπβ; ἔογσοα {π6 ταὶς δηά 
1, Δλη δας ΠοΥΒ βοτὰ Ὑγ6 681 ΟἸΑ55108) ; δῃηα ὙΕΓΟ ποῦ ΟὨΪΥ στοαὺ ροοίϑ, 
θαῦ αἷδὸ ργθαὺ τοδί μϑπιδίιοῖδηβ, ΟΠΓΌΠΟΙΟροσβ, βΘΟρΤΆΡΠΘΓΒ, δβίγο- 
ΠΟΙΏΘΙΒ, 8Δη6 οΥ 108, δ ἃ Θαρα}]6 οὗὨ Ἰηβουίηρ ἴῃ ΤΠΘΙΓ ῬΤΌΡΟΓ Ὀ͵δοθβ 
ὨΔΠ168 Δηἀ δοοοιηΐδ οὗ πΊ6Π, ΤἼν ΓΒ, ΟἸ{168, Δα ΤαρΊΟΠ5, ΘΟ] 0868 οὗ {Π6 
ΒᾺΠ δηᾶὰ τηοοὰ, ΑἰΒθηΐδὴ Ὡτομοη8, Αὐἰ1ὸ τηοπίῃβ, ΟἸγτηριαἄβ, δπάᾶ 
Ἐοπιδῃ Θοηβι}}8 : ἃ}1 σον ΠΑΡΡΥ ἱμνθητϊοηϑ ἤανθ 66 βῖποθ δοη- 
Ἀγτιθα ΟΥ̓ ΔΒίσο ποτ 108} οδ]ου]ί]οη8 δμα 8068, νογαρθ8, ᾿ ΒΟΥ Ρ ἸΟΏ8Β, 
Ελδα Οὐδρι οὶ ϊηὶ, ἔγαστωθηΐβ, τρδηβοσρίβ, δπᾶ ἃ α"Π]Πἰσοηΐ οΟἸ]δίιοη οὗ 
δας οΥβ πα} οαςοὶ ΟΥΠοτ. ἢ 

ΘΌΘἢ 416 1Π6 ουἹάθηῃοθθ, θοῇ οχίοσηδὶ δηᾶ ἱπίοσηδὶ, ἀϊσοοῖ δηᾷ ο0]- 
Ἰαίογαὶ, ἴον {ῃ6 σ'θηυ ΘΠ 688 δηα δ ΠΘη ΟΣ γ οὗ (86 Νὸνν Ταοβίαμμοηί ; 
πα θη {π6}} ὨυΤΩΌΘΥ, γαγιοῖυ, δηα (86 ΟΧ ΓΔ ΟΓἸ ΠΆΤῪ ἡδύαγο οἱ 
ΤΏΔΗΥ ΟὗἉ ὑπο 8ΓΘ ᾿πηραγ Δ ]Υ ΘΟΠΒΙἀΘΓΘά, [Ὁ 18 ᾿Τ ΡΟΒ51016 ποῦ ἴο σοῖο 
ἴο {818 ΘΟ ΠοΙηρ; ΘΟΠο] βιοη, νἱΖ. {μδὲ 1[ῃ6 ῬΟΟΚΒ ΠΟῪ δχίαηῦ ἴῃ {Π6 
Νεν Τοβίδιλθηῦ ἃγα ρϑηυΐηθ δηα δα πϑηῦο, δηα ἀγα [Π6 βδη6 ΤΙ ΠΡΒ 
γόος ὙΟΓΘ ΟΥΡΊΠΑΙ]Υ ΟοΙηροβοα ὈΥ {π6 δυΐβοῦϑ ΒΟΒ6 πϑηλθβ ἰμο ῦ 
ΘΆΓ, 

Ἐρώβιϊο. 
δοίϊοη, ἱπίο ἴΠ6 νοτὶά, [δὲ το τηΐρ ὃς [ἴνγϑ 
τητοῦρἢ Ὠΐπι. 

ΙΝ. 12. ΝῸ πιδὴ δι βεοὴ ἀοὰ δὲ ΔῃγΥ 
ἘΠ. 

Υ. 18. Τῆιοδο πη 1 δανο τὶ θη ἴο γοῦ 
ὙΠῸ Ὀοϊίονθ οὐ [ὴ6 πδῇιο οὗ [86 ὅοῃ οἵ ἀοά, 
{μδὴ γὸ ΠΙΑΥ͂ ΚΠΟῪ [δὶ γὰ δδγνο οδἴθγῃδὶ 18 ; 
δηὰ {π8ὲ γ0 ΣΩΔΥ ὈΘΙΊΟΥῈ ΟἿ [16 Ὡδπλθ οὗ [86 
ὅοη οἵ αἀοά. 

Ψ. 14. 1 νὸ δϑῖκ δηγίης δοοογάϊηρ (0 
δῖα 1}, 6 ΠΟΘ γΟΙ ἢ .8. 

Ὕ. 20. ΤΊ ὅοη οἵ ἀοἄ ἰ5 οοπιο, δη ἃ Β81} 
εἴνϑη 18 Δὴ υπἀογοιδηάίηρ, [παῖ να ΚΉΠΟΥ ὮΙ πὶ 
ιπδῖ ἰδ ἴἸσὰρ, ἀπὰ νγὸ ἃζὸ ἰῃ ᾿ἰπλ πὶ 18 ἵΓΠ6, 
Ἔνθ ἰπ ἰδ ὅοῃ 658 ΟἾγίδὶ, ὙὨ8 18. 186 
ἔγαο αοὰ δπά εἴοσηαὶ 116. 

Οοερεῖ. 
ΒΟ] ον ϑῖῃ οἡ Εἷπὶ τηῖρς ποῖ ΡοσΙβῃ, θα Βαγὸ 
ονοσἰ δδιΐηρ ᾿ἰ 6. 

Ι1. 18. Νὸ τρῶδῃὴ δαί. βθοὴ Οοά δ δῆγΥ 
εἰ το. 

ΧΧ, 8]. Τλοδο τπΐηρδ ἀσὸ τυ τθη, ἴΠδς 
γ8 τοϊχῆς Ὀο]ονθ ἰμαῦ 0688 18 ἰη6 ΟἾγίδι [0 
ϑοη οἵ ἀοά, δηὰ ιπδὲ Ὀ6]οΥηρ γὸὺ πλῖχῦ Βδνθ 
9 {γου σὰ [ἷ8 πδῖαΘ. 

ΧΙΥ͂. 14. Τῇ γα 5Β82}} δὶς ΔὴῪ {πϊηρ ἴῃ 
ΤΩΥ Ὥδηηο, 1 Μ}}} ἀο ἰΐ. 

ΧΥΊΤΙ. 2, Τοῦ Παϑὶ χίνϑῃ ἷπι ῬΟΥΤΘΥ ΟΥ̓ΟΣ 
8411 68}, ιδὶ Βὸ τισιν σίτο οἴθύηαὶ Ἰ} 6 ἴο 85 
ΤΑΔΗΥ͂ 88 ἴῃ00} Βαδὶ σίγοι ἔῃ. 8. Απὰά (ἢΠἰ8 
18 οἴογηδὶ ᾿ς, {πὶ ΤΠ 6 Υ παῖσῃς Κηον ἴῃ 60 [86 
ΟΠΪΥ ἵππιὸ αοὰ, δηὰ Φ6δὺ8 ΟἾσῖϑὲ ποῖ ἴμοὰ 
Βιδδὲ ϑοεπί, (Μδοκηΐὶρῆςε οἡ ἴθ ΕῬί58:1686, Ῥυοῖ, 
ἴο 1 Φοδη, 8β6ςῖ, 1.) 

1 Ἐοιδτκα οα ΕπτοΪοα. Ηἱϊδὲ. νοἱ. ἱ. Ῥρ. 28. εἰ δεᾳ. 1.588᾽8 Αὐτδομ οἱ οὗὁἨ [6 Νονν Τοβίδ- 
ταοηΐ, ἱγβηεϊαιοὰ ὉΥ Μτ. Κίηράοη, Ῥρ. 1---26. 

Ηαΐεβ᾽8 Απδγϑῖδ οὗ ΟὨγομποΐορυ, νοΐ. ἰδ. θοὸκ ἰϊ. Ιπιότπ8] Εν! ἀοηςσοθ, ὉΡ. 160--16δ. 
Μ|ςδΔ6115, το]. 1. ὑΡῃ. 4--54. διιηρβοη᾿ 

ΡΡ. 687---692. ϑϑίοθο, ἀ6 Ὁδηοῦθ, Ὁ. 89. Ρὶεῖοῖ, Τπέοϊορίο Ομγέτξίθῃπο, ἰοπιο 1. Ρ, 88. 
Ἐγηοδίὶ Τπἴοσρ. Νον. Τεδῖ. ΡδΥδ ἰἰϊ. ὑΡ. 147. εἰ δέᾳ. 00 8180 8 τ ΘΡΟΝΣ ἀἰβου βίο οὔ 
16 Ενίάεποοδβ ἴοσ ἴπ6 Αὐτμϑητ οἱ γ οὗ [56 Νονν Τοβίδπγοσι ἰπ Ὦγ. 8 Ἰπαυ ΓΥ ἰπῖο [δ 6 
Βοοξϑβ οἵ δες Νενν Τοβίδιωοηῖ. Ἐκ ἰηθαγχιι, 1821. 8γο, 

Ἑ 4 
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ΒΕΈΟΤ. 11]. 

ΌΝ ΤῊΒΞ ὈΝΟΟΒΕΗΓΡΤΕΣ ῬΗΕΒΕΒΥΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤἸΤῊΞ ΒΟΟΚΕ ΟΕ ΤῊΣ ΟἿ ΑΝ ΝΕῊ 

ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΒΕΒ. 

ΑἸΤΗΟΌΘΗ ἴα ροηυπθηθ88 δηα δα μη οι οὗἩ [86 ΟἹ]ὰ δπὰ Νονυν 
Ταβίδηθηΐβ μάνα Ὀδθη {π8 ΟἰΘΑΙΪΥ Ῥγουθά, γαῖ 1ὖ ΤΏΔΥ ῬΥΔΡ8 ὑὃὑθ 
φϑἰςοα, τ μοί ον (μοβα θΟΟΚΒ πάνθ πο ἰοηρ' βίῃσθ Ὀθθη ἀθαίγουθα  Απά 
Ποῖον ΤΠΕῪ δᾶγα Ὀ6Θὴ ἰγαμβιαι [6 ἴο ι.8 σπζϊγ6 πὰ μπεογτιρίοα ἢ ΤῸ 
ἴΠ 686 ἸΠαΌΣΤΙ68. 16 ΓΟΡΙΥ, [Παῦ 6 ἴᾶγ6 δνυίάθποθ, ΘαΌΔΙΪΥ ἀδοϊδῖνα δπά 
βϑ Ἰϑίδοίουυ 8 (Πα0 ποῖ 88 ἀδιηοηδίταϊβα [Π6 σθημ ΘΠ 688 πα 
Δα ΠΟΥ οὗ ἴ[μ6 ΟἹ] διὰ Νὸν Ταοδβίδιηθηΐβ, ἴο ἤγουν {παὺ {Π6Ὺ 
ἢανα ἀοβοθηαοθα ἴο 5 Θη γα δπα ὑποογτυρίθα ἴῃ ΔΗΥ {Πῖηρ᾽ τηδίοτ]αὶ : 
-- βΒυοἢ ουάθηοα ᾿ηἀ66α 88 οδῃ Ὀ6 δΔἀἀπορά [ὉΓ πο οΟἴοῦ ῥγοάμποίϊοη οἷ 
ΔηΓΙαυϊῖγ. 

Ι. Απηᾷ, ἤγβὺ, εοὐδῇ γεσαγά ἰο ἐδε Οἷα Τεβέαπιεπί, ΑἸ ουΡῊ {πὸ 6 ντὲ 
αν Ὀθθὴ οπαγροά τ} οοΥγυρίπρ; 10, γοὺ {818 Οἤαγρα Ὧ88 ΠΟσῸΣ ὈΘΘὴ 
Βιιϑίδης,αἰοα, ἀπά, ἴῃ ἔδοί, {π6 Τπληρ' 186] 18 Τλ ΓΑ ]Υ Ἰτηροβοὶθ]6. α6- 
ΠΟΓΆΠΥ Βροαϊκῖηρ, {Π6 ἀγρυπηθηΐβ ὙΒΙΟΝ μαγθ ἀδπισπδίγαιθ ἐμαὶ 1ῃ6 
Ῥεπίαίααος (οΥ ἔνα ὈΟΟΚΒ οἵ Μβ68) 18 ποί, δῃᾷὰ σου] ποῖ Ὀ6 ἃ [ΌΥΡΟΥΥ 
ἴῃ (6 Ετβί ᾿ηβίδῃηοα, ΔΡΡΙΥ δαυδ!} } Υ ἴο ὕγοόυα [μ8., ([Π686 ὈοοΪτ8 πᾶν ποῖ 
θδθῃ ὙΠ] δηαὰ ἀθβι σαν οοστυρίοα, Βαΐ, ἴο 0)08 τῆοσα ραγίιου]ασ, 
Μ6 ΤΏΔΥῪ ΤΟΙΏΔΙΚ, 

1. 7)ιαὲ ἐλεγο ἐξ πὸ Ὁγοῦῦ ΟΥ̓ πυεϑίϊοο το᾿αίευογ 90 δμοΐ, ργεξεπεα αἰέοτ-- 
αἴϊοη. 

ΤῊ δενν8 δνα ἴῃ ΘΥΘΥῪ ἀ56 τορατάἀοα (86 Ῥοηϊαίουοίιι 88 ἰδ6 σοπυϊηθ δη ΠΠΟΟΣ- 
τυρίοα νοΥκΚ οὗ οὔθ τ ἐς οη, δηὰ βανθ βαυδιν χοϑρθοῖθα δυοσῪ ρμδτΐ οὗ ἰΐ. 
ΤἸηάοοά, ΤΥ (Π6Υ Βα συυν]αϊθὰ οὐ σοσττυριοὰ ἴμ686 νη, πο ποιὰ ἀουῦι}655 
αν δχρυηροα ἔγοτα ὑπδπὶ ΘΥΘΥῪ το] δίοη οὗ ἴδοῖβ δῃὰ ουθηΐβ, ὑβαῖ τη]! αϊθα ασαϊπδὶ 
{6 Βοπουτ βδηᾶ οτγοάϊί οὐὗἩὨ ποεῖν πδιῖοθ. Βοδιθβ, θη οοὐυϊὰ δ οἢ 8ῃ Δ] οΥδ Οἢ ΟΤ 
σογγαρίϊΐοη αν ὈθΘη οχθουϊοαρ [ὑ νγἂ8 Ὡοΐ ροββϑι ὉΪ6, δ ΟΣ δἴζου ἴμ6 ἀδδίἢ οἔ 
Μόοβοϑ, ἴ0γ {ἢ8 πιθιθ τ οὗ [6 ἰΥδ ΒΟ 08 Τοοογάρα ἴῃ ἴ6 Ῥαεπίδιθι ον τγᾶ58 ἴθὸ 
Τοσοηῦ (ὉΓ "Ἢ ΟὯ6 ἴο γϑηΐατο ΠΡΟῊ ΛΗΥ͂ ΟΟΥΤΙΡΓ!ΙΟῊ ΟΥ δἰ ογαίίοη, ὑυ]οἢ ΡΌΘ]Ϊς ποῖο- 
τοῖν πουἹὰ πᾶνε οοπίγδαϊοίοα. Τη6 Ῥοπίδίουοι, ἐμεγοίογο, οου]ὰ τοὶ να θθθη 
ΑἸ ἰογθὰ οΥ σοτγμρίοα 80 Ἰοῃρ 88 Φοόβῃιδ δῃὰ μδὲ σεπογδιίοη ᾿ἰνοὰ, το γογο Ζθαίουβ 
ἴον 186 ψοσβῃρ οὗἁἨ (86 τὰ ἀοά. (δοβῇ. χχὶν. 81.) Ἐτσοῦ {παῖ (ἴτὴ6 ἴο ἴ86 ἂρὸ οὗ 
βδηλοὶ, {Π6 Ι5γ8 6 } 1068 τγογα πᾶν {86 ἀϊγθοίοη οὐὨ οἰ ΦΊ] σουθγποῦβ οὐ Λυάρσεοθ, τ Βο 
ἐμενῃ ΘΥΟΤῪ ἀδησοῦ ἰῃ ἀρίδησεα οὗ (μ6 ἔΌΣῃ οΟΥὗὉὨ σονογπιηθηΐ 68.856 ὰ ἴῃ {πε βδογοὰ 
ῬΟΟΚΒ. 

Εὐτίδποῦ, 1 186 Βδὰ τ ΓᾺ}]Ὺ οοσττυρίοα {86 ὈΟΟΚΒ5 οὗ ἔδο ΟἹὰ Τοβίαπηθηξ ΒΕΡΟΒΕ 
ἐλε ἐπι οΓ Ογίδέ απὰ ἀὲδ ἀροείΐε5, ἴῃ6 Ῥτορμϑῖβ τὸ βουτίϑῃοα ἴζοπι ϑ'δηιυοὶ ἴὸ 
Μαϊδονὶ, απὰ τὸ ΓΘ ΠΟΙΓΠΟΡ ΒΙΟὟ ΠΟΓ {Ππ|1ἃ 1 Σορσγουΐϊηρ ἐδ8 58 οὶ οὗὨ γΌ ]Ογ8 
δηὰ 80] οἴ 8, σου ἃ ποῖ βανθ ραββθὰ οὐδσ 80 Βϑίποῦβ δὴ οἴδποθ ἴῃ βιίθποο. Αἴἶδγ 
(6 βαραγαίίοη οὗ (86 ἴδῃ ἰγῦ68, δἰ ἰθαϑῦ, 86 ὈοΟΚ 8 οὗἨ Μοβϑβ σοῦ Καρὶ ἰὼ {86 
Κιηράοιι οὗὨ ἰβτγδεῖ; δῃὰ 86 σίναι συ δαὶ οοπίϊπυρα (0 δυδεὶδὺ Ὀδύνγθθῃ {86 Κίπο- 
ἀπ οὗ 13γδ6] δπὰ ΨΦυ δὴ γγ88 δῇ ἱΠΒΌΡΟΓΑΌΪῈ ὈΔΓ ὕο ΔΠΥ ΘΟΓΓΌΡΓΪΟΩ Οὗ δἰἱογαϊίοη : 
ἴοΥ ἰῇ οουἹὰ ποῖ αν Ὀδθὴ αἰὐοιηρίοα ἰπ οἰἾΠ6Ρ Κιηράοπι τὶϊποιυδ ορροβιτοη ἀπά 
ἀοιοοιϊίου ἔγομι πα οἴδοῦ, οὐὗὁἨ τοῦ δοπιθ ποίϊοθ τηυϑὺ βανα Ὀδοη ἰδκοη ἰὴ ἰποὶγ Ὠϊ5- 
Τουοδὶ Ὀοοῖ8. Βοβίθβ, ἱῦ 186 ΟἹὰ Τοβίδιποης δὰ Ὀθθῃ οογγυρίοα ἴῃ {86 (ἴπλ6 οἱ 
1688 ΟἾγιβὶ δὰ ἢ18 Ἀῃο581168, [86 768 οουϊὰ ποῦ Βανα ραββοὰ πὶιμουῖ σθηβατγα Ὸπι 
{ποπὶ 80 τοδυκοὰ {μος ΒΥροοτίδΥ, ἱποσθά  γ, απὰ πϊοκοάηθθθ τὶ 80 τουοσὶιϊ 
βονογιν. [ΙΓ ὙΠογῈ Βδὰ Ὀδθὴ δὴγ δἰϊογαίΐοῃ οὐ οοστιρίίοη, ἰδ πιυϑὺ αν θθθ (6 
ὑ ΟΣ ΟἸΕΠ6Γ ΟΥἨ ὁπ6 ΟΣ οὗ πιαηῳ ρϑύβοηϑ. [ζ οαηποῖ Ὀ6 σοποοϊνοα ὑμδὺ ΔΗΥ͂ Οῃ6 ρϑσβοι 
οου]ὰ ἀο ᾿ξ, νι πουῦ Ὀοΐηρ Ἔχροβϑὰ ; ποὺ {ἰιαῦ ΔΏΥ οὐδ οουϊὰ Βαανα νϑηὶ νυ οπουσὰ ἴο 
Ἔχροοὶ δ οθ88 ἱπ 8ὴ αὐἰϊδαιρὺ [0 ΔΙ16Υ ΤἈΟΙ8. ἴῃ ἃ ὈΟΟΚ 80 τρί ψογβα! νυ τοδὰ ἀμ 80 
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ἸΩΌΟΝ οδἰθοιηθᾶ. ὙΠ6 ὉΠ οὗ ἀοδίζη, [86 σογγοϑροηάθησα οὗ βϑηςπιοηΐ, δπὰ {Π 8 
ὈΠΙῚΌΓΠι τοίογθηοθ ἴο {86 δϑ6 ἴδεῖδ, ἩΒΙΟὮ 8.6 ΟὈΒΟΓν 8016 ἱβγουρδουΐ (6 ΟἹ] Τ65- 
ἰδιηθηΐ, ἑογ ἃ ὰ8 ἴο ᾿πιαρίπα [μδὺ πιαπν ἜΣΘ ὑπο ἴῃ ΘΟΥΓΌΡΟΙΩΡ ΟΣ αἰϊασίηρ δὴ 
Ε οὗ. [Ιὴ ἃ πογά, πὸ πιᾶῃ ΟΥ ΠΌΤΟΥ Οὗ θη οου]ὰ ἀὴπ ὃν 80 δἰϊοιηρὺ οὗ {}}8 
ἱπὰ πιπουῦΐ Ὀεῖηρ ἐχροβθὰ, ΝῸΣ 18 1ὑ σϑῦοῃ δὶ ἴο δυρροβο, (μδὺ ΔΩΥ͂ τοϑῃ ΟΥ ΠΌΛΙΟΣ 

οὗ πιϑη οοιυὰ ἤαγὸ ΘΔΡΘΟΙΥ οοπιροίθηϊ ἴο εβδοῖ ἐἠεὰ 8 ἀοδίη, ἢ. σου] ποῖ 8180 
ενα μεδὰ {86 βθῆ86 [0 ΟὔΌΒΟΣΥΘ 6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ΟΥὨ τηρκίηρ ἰὖ τηογα ΔΌΪ6 ἴο {86 
ὨδίυΓΑΙ ἐθιιρΟ ΓΒ ΟΥὁὨ τηδηκΙηά, ἴῃ ογάοσ τ δὺ [Ὁ τηῖσῃί οὈΐδιῃ οτοαϊὶ ἴῃ ἴμ6 νον]. 

Αραΐη, [Γ186 ΟἹὰ τ εβίαπιοπί Βα θθθὴ τη ]αῦθαὰ οὐ οοστυρίοὰ Αστεβ ἐλό διγίλ ὁ 
Ολγιδί, ουϊ οὗὨ τρδ]ῖοα ἴο {μ6 ΟΠ γἸδίϑηβ, δηὰ ἴῃ οσάοῦ ἴο ἀδρτῖνα ὑβϑσὰ οἱ δυρυμπιθηίδ 
δηά ονϊάσπορδ [0Γ Ῥγονυϊηρ (δοῖν σοὶ σίου, [86 «68 που ἀ παν οϑι Δ ΌΪΥ πᾶν 6χ- 
Ρυηροά οΥ [Ἀ]δ᾽ βϑἃ (Βο86 τρθπιογ  Ὁ]Ϊ6 ργΟρ Θοῖ68 Θοποογπῖηρ ΟἸγιϑὺ Ἡἰοἷ ὑσατα 80 
ἸΓΤ ΓΑ Δ ΌΪΥ οἰϊοὰ ὈοΐῈ ὉΥ Βῖπι δηὰ ὉΥ δ186 Δροβίϊοδ.1 Βυὺ πο δυςῖ οὈ δγωϊΐοη ΟΥ 
ΔΙ ΛΟΓδ Ιοα 88 ΟΥ̓ΟΣ ὈΘΘῺ τ86 ; ΟἹ {86 ΘΟΒΙΓΆΓΣΥ, [ἢ 086 ὙΘΡῪ ῥδδβᾶμψοβ ἢδνα σοπίϊηιοὰ 
ἴῃ {πον οὐ ρῖηδὶ ΡΟ, δηα ἀτο δοιῃθὶ  Πι68 ΙΏΟΤΘ ΟΧΡΓΟδ8 ἰῃ [86 οτἰρὶηδὶ ΗἩΘΌΓΟΝ 
ἰοχὶ (δῇ ἴῃ ἴῃς σομπηπιοη (γΓϑηβ δι! οη. 

2. 1π[πεῖϊ, ποίέλον δείοτε πον αὔἴογ ἐς ἐΐπιο 9. Οἰγὶδέ, οου]ὰ ἐλε ὕειος 
εογτ ρὲ οΥ αϊεν ἰλ6ὸ Ἠδοῦγειο ϑοτίρέωμγος; 70 Υ, 

[..] ΒΕΡΟΒῈ ἐλαΐ ευεπί, [86 τεραγὰ τ᾽ 10] γα ρα!ὰ ἴο {Πϑῖὰ ὉΥ [86 
ον, ΘΒρΟΟΐΠ]γ ἴο 186 αν, ου]α ΤΘΠΘΙ ΔΩΥ ΤΟΓΡΌΓΥ ΟΥ τηαίοτδὶ 
οἤδησο ἴῃ {86 οοηὐθηΐβ ᾿π ΡΟ Β810]6. 
Το Ἰδνν βανίηρ Ὀδοη (Π6 ἀοοὰ ὈγῚ πῇἢϊοῖ {86 ἰαπά οὗ Οληδδη ν)88 αἰν! ἀοα δμοησ 

186 [ἰβγαθι 68, 10 18 ἱπιρσοθ 0 ]6 ὑπαὶ {μ18 ρϑορὶθ, γῇο ροββϑεββοὰ {δαὶ ἰδηὰ, που]ὰ 
βυον 16 το Ὀ6 αἰνογοὰ οὐ ἰαἰβδιβοὰ. ὙΠῸ ἀιϊδιϊηοίϊίοη οἵ ἴα ἔγγοῖνο ὑγἱ 068, δηὰ {ποὶν 
δορδγαῖδ ἰηἰογοβίβ, τλ846 ἰζ ποσὰ αἰ που] ἴο ΔΙΌΣ ἐμ οἷν ἴδ [πη {δεῖ ΟΥ̓ ΟἸ ΒΟΥ πδιϊοη 5 
1688 θα ]οῦβ (δὴ ἴπ6 6 τὸ. ΕἼΓΙΒοΥ, δῦ οογίδιῃ βία δα ϑϑοβοηβ, ἴπ6 ἰδὺν 88 ρῈ ὉΠΟῪ 
τοδὰ Ὀοίοσο 4}} [86 ρϑορίβ οὗ [βγϑδϑὶ ὃ; δπὰ 1Ὁ τγᾶϑ δρροϊηιδὰ ἰο Ὀ6 κορῖ ἴῃ 186 αὐκ, 
ἴῸΣ ἃ οοηδίδῃηϊ ἐν θα ὩηΝῚ δραίηδ ἴμο086 0 ἰΓδηϑρτοβϑϑοα 11.2 ὙΠοῖς Κις ν88 γοαυϊγοὰ 
ἴο τογίΐδ ἀΐπι α σορν οΓ (λὲς ἰαιο ἱπ α δοοῖ, ομδ 977 τῃαῦ ἩΠΙοΝ 18 δεζυτε ἰλο ργιίεδία (λδ 
1 ευΐίεε, απὰ ἰο τοαὰ ἰλογείῃ αἰΐ λό ἄαψδ ΟΥὙ ἀὶδ 1 7ε5; ἰΠοῖγ ῥσιοβίβ α͵8ὸ ὙΟΓῸ ΘΟΠ)- 
τηϑηαοά ἴο ἐεξαοὴὺ ἐλε ολ ϊάγεη οΥ ]εγαεὶ ἐλε δἰαΐμίε8, ιολιοὶ ἰλο ον λαὰ δρολεη ἰο 
ἔλεπι ὃν ἰλε λαπα 97 οεεε ὁ; διὰ ρδγθηῖβ ΟΊ οβαγροὰ ποῖ ΟΠῚΥ ἴο τραῖκα ἴδ {ἈΠ Π1Δν 
ἴο ἐδοπιβοῖνοβ, Ὀὰϊ 4180 ἴο ἰθδοῖ τ αἰ ΠΟ ΏΕΪΥ ἴο {μ6 1 σὨΠ]άτοη 5 : Ὀοδίθθ ἰοῦ, ἃ 
ΒΟΥ τ Ῥγοδ Δ Ἰοη 88 ἀπηθχοῦ, δρϑίηϑὺ οἰ ΠΡ ταδί ηρ' ΔΗ δα πίοη ἴο ΟΣ ἀϊπιϊπι- 
ἴοπ ἥγοπι {86 ἰανν.ὁ Νον δυσὶ ργθοθρίϑβ 88 {8656 οουἹὰ ποῖ βάν Ὀθθη σίνθῃ ὉΥ͂ δπ 
ἐπηροδβίου ὙΠῸ νγλ8 δα ἀΐπρ ἴο 1ΐ, δηὰ σῆοὸ πουϊὰ νῖϑὶβ τῆθῃ ἴο ἑογρεὶ σϑῖβεν [Π8π 
Θπ]οὶη ἴμοπὶ ἴο ΓΘΙΘΠΙΌΘΙ ἰΐ; [ὉΣ, 48 41} (86 Ῥδορὶθ πεγὰ Οὐ] ἴο Κηον δηὰ 
Οὔδογνο 86 ἰανν ὉΠῸΘΥ δον ῬΟΠΑ 165, ΒΟΥ ΟΥΘ ἴῃ 8. ΤΏΆΠΠΟΙ [86 ἰγιυιδίδεβ δηὰ 
συκλγαϊμ 8 ΟΥ̓ ΤΠ 6 ἰαῦν, 88 νγ6}]} 88 (ῃ6 ρυίοβδίβ δηὰ [ονϊοβ. Τῇ ρθΟρὶθ, ἯὮΟ 6 [6 ἴὸ 
ἴοϑ ἢ {πεῖν ΟΠ] άγοη, τπυδὺ δανα πδὰ σΟρίο8 οὗὨ ἴδ ἢ {86 ῥσυιθϑίβ δῃὰ 1,6ν 68 πλυβὶ μᾶνθ 
Βδὰ Ἄσορὶθδ οὗ ἰξ ; δηὰ [86 τηδυ ϑίγαῖθϑ τγυδὶ πᾶν πὰ οορὶρδ οὗ 1, 85 Ὀοΐηρ 1[Π6 αν 
οὔ επὸ Ἰαπᾶ, Ευτίδον, δου ἴπ6 ρορίὶθ σσοσὸ ἀϊνι θα ἰμίο ἵπτὸ Κιησάοτηβ, θοΐμ {86 
ῬθορΪΐο οὗ ἰβγδοὶ δηὰ ὑ8οβθ οὗ δυάδι 5.}}} γοϊδίποα (ἢ6 βᾶῖμα ὈΟΟΚ οὗ [86 ἰανν ; δηὰ 
[86 ΤΙΥΔΙΓΥ͂ ΟΥ ΘΠ Υ ἴδδὲ δυ Ὀ5ἰδίοα Ὀοΐτγθοη (ἢ 6 ἵἴνγο ΕἸ Β. ΟΠῖ5 Ῥγουθηϊθα δ ΠοῚ οὗ 
16 τοι δἰ ΘΓ ΟΥ δά ἀϊηρ ἴο ἰδ αν. Αὔἶοσς [86 [δαὶ 68 σ τῈ ΟΣ ὦ ΘΑΡΌΥΟΒ 
ἱπῖο Αδβεγγίβ, οἶμβαὺ παίΐοπϑ γοσα ρἰδοθὰ ἴῃ 86 οἰτἶ68 οἵ ϑαγιαγία ἴῃ {πεὶγ βίθδὰ ; δπά 
186 ϑαιπιδγίδη8 σοοονοα 186 Ῥοηίδιθυς, οἰἴῃ ον ἴγοτῃη ὅη6 ῥὑσχίοϑδί ἯηῸ ὙὲΔ8 δβδοηϊ ὃγ 
ογάεσ οἵ ἴδ κίηρ οἵ Αδδυσῖβ, ἰο ἱπδίσυοι (μθπὰ ἴῃ τἰ6 πιαππεν ο7 (λὲ αοὐ ὁ ἰλε ἰαπα ", 
ΟΥ 5Ξ6ΨΘΓΆΪ γΘΩΓΒ αἴο ΤΑ γὰ8 ἔτοτα ἴΠ6 μδηᾶ 5 οὗἠἨ Μαῃδδβαὶ, [86 δοὴ οἵ Ψοϊδὰδ ἐμ μισῇ 
Ῥτοβῖ, γ80 γχ88 βαρειὰ ἔτοπὶ ΨΦογυδβδίοιη ὈΥ Νασιβ, [ῸΓ τραυσυης ἴ86 ἀδΌρΒ ΟΡ 
οὐ ϑ'δηθα] δὲ, τὴ6 ζονοσηοσ οὗ ϑϑιηδσία; δὰ Ὑπὸ τχῶϑ οοῃϑίλ αὔθ ὈΥ ϑϑηθ δ ] αὶ [86 
Βτϑὶ Βῖρἢ ῥυίθδὶ οὗ ἴπ6 ὕθπιρὶθ αἱ ϑαιηδγία" Νον, ὈΥ Οὴ6 ΟΣ ὈΟΐδΒ οὗἁἨ {8686 πηθδῃ8 
56 ϑϑινητίδηβ δά 1Π6 Ῥεπίαϊουςοῃ 88 ῬἯ611 δ ἴΐπ6 9618; Ὀσῦ πῖῖὰ {1||8 αἱ ἤδγθηςο, 
1Π αι {πΠ6 Θεαιηδγι δ Ῥοηϊδίουςος νᾶβ ἴῃ ἴΠ6 οἷἱὰ ΗἩφῦτον οὐ ῬΒοηϊοῖδῃ ΟὨδγδοίοσβ, ἱπ 
τ ΒΙΟὮ ἰξ Τοπιδίηβ ἰὸ (818 ἀΔΥ ; ἩΒΟΓΘα8 (86 “6 15 ΘΟΡΥ πῶ ομδηρθὰ ἰηΐϊο (δαί ἀθ8 

ι Ὅκυϊ, χχχὶ. 9---18.; ΦΖοϑῇ. Ὑἱ!. 84, 83δ.; Νεδ. νἱῖϊ. 1-.-δ. 3 Ὧρυῖϊ. χχχὶ. 96. 
8 Ὅκαϊ. χυίϊ. 18, 19. 4 Ἰανὶς, χ. 11]. 5. 1γουϊ. νἱ. 7. 4« Ὁουϊ. ἱν. 2. χἰϊ, 82. 
᾽.ἃ ΕΚίηρε χυὶϊ. 97. 
. ΝΕ, χἰίϊ, 28. Φοεθρῆυθ, Απὶ. δαά. 110. χὶ. ο. 8. Βρ. Νεπίου᾽ Β Ἰγογκϑ, νοὶ]. ἱ, Ρ, 28. 
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οἰαγδοῖοτβ (πὶ τ Βίοἷι 10 α150 Ττουλδὶπβ ἰὸ (818 47), ν ΒΊΟΝ ΤΟ γα ἔλῖτου πὰ οἴθασον (μδη 
{πΠ6 Ηφῦγον, ἴπ6 968 παυϊηρ ἰοαγηθὰ ἴμ6 Οδα] θα ἰδησύαρσα ἀυτίηρ [6 ΒΟΥΘΠΟΥ͂ 
ὙΘαγβ᾽ δροάθ αὖ ΒδΌγ]οη. ὟΝ )οδουϑΥ δπὰ δαίγϑα, πιο δυ βἰϑίθα θούνθθη [ἴῃ 6 
9601 δηὰ ϑ'δπλδυ Δη8, τηΔ6 10 τη ρτ δος 680 ]6 [ῸΓ ΘΙ ΘΥ ἩϑΌΙΟΙ ἰο ΘΟΓΓΟΡΌ ΟΥ Αἰ ἴον [ἢ 6 
ἰοχί ἴῃ ΔῺΥ ἰδίηρ οὗἩ οομῃβοαιθηοθ Ἡἱουῦ οογίδίῃ ἀἰθοονυο τυ ἢ δηὰ [06 ΚΘ ῃΟΓΑΙ ἄστοα- 
τηοηΐ Ὀοΐνοοῃ ἰἢ6 ΗἩΘΌΓΟΥ δηὰ ϑδδπιδγ ἴδηι οΟρίο5 οὗ ἴῃ6 Ῥοηίαΐοαοί,, τ δ οἶἢ ΔΓῈ ΠΟΥ 
οχίδηϊ, 18 Βυ ἢ, 88 ῬΪΑΙ ΠΥ ἀδιηοηδϑίγαϊοβ ὑπαὺ [86 οΟρἑθ8 ὝΘΥΘ ΟΥΙΡΊΠΔΙΪΥ [86 88 π|6. 
ΝΌΓ οϑῃ 800 Ὀοίου ουϊἄάθησα Ὀ6 ἀοβγοα, {μπῦ (Ὧ6. “6ν 18 ΒῚΌ]65 παν ποῦ ὈΘΘ ἢ ΠΟ Γ- 
ταρίοα οΥ ἱηϊοσροϊαιθα, ὑπ8π 118 ὙΘΓῪ ὈΟΟΙ οὗ {16 ϑαπιαγιίδηβ; σβίο, ΔΙ͂ΟΣ πΟΓῸ 
108Δπη ἔττο ἱμβουβδηὰ γοδτβ᾽ ἀϊβοοσαὰ Ὀοίνγοθη [86 ἔνγχο ΠδΟΉ 8, ὙἈΓΪΘ8 88 1{|6 ἔσοσι 86 
ΟἾΒΟΥ 88 8ΩΥ οἰδϑϑὶς διι ΠΟΥ ᾽η 1688 ἰγαοῦ οὗὨ ζἴτη6 μ48 ἀΐβδστοθὰ ἔγοῃι ᾿ἴβο ἢ ὈὉῚ 186 υπ- 
ΔΥΟΙἀΔΌΪ6 8}}}08 δῃα τη ἰβίααβ οὗ 80 ΣΏΔΩΥ ἰΓΒΉ ΒΟΥ Ὀ6ΥΒ.ἷ 

Αἴἶοσ [μα γοΐυσῃ οὗ (86 9618 ἔγοπι (Π6 Βα Υ ΟΠ δ σαρε γγ, [86 ῬΟΟΚ ΟΥ̓ {86 Ἰανν, 
δηὰ [Π6 Ρτορμοῖδβ, γογα ῬΌΒΙΙΟΙΥ στοὰ ἔπ ΟΠΘΙΓ ΒΥΠΔΡΌριΘΒ ΘΥΘΙῪ ϑαὈδιἢ-ἀὰγῆ; 
ὑν ΒΙΟἢ Ὑγᾶ8 8η ΧΟ] οηὐ σοὶ μοα οὗὨ βϑουγίηρ (ΠΘΙΥ ΡΟΣ, 88 νγγχ6]] 85 οὔ δῃοσγοϊηρ ἴῃ 8 
ΟὈβογναίίοη οὗ {πὸ 'ᾶὰν. ΤῈ ΟἸΒδ] θα Ῥδγαρ,γαβοβ δῃὰ Π6 ἰγδηβ᾽αιίοη οὗ 116 ΟἹὰ 
Τοβίδιηοπῦ ἰηΐο ἀγροῖς, τ Βῖοἢ ΘΓ Δ ΟΥ υ ΔΓ 45 τη 6, ΘΥΘ 80 ΤΏΔΩΥ ΔἸ 10 η8] βοοὰ- 
τ τἴ65. Τὸ {8686 ἔδοϊβ 16 ΤῊΏΔῪ δα, ὑμαῦ 16 σονούθησα οὔ {86 96 )778 ἔοσ {πον βδοσρὰ 
ΓΙ ΠΡ 8 ΔΏΟΙΒΟΣ συδγδηΐοα [ὉΓ ὑμῖν Ἰ ΘΡΤΙΤΥ : 80 στεδίὶ ἱπάθρὰ νγ88 [δ Γου ΥΘΠ ΘΟ, 
{μαῖ, δοσοχάϊης ἴο ἴΠ6 βίδιθιηθηΐβ οὗ ῬὮ110 δπὰ “οβαρδυβ, [86 πουϊὰ βυ δον ΔΏΥ 
ἰοστηθηίβ, δὰ ονθὴ ἀσαί [86] [, σαῖμοσ τμΔὴ ομδηρα ἃ βίῃρ]ς ροϊηῦ οὗ ἰοὶδ οὔ 188 
ϑογρίαγοβ. Α Ἰανν γγ88 4180 δῃηβοίθα ὈΥ ἴπθηι, νοι ἀδπουηῃοοα Ἀΐτὰ ἰο Ὀ6 σι] οἱ 
ἸΠΟΧΡΙΔ016 8'η, 0 ϑῃουϊὰ ργθϑυσηθ ἴο τρᾶκο [86 8] 10: 681 Ροδβὶ οἷα δἰτογαίίοη ἴῃ 
(μον ϑαογθὰ Ὀοοκϑ. Ὑμ6 ον βῃ ἀοοίογβ, ἐβαγίηρ ἴο δ ἃ ΔῃῪ τπΐπρ ἴο {μὲ ἴδν, 
Ῥαββθὰ ὑμοῖγ Οὐ ΠΟΙΪΟΠ8 ἃ8 ὑγϑά Ὁ] 0}}8 ΟΥ̓ ἐχρίδπδ!ο 8 οὗἉ 1ζ ; δηὰ Ὀο( ΨΦ6ϑ08 ΟἸισὶδὺ 
ἈΠα 18 Δροϑί]68 δουιιβοὰ ἰμ6 “6 ν7ν8 οὗ οῃηἰογ διηΐηρ ἃ ργο)υϊορα σορσατγὰ 10. {8086 {γ8- 
αἰ οη8, Ὀυὺ ΠΟΥ Ὡρυοῦ οδαγροᾶ (δθηὶ τὰ 18 ἔγιπρ οὐ οογτυρίιηρσ [6 ϑοτίρίαγοϑ 
τποπηϑοῖνθδ. Ο (δς οοπίγαγυ, ΟὨγιβὺ υγροὰ [λθ ἴο δεαγοῖ ἐλα ϑοτγίρίμγεε "; νὨϊο ἢ 
[6 ἀου Ὀ01688 σου ϊα μανα βαὶα τ βοῖὰθ οδυϊίοη 1 Π6Υ μαὰ Ὀδοὴ ἰαἰδ᾽ ἢ ἃ ΟΥ οοΥ- 
τυρίοα ; διὰ 6 ποῖ ΟΠΪΥ ΤΟΥ ἴο [86 δοσι ρ[ΌΓΘΒ 'ἢ σθηθΓΑ), Ὀσὺ ΔρΡΘαΪΐβ ἀϊγθοῖὶυ ἴο 
186 υεϊτηρβ οὐἨ Μοϑβοβ.ῦ [0 18 αἰδο Κπόνῃ, ἱμαὺ ἀυγίησ [16 ἰἶτηθ οὗἁἩ ΟἸστἰδὲ (μὰ δ ον 8 
ΜΓ αἀἰντ ἀρὰ ἰηΐο νἈΓ]ΟῈ8 5θοῖβϑ δπα ραγθϊθ8, Θϑοἢ οὗἨὨ τ ἤοτὰ γα !οα ΟΥ̓́ΘΣ [86 ΟἸΒΘΓΒ 
ὙΠῸ} 186 ργαδίοβί ἸθϑΙ ΟΌΒΥ, 80 88 ἴ0 ΣΠΑΘῚ 8ΠΥ δἰϊοτηρί δύ βιι [Δ |51 ΠΟ δ ΟΠ ΟΥ̓ ΟΟΤΥ- 
Τυρίϊοη ΟΥΡΟΥΪΥ ᾿πρυϑοῦ δ] 6. ὅϑἴησθ, [Βοη, 86 «6ν)ν28 οου]Ἱὰ ποῖ ΖΔ] Ὑ οὐ οοσσυρὶ 
186 ΗΘΌγον ϑογιρίυγοβ δοίογο ἴα δάνοης οὗ ΟἸγϑῖ, ᾿ 

[11. ο ηιο γιοῦ ἀσόγ ἐΐ686 ευγίξΐπρς ζαἰδϊ θα ΟΥ̓ σογγμρίοα ΔῈ ΤΈΕΒ ἔἢι6 
δὲγίδι ο.ῇ ΟἸιγῖϑεί. 

ΕῸΓ, βίηοβ ἐμαῦ ουοηΐ, {πὸ ΟἹὰ Τδβίαπιθηῦ δα8 Ὀθοη Βοϊὰ ἴῃ Βὶρἧ οϑίθθπι ὈοίὮ ὉΥ 
768 δηὰ ΟὨγίβιϊδηβ. ΤῈ «6 »78 4150 γθα  θ]Υ βυβοτγοα πιαγίγγαάομι (Ὁ ἐμοῖς 
δοχὶρίαγαβ, Ὑ ἰοἢ [ΠΥ σου ϊὰ ποῖ Βανα ἄοῃθ, Βα ἴθ6ὺ βιιβρθοίβα {μη ἴο βᾶνθ Ὀθθη 
οογγαρίοα οὐ αἰϊοσοα, Ἐββιάδβ, {π6 9 6ν8 δὰ ΟἸ γι ϑυϊδη8 σογο ἃ τηυτυδὶ συδτὰ ὉρῸη 
ΘΘΟᾺ Οἰμοτ, πε ΒΙΟἢ πιαδὺ ἸΆ να τη ἀογθα ΔῺΥ τηδίοτὶαὶ οοστυρίοη ἱπιροβδὶ δίς, ΠΠ 10 δὰ 
Ῥδθη δἰϊθυιρίοα ; [0 1 διο 8η αἰϊθρὶ μδὰ Ὀδθη τηδθ ὉΥ [86 δισα, ἸΠ6Υ που]ὰ 
ἢανα Ῥθοπ ἀοίοθοϊοα ὈΥ 116 Ομ τβίίαηβ. ΤῊ δοσοπρ Ἰϑῃτηθηῦ οὗ βο ἢ ἃ ἀθβίσῃ, 
Ἰπάεθα, νου μανο θόθῃ ἱπηργϑο Δ 016, ἔγογα {116 τροσγαὶ ἱπιροβϑί ὉΠ γ οὐ τ86 6.8 
(τ]ὸ ψοΥς αἰβρογβοα ἴῃ ουὐθυῪ ΘΟ ΠίΓΥ οὗ {π6 1Π6η Κπόσῃ νου] ὰ) Ῥαίην 8016 ἴο 
οΟ]Ἰοοὺ 411 (μὰ {λ6π οχιβίϊπρ σορίοϑ τι ἴπ6 Ἰηϊοπίίοπ οὐὗὨἨ Ἴςογγυριϊπς οὐ [αἰ β ἔν ἴῃ σ 
1ῃθ. Οπ ἰδ οἵδεσ μδπά, 17 ΔΩΥ 80 ἢ αἰἱοπρὶ ᾿αἀ Ὀδθη τηδᾶδ Ὀγ (π6 Ολγιβέϊαδ, 
σου ὦ ἀββυγοϊγ πανα Ῥθθη αἀοίοοϊρα ὈΥ 1ἴῃ6 «608: ΠΟΥ σουϊὰ ΠΥ βιιο αἰἰοιηρὶ 
ᾶνο ὈΘΘῊ τηδᾶδ ὈΥ̓͂ ΔΩΥ ΟἾΠΟΓ τΔη ΟΥ ὈΟᾺΥῪ οἵ χρη, ψὶϊβουῦ Ἔσρόϑυγα Ὀοΐδ ὈΥ «6078 
δηἃ ΟὨ γι βι δη8. 

8. Τὴ δαταῖσαθὶς «στεεπιοηΐ 9 αἴ ἰλ6 αἀπεϊεηέ Ταταρῆταξδες απά 
ον βίον δ, ἀρᾷ οὗἉ [π6 ψυϊηρβ οὗ Φόβορδιιθ, ψι (86 ΟἹα Τοβίαπηθηῦ ἃ8 

1 Ὧν. Βϑηυ ον 8 ΒοτηΔΥκΒ οὐ ΕἸΘΟΙἰηἰκίησ, μαγὲ ἱ. σοϊηατὶς 27. (τοὶ. ν᾿ Ρ. 144. οἵ ΒΡ. 
ἸλαπάοΙρ.} 8 Ἑποδίτἀἴοη ΤΠοοϊορίουτα, ϑνο. Οχίογά, 1792.) 

2. Αςῖβ χὶϊὶ, 14, 15. 2ῶ7.: [μι|κὸ ἰν. 17-90. 
5 ῬΏΣο, ἀρυά Ἐπδοῦ, ἀο Ῥγαρ. Ενδηρ. 110. υἱἱΐ. ς. 3. Φοβορδαδ σοπίσα Αρίου. 110. ἱ, 8 8. 
4 Ποδπ ν. 839. 3 Ζ2οἷη νυ. 46, 47. 
ς“ ΤΡο ΟΙαὰ Τεβίδιποηι ᾿ὰ5 ὈΘΟη ἰΣδηβ]αἰοα ἱπίο ἃ στοδὲ πυθοῦ οἵὗἨ Ἰαησιαροδ; πὲ [86 
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1 18 ΠΟῪ οχίδηὐ, ἰοροῖθοῦ τ {π6 αυοίδιϊο 8 νὐ ΒΊΟἢ ἀγα πηδθ ἔγομχ 1 
ἴῃ 86 Νὸνν Ταβίαμηθηΐ, ἀπα ἴῃ {Π6 ὙΤΙΩρΒ οὗ 41}1 αρθβ ἴο {86 ργϑβθηΐ 
{1πγ6, ἔοΥὈ] ἃ ὃ ἴο ᾿πάτ]σα ΔΏῪ ΒΌΒριοῖοη οὗ ΔΠΥ τηδίθσϊδὶ οοστυρίϊοη ἴῃ 
[86 ὈοΟΚΒ οὗ {μ6 ΟἸ]ὰ Τοβίαταθηΐ ; δηᾶ σῖνο 8 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΡΟΒΒ10]6 ουἹάθῃσο 
οὗ ψΒΙΟὮ 8 βυ]θοὶ οὗἨ [818 Κιπα 18 ὀᾶρβθ]θ, ἐῃαΐ [8686 ὈῬοο ΚΒ 8γ6 ποὺν 
1η ΟἿΓ Β6η48 σϑηιῖπθ Δῃα Ἀπδαυ]ογαίθά. 

4. Τι,ΑΒΊ]γ, [86 «στγοοπιοπὲ ὁ αἰΐ ἐδ6 ῆΊ]απιιδεγρίδ οΓ ἐῖε Οἱά Τεεία- 
πιεηΐ (ἀταοιητίηρ; 0 ΠΘΑΥΪΥ 6᾽ανθη μαπαγοά δηα ΕΓγ),, τολίο ατὸ ἀποιυπ 
ἐο δ οχίαπί, ἐβ α οἶοαν »γΟρ Γῇ οΥ ἐΐα ποογτιρίεα ργεδβεγυαίζίοη. 

ΤΉ 666 πιϑητιβοτρίδ, ἱπάθοα, ἀτῸ ποῖ 811 δῃἶγα ; Βοῦθ Θοηΐδὶῃ ΟΠ6 ραγί δηαἃ βοϊηθ 
Δηοίμου. Βυΐ [0 15 δοβοϊ  }} ᾿πιροββιῦθΐα ἴμδς δοσγῳ ἸαΔΏΒοΟΣΙρί, ἩΠΟΘΠΟΣ ἴῃ 116 
οὐ σίηδὶ Ἡθῦγον οὐ ἴῃ τ ΔηΟΙΘης ΨΘΓΒΙΟΏ ΟΥ̓ ῬΔΓΒΡΏΓΑΒΟ, βου ὰ οΥ οουϊὰ Ὀς ἀ6- 
εἰρτιοαϊΐῃ αἸνετοὰ οτ [ΑἸ βιβοα ἴηι [86 δαπὶδ Ῥδβϑβαρθβ, ὶ μοι ἀοίθοίοη ΟἸΕΠΕΡ Ὁ 6.8 
ΟΥ Οδγισίίβηβ. ΤῊ ΠΙΠυϑΟΥΡίϑ ΠΟῪ ΟΧίβϑηϊ ἀγό, ΘΟὨ οΘΘΘά]γ, 1180]6 ὕο δστοῦβ δηὰ 
ΤαΪδία 69 ἔγουι [86 σΒΥΘ] Θβ8η 688, ΠΟρ ἸᾳΘΏΘΘ, ΟΥἩ ᾿ΠΔΟΟΌΓΒΟΥ οὗὨ ΠσΟΡΥΪΒί8 ; Ὀυΐ {ΠΥ ΔΓΘ 
ποῖ αὐ ὉΠ ΌΥΪΥ ἱποοστοοὺ ἱβγουρμουΐ, ΠΟΡ ἸΏ (6 δδ18 ὙΟΣῸΒ ΟΥ̓ ΡΒΒΒΑρΟΒ; ὑπ 
Ὑαῦ 18 ̓ ΠοΟΥΤ οὗ ἱῃ ΟΠ6 οἶδοα ἰδ σΘογτζοοῦ ἴῃ δηοῖδορ. ΑἸ Βουρ (6 νϑγιοὺμβ γθδάϊη 
ὙΠΙΟὮ θανα Ὀδοὴ ἀϊδοονοσοὰ ὉΥ ἰδαγηθὰ πιθῇ, το Βᾶνθ δρρ θὰ τμομπιβοῖναβ ἰῸ Ἰὰς 
οΟἸ] ἴθ οὗἁὨ ΟΥ̓ΟΣΥ Κπονγῃ τηδηυθοσὶρὶ οὗἩὨ ΤΠ6 Ηοῦτονν ϑογιρίυγοθ, διηοιηῦ [0 ἸΏΒΩΥ 
1μουϑδηά8, γοὺ ὑπ686 ἀΙΌΥΘΠΟΟΒ ἃγὰ οὗ 80 {10 γϑαΐ χηοπηθηῦ, [μδὲ {ποὶν Ἰδογίουϑ 
ἙοΟἰἸἸατἰοπΒ αἴϊοταὰἃ 18 Βοδυ οὶ ΘΏΥ Ορρογίμι 68 οὗ οογτεοϊίηρ (6 ββογϑὰ ἰδχῦ ἰῃ ἱπὶ- 
Ῥογίδηῦ ρδββασοθ. 80 ΔΓ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ἃγ6 ἴμ686 Θχίδηβῖνα δηὰ ργοίουπα χγοϑθᾶγοε8 
ἴγοῖὰ Ὀοϊηρ οἰ 6 Ρ ὑγῖ ναὶ ΟΥ πυβδίοσγ, δῦ γα δανα, ἴῃ ἔβοὶ, ἀοτινοα ἔσο ᾿μθηχ [ἢ 6 
Βτοαιοδὶ ἐς βαμγμῆ ποῖ οου]ὰ παν Ὀθοη τ 86 ἴον ὈΥ ΔῺΥ τοδὶ {γι οπὰ οὗ σϑυβϑδ]οα 
Το] ρίο ; Ὡδίροὶγ, ἰλ6 οογίδίη Κηονίοαρα οὗἩἨ (86 δοτοοωθηΐ οὗἩ (86 οορίοϑθ οὗ {186 
κριδι ἀ ϑλα, ΠΟΥ͂ οχίδης ἴῃ [πον ΟΥ̓Δ] ἰἸδησύυδρσο, τι ὁδοὶ ΟἿΟΣ δηὰ πιὰ 
Ουν ΒΙΌ]68. 

11. Εᾳυλιγ δα ἰβίβούουυ 18 (Π6 δυ  ἀθηοα ἔον [6 ἹΝΤΕΘΕΙΤῪ ΑΝῸ ὑκ- 
ΘΟΟΒΕΟΡΥΝΕΒΒ ΟΕ ΤῊΒ ΝΕῊΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΥ ἴῃ ΔΗΥ {δῖηρ' τηδίοσιαὶ. 76 

ΟὨΪΥ͂ νοσβίοῃβ, ἴὸ ὙΒΙοἢ γὸ 88} ΠΟῪ δάνεσί, δσϑ [080 ὙΠ οἢ τ γὸ ταϑᾶθ Οὐ ΠῈΣ Ῥγον ΑΙ 
ἴο ἴΠ6 ΟἸ γι βιίδη ΕΓ, ΟΥ ὙΘΥΥῪ ΒΏΟΓΟΥ 4,ΟΥ ἰϊ8 σοϊητηθποοηθηῖ, Αἱ (ἢδὲ ροτὶοά, αἰπιοβῖ 41} 
το Ὀοοΐκ8 οὗἩ ἴδ6 ΟἸὰ 18'»ν δὰ Ὀοδη ἐγδηβ διθὰ ἱπίο Ολαίαάεεο, ἴοΥ τῃ6 υ86 οὗὨἨ ἴπ6 6} }18 ἰη τἢ 6 
Ἐδβὶ, νυν τνβοστὰ [86 οΥἰχίηδὶ Ἡθῦσονν δὰ ςοδβοὰ ἴο ὈῈ ἃ {νης ἰδησύαρο; [86 ν δος δὰ 
Ῥεδη τοπάοτγοα ἰηῖο ατϑοκ (ἴνο Βυπάγοά δπηὰ οἰ ΠΥ ΟΥ̓ οἰ σ ΒΥ -ἴνγο γΟΔΓΒ ὈΘΙΌΓΕ ἴῃς Ὀἰγί οὐ 
9688 ΟΠ γὶβι) ἴοῦ 1.6 6:18 οὔὐἨ ΑἸἹοχδηδγια, ὙΠῸ ὍΟΓΟ 58.}}} 1685 δοχαδὶ πιο ἢ Ηδοῦτον,; 
δηά, δὲ ἴΠς οἷοβο οὗ (80 ἢγβῖ, ΟΥ̓ ὙΟΥῪ ΘΑΥΥ ἴῃ 186 δοοσοηὰ σΟΏΌΤΥ, ἴΠ6 ΟἹὰ Τοδίδιημθηι ν᾽ 88 
ἰταηδ διὰ ἰηῖο ϑ'γτίδς, ἴοσ [86 ϑιγτίδη Ὁ γι βίίδηβ. ὙΈοβ6 ἴὮγθο νογβίοηβ ἤδνο Ὀθθη ργοβοσυοᾶ 
ἴο ΟἿΓ {ἰπη6; ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ΤΠΔΉ ΒΟΥ Ρὶ σΟρΡΐεΒ δηᾶ Ῥγιηϊοὰ δά ἴοη8 οὗὨ ΤΠ 6 πὶ ἀΓὸ χύδην; δηᾶ, 
ὙΠῸ ([ἢ6 ἀχοορείοη οὗ ἃ ἴδνν πηἰϊπηροτγίδης αἱ οΥΘησοδ, ΤΠΟΥ͂ ΤΟΡΓΤΈδοηΐ ἴο τ8 ἴΠ6 βᾶτηθ ἰαοχῖ, 
106 βαπιο ὈΟΟΚΒ, [Π6 Βαπι6 ῥγοαϊοτοηΒ, δη ἃ τ[Ὧ6 Βθπ|6 ρῆγαδοβ. ΝΟΥ͂ 1}18 Ἀρτθοσηθπὶ 18 ἢοΐ 
186 τε δα}: οὗ Δῇγ ἀεδίσηῃ οὐ 186 Ῥϑτὶ οἵ ἐδθ ἰγαῃβίδίοσβ, οὐ οἵ δ ἔγαυἃ οἡ [80 ραγὶ οὗ 
Ἰοδσηοὰ ῶθπ. μοθα [Πγθ6 δἰβίδυ Ὑουβὶ ΟΏΒ, μα υπ ΟΠ06 ἰδδιιοὰ ἰγοπ) οἷς σοτωπιο Ῥγοηϊ, 
ἢανο ὈΟΘΏ ΤῸΓ ΟΥΟΙ δβοραγαίβα ὮὉΥ οὐδηΐθ δηὰ ΟΥ̓ 8 τὐναιβρ Ἡ ΒΙΟὮ 8111} βα δἰδῖβι ΤῆΘ 
ΟἸ δ] ἄθο νοσβίοῃ, τυ ἰοὶὶ τγα8 σΑγο ΠΥ ῥγοϑοεσυοὰ δπὰ Ἴοπβυϊ θὰ ὈΥ 16 ἩςΌγοννβ, γτουγδὶποὰ 
πηκηονῃ ἴο ΟΝ γίδιϊδη8 ἀυγίης [Π6 ΘΑΥΙΥ αἀρμο8 οὗἩἨ ἴδ σπυτοῖ, δηὰ ἢ88 ὕθοη ἴῃ {πεῖς Βαπὰϑ 
ΟἸΪΥ ἴογ ἔνγο ΟΥ̓ ἸὮγοοῦ οοηϊαγίο8. Το ΟἸ Γι βεϊδη8 οὗ ϑυγὶα ΚΏΘΥ 88 {1016 οἵ ἴδ 6 ΟτεοΚ γογβίοη 
85 ἴδε ατοοῖκβ ἀϊά οὔ 6 ϑγτίδςο; δηὰ τς ατοοὶς υϑγείοῃ,-- ὙΠ ο ἢ γγ88 ἀἰ ιιδοὰ Γζῃτοιρίοιυξ 
10 ὙΥ̓ εϑὲ, δπὰ ἰσδῃϑ᾽αἰδὰ ἴῃ 118 χη ἰηΐο [,δὐΐη, ἀπὰ νμὶςἢ, πη ον 1818 βοοοηᾷ [ΌΓΠ, ὈΘΟΔΠλΘ 
16 οὔ]οςξ ΟΥ̓ ὁχοϊαδῖνο γοβρεεὶ ἰῃ τὸ Ἐοπιίδῃ ΟΠ ΌτοΝ,---- οου]ὰ ποὶ ὈΟΙΤΟΥ͂ ΔηΥ͂ (πἰπρ τοι 
ἴδ ΟἸΒΟΥ ὙΟΓΒίοηΒ, οὗ [86 οχίβίοησο οὗὨ ὙὙὨϊοἢ 186 ΠΗ ΔὈ  Δη18 οἵ (ἢ. Ὗ ἐβὶ Το γα αὐου]γ ἵρπο- 
τϑηῖ, ΤΠ δρτοοπιϑηΐ, ἱποτγοίοτο, Οὗ μ686 ἴΠγοα τ ΓΉ65568, Δ 50 της ἢ [ἢ ΤΊΟΥΘ ΓΟΙΊΑΥΚΑΌΪΘ, 
88 ΠΟΥ πονοῦ οου]ὰ ανο Βοιλσγὰ (ἢ δ. [Π656 Ὑογδί ἢ Ὀοϊοηροά ἰο τίναὶ δηὰἀ μοβῇ]ο σατο 68, 
διὰ σογὸ [86 σόοσξ οὗ ἰηνοίογαϊθ ϑῃοσηὶθδ, οὗ ΟΠ τ βιΔη8 δῃὰ 968, οἵ Εδβίοτη δπὰ Υ̓ οδίοσῃ 
ΟἸ γβιίδπβ, οὐ 6 νγ8 οὗὨἨ Ῥαϊοδιίηθ, δηὰ Αἰοχαπάγίδη 9618. ΤΏΟΥ ἀο, μοινανοῦ, ἄρτοῦ ἴορχθ- 
ποτ. ὙΠοτγοίογο ἸΔΟΥ͂ αἷγθ π8, τὶ ἢ ΠΟΥ ΠΥ, 1πΠ6 δηςΐοπὶ δηὰ τὰ ἴοχὶ οἵ 6 ΟΙὰ Τοβῖδ- 
πιθηΐ, ὈΓΘΟΊΒΟΙΥ 848 1 Ὑγὰ8 οχίδηϊ Ὀοίογο [86 εἰπιο οὗ 7658 ΟἾγίβι. ΟεἸ]ότίον, ἀ6 1 Οτὶρίηθ 
Απιδοπιίᾳαο οἱ Ὠινίπα ἀο ᾿᾿Απεΐίοη Τοβιδιιθηῖ, ΡΡ. 148----151. 

" Βρ. Τοπιϊϊης᾿ 8 Εἰοτςη8 οἵ (Ὠτὶδι, ΤΟΙ]. νοΐ. ἱ, Ρ. 18. 



108 Οἡ ἐλο ὕποογτιρίοα  οδογυαίζίοπ 

ἰαβυϊπηοπθϑ, Δα ἀπ ςοα 1ῃ {Π6 ρῥγϑοθάϊηρ; βοοίϊοη ἴῃ θ6 88} οὗἩ {π6 σϑμυϊηα- 
688 8η4 Δυϊμοι(οιῦυ οὗ [86 Νϑινν Τοβίδμηθηῦ, ΔΓ, ἴῃ ἃ ρστοδΐ τη 580Γ6, 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ἰο ΒΒΟΥ γμαί 10 88 ὕδθθῃ ἰγαπβηγ θα ἰο 8 δηὔγα δηᾶ ὑπ- 
οοΥταρίοα, Βαΐ, ἴο Ὀ6 τηογ ρδυου δ, νγ16 ΤΟΙΆΔΕ, 

1. 7Τ)αξ ἰδε μποογγιρέεα ργοβογυαίϊοπ οΥ ἐδ δοοῖΐς ὁ ἐδ ἴΝειο Τεςία-- 
γιθηΐ 186 πιαπὶε8ζ, ἤγοπι ἐλοῖγ (οπίοηίϑ ; 

ΕῸΓ, 80 ΘΑΤΙΥ 88 {86 ἔνχο βγδὺῦ οδηΐυσίθϑ οὗ {μ6 Ογ 8:18Δη ἕερᾶ, τ βπὰ ἐδ σοῦ 
ΒΆΤη6 )αοίδ (ποῖ ταγίμ8), δπὰ {Π6 ὙΘΓῪ 88π|6 αοοίγἐπεδ, ὉΠΠΊ ΝΟΥΒΆ ΠΥ τεσοῖνθα ὉῪ ἴῃ 6 
Ο γι βϑιϊδη8, τν ΕΙΟ ἢ γα ΟΥ̓ [86 ργδβοηΐ ἀΑΥ Ὀ6]16 να οα 186 ΟΓΘαΪ οὗ 186 Νν Τοβίδιηοης. 

2. Βεοαιιδ6 απ εἰπυογβαΐ σογτμρέϊοπ 9} ἐλο86 τογίξῖπρ8 τοα8 δοίλ ἱπιροδ-- 
δἰὑϊο απα ἱπιργαοξσαδίο, ἨΟΥ σαπ {6 ἰδαδὲ υδεέϊσο 0} βιιοῖ α σογτμρέϊον δὲ 
ριπά ἐπ ᾿ϊδίοτψ. 

[1.7 ΤΟΥ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 οοττυρίοα ἀυτίηρ {86 ᾿ἶνοβ οὗἨ {δεῖν αὐτῆοῦϑβ; δπὰ Ὀοΐοτο 
{μον ἀθαῖῃ σορὶθβ γογα ἀἰβροσβοὰ διηοηρ πα αἰ δσοηΐς σοτητη πη 168 οΥ̓ ΟΕ ΓΙ δοδη 8, 
ὙΠῸ ΜΟΙ βοδίτογοὰ Γπγουρδουΐ ἴΠ6 (ΒΘ Κπονπ ποσὶ. ὙΠ ΒΐΏ ὑπο γθαγβ δ υ 
(86 αϑοθηβίοῃ, σα Ο 68 ΤΟΓῸ Τογτηθα 1ῃ {86 ὈΥΪΠΟΙΡαὶ ο1168 ΟΥὉἨ 186 Βοιηδη ομαρῖγο : 
δηά πῃ αἱ γπ686 Ομ υτο 65 ἴπΠ6 ὈΟΟΚΘ οὗ [86 Νονγ Τοϑίδιηδηξ, Θβρθοῖα! γ ὑπ6 ὍυΓ 
(ο8ρ618, Το σα τοϑα 88 8 ραγί οὔ ὑμοὶσ ρυῦ]]ς ποσβμὶρ, ᾿αδὺ 158 [6 γι ηρ5 οὐὁἨ Μοβεϑβ 
δηὰ 186 ῬΓΟΡΒΘΙΒ ογα τοϑα ἴῃ ἴμ6 «06 18} ΒΥπδροριοβ.: ΝοΡ που]Ἱὰ τ[86 86 οὔ 
186ηλ Ὀ6 σοηδηθα 0 Ρυ ΠΟ Ἰτουβμΐρ ; ΤῸΓ [8686 ὈΟΟΚΒ  Υ6 ποὺ, |ἰκὰ {86 Β Υ] πη 6 
Οτδς 65, ἸοιΚοα ἃν ἔγτοιῃ 188 εἀξές γ1} {π6 ρυ]ο, θυ τόσα ὄχροβθοὰ ἴο ρα ]ὶς ἴῃ - 
νοϑ σαιοθ. ἸἌΒΘη {86 ὈοΟκΒ8 οἵ {6 Νουν Τοϑίαμημθηῦ τ γα ἢγδῦ ρα] ϑμοὰ ἴο 186 
σον], {16 ΟΠ γι βίιδηθ του] παῦτγ}}}γ οηϊογίαϊη ἰδ Βιρἢοϑὲ δδίθοιῃ δηὰ γσουοῦθηοα 
[0Γ ΓΙ ησΒ [80 ἀο] Ιγογοὰ δῇ αμέλοπέϊο Δ ἃ ̓ πϑρὶγοα ὨἸϑΟΥΎ Οὔ 11 ἴθ δηὰ ἀοοσίγίῃ 685 
οὔ δοϑ9υ5 ΟΠ γϑί, δηὰ που]ὰ 6 ἀοβίσουϑ οὗἨἁ ροβϑϑοϑβίηρ δ ἢ δὴ ἱῃνδ δα ἰγθαβυγα. 
Ηρῃοθ, 88 νγγὰ ᾿δαγ ἔτοστὰ ᾿Πα.Θϑ ΟΏ800]6 ΔΌΪΒΟΣΙΓΥ, ΟΟρ 68 ΟΓ6 τὰ} 0 1 ἃ ἀπά ἀΪ8- 
ΒΟ: αἰθα 88 ΣΩΡΙΑΙΥ 886 ἴμ6 Ὀουηάασίθ8 οὗἩὨ (86 οἰυγο ἱπογοδδοαᾶ ; δα ἰγϑηβ] δι] 5 
ὙΘΓΘ ΠηΔ 6 ἰηἴΟ 88 ΤΏΔΗΥ ἰΔηρΊΔΡΟΒ ἃ8 ΘΓ ΒΡΟΚΘῚ ὉΥ (8 ὈΓΟΙΌΒΒΟΓΒ, Βοπ16 ΟὗἨ τ ΒΙοἢ 
Το δίῃ (0 {818 ἀΔΥ ; 80 {μῦ 1ὖ που] ΨΟΥῪ ϑοοῦ Ὀ6 τεπάθγθα δΌβο  αἰεὶγ ἱπιροβϑι Ὁ] 6 ἴο 
σοσταρὺ ἴΠ686 ὈΟΟΚΒ ἴἢ ΠΥ ΟΠ6 ἱπηρογίδπῦ τοΟΓὰ ΟΣ Ῥῆγαδθ. ΝΟΥ Ιὕ 8 ποῖ ἴὸ Ὀ6 
Βιρροβθή (πὶ ουῦ νἱοϊαιηρ' 41} ῬγΟ ΔΒ] γ.), [μὲ αὐ ΟἸτΙβυϑη8 ββοι ἃ ἄρτϑα ἴῃ ἃ 
ἀεβιρῃ οὗὨ ομδηρίηρ οὐ σοστυρίϊηρ (Β6 οτὶσὶπαὶ ὈΟΟΚΘ ; δπά 1 δοπὶθ ΟὨΪΥ δἰιου ἃ τπᾶκο 
186 αἰτοιιρί, 86 ἀποοτγυρύθα οΟρὶ68 τουϊὰ 8.1}} σϑιηδίη ἰο ἀοίθοὶ ἔθ. Απά βυρ- 
Ῥοβίης ἴμοτ ΜγὙἃ48 ΒΟΠῚ6 ΟΥΓΟΥ ἴῃ ΟἿ ἰΥΔΉΒΙΔΌΟΠ ΟΥ̓ ΘΟΡΥ͂, ΟΥ̓ δΒοιλοίδίηρ οἰδηροί, 
ἀπες ΟΣ ἵδθῃ 4ὙΑΥ : γοῖ ἴ6ΓῈ ὝΘΓΘ ΤΏΔΠΥ ΟἾΒΟΥ ΟΟρἑ68 ἀπά οΟἴΠῈΣ εἴδη κοῖς αὐ, ὉΥ 
16 με ὶρ οὗἩ τβῖο {86 πορίοοῦ ον Ἰταυὰ τηῖρῃῦ θ6 οσΣ πσσου]ὰ 6 οογγθοίθα. 

[1.1 ΕὙτίδβοσ, 88 ἴμ686 ὈΟΟΚΒ σοι]ὰ ποῖ Ὀ6 οογτυρίοα ἀυτίηρ {86 1ἶν68 οὗἩ ἐμοῖς 
ΓοΒροοῦν Δ ΒΟΥΒ, ἃπὰ {8116 ἃ στοδί ΠυΌΘΥ Οὗ ἩΪΓΏ65868 ΤΓ88 αἰΐνα (0 αἰΐθβί (86 
ἴλοῖβ τ ΒΙοἢ ἸΏΟΥ ΤΟΟΟΧ͵ά ; 40 ποίέλον σοι ἀπν πιαίογίαὶ αἰογαίοπ ἑαλό ρίαοο Αστεπ 
ἐλεὶν ἄδοεαδε, πιἰϊουῦ Ὀοϊηρ ἀοἰδοίοα τ }16 16 οτὴρίη 8] τβηυβοσρβ ΟΣ ργοϑοσνυοᾶ 
ἴῃ ἴ86 σδυγοθοβ. ΤΏ ΟὨΓΙΒΌ]8η8, 0 ΟΓα ἰηδίσιιοὐθα ὈΥ͂ 186 Δροϑβί]6β οὐ ὉΥ {ποῖ 
᾿απηοἸαία ΒΌΘΟΘΒΒΟΥΒ, Ἰγαν  ]]6 ἰηΐο 411 ραγὶϑ οὗ [86 σοῦ], οαστγίησ σὰ ἰπθπὶ 
ΘΟΡ 68 οὗ 1ποῖν ὙΥΠΙῺρΡΒ ; ἔτοσι τ οἷ ΟἿΒΟΣ ΘΟρΐΘΒ ψΟΓΘ πιὰ} 10] 16 πὰ ργοβογνυϑά. 
ΝΟΥ͂ (848 νγθ Ββᾶνβ ΔΙγθδα νυ 8663), )71α Βαγα 80 ὈΠΌΓΟΚΘΗ 86Γ168 ΟΥ̓ ὑδδίϊτη 0168 [ὉΥ ἴῃ 6 
δοηυϊοΠ688 8πη ἃ δυϊμδη ον οὗ 6 Νὸν Ταδβίδιηθηῦ, τ] ἢ ὁπ Ὀ6 ἰγβοοά Ὁδοκ- 
ὙΓΑΓἀ8 ἔγοτα {86 ΤΟΣ σομ ΌΓΥ οὗἉἨ [ἢ ΟΠ ΓΙ βυΐδη βγα ἴο 08:6 ὙΘΥῪ Οἶτλ6 οὗ {μ6 ΔροΒβ([68: 
Δα {8686 ὙΘΓΥ ὑβδιϊ ΠΟ ἢ 168 8.6 ΘαΌΔΙΪΥ ΔΡΡ]Ι Δ ΌΪ6 ἰο Ῥγονθ 1.8 ἀποοττυρίθα Ῥγοβο- 
ναϊϊοηῃ. ΜοσοΟΟΥΟσ, ΒΥΙΏΟΏΙ68 οὗ ἰμ6 ἴουν (Δ080618 ΘΓ ΒΠΟΙΊΘΉΓΥ σοηδίγιοϊοα : 
ΘΟ ΠλΘη ΤΙ 68 ΟΓΟ Τὶ ΘΠ ὩΡΟῺ ἴδ 6 πὶ, 88 γ1γ06}} ἃ8 ὑροη 16 οἴου ὈοΟΪ8 οὗἉ ἴπ6 Ν 
Τοβιδιιθηΐ (ἸΏΔΩΥ οὗ τ οἷ ἃγα 80}}} αχίδη), τηϑηυβογιρὶβ ΘΓ οΟ]]αἴθα, δη ἃ ΘΠ 0 ἢ 
οὔ (8Ὲ Νἐὲνν Τεβίδηθηϊ το σΦ ρυΐϊ ἔοσΒ. Τθοδβα βδοι θὰ σϑοοσγάβ, ὑθίησ ἀΠίνουβα! νυ 
τοραγάθα 88 ἴ86 ΒΌΡΓΕΠΙΘ βίβπάαγὰά οὗ ἰσυῖμ, γασα σϑοοῖνθα ΟΥ̓ ΘΥΟΥΥ οἶα88 οὗἩἉ ΟἸ"γ]8- 

Σ Ὧγ. Ιαγάποῦ 88 οο]δοῖο ἃ ΠυΠΙΘΓΟῸΒ ἰπβίδηςσοϑβ ἴῃ τἢ6 βεοοπὰ ρατί οἵ μἰβ Οτοάϊ Ὁ1} πὴ })7] οὗ 
1Π6 ΟοΒροὶ Η!ΒίοΙΥ ; τοί 68 ἴο ἩΥὶ ἢ ΤλΔῪ 6 βϑθὴ ἴῃ [86 ζΘΠΘΓΑΙ ἱπάεχ ἴο δὶ8 ΨΟΥΚΒ, 
ΑΥΓίοΪο ἱρίμγεβ. 6 ΡΑΓΠΟΌΪΑΣΙΥ [6 ἰΟΒΕΪ Πλοπ 68 οὗ 7πϑ8ιη Μασίσσ, Του] ἕδη, Οτίζοη, 
Δηα Απριβιϊηα. 

2 δ09 ΡΡ. 710-- 85, ϑηρΓα. 
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ἰδ 8 ΙΓ ῬΘΟΌ ΑΓ σοβρϑοῦ, 88 Ὀεϊηρ ἀϊν 16 ΘΟΠΙ ΡΟ: (ΙΟη8, Δ ἃ ροδββαβϑίηρ' 8 δ ΠΟΥΪΥ 
ῬοΪοηρίη ἰὼ πὸ οἴβερ Ὀοοκβ. ὙΒδίθυθυ οοηγουθυβθϑ, ὑμοσοίοσθ, ἀγοϑα ΒΙΠΟΙΡ' 
ἀἴογοηὺ βοοῖβ (Δα 1Π6 οδυγοὶ. γ88 ὙΟΣΥ ΘΑΓΪΥ τοηΐ νι ἤοσγοα σοηϊθηοἢ8. Οἢ 
ἀοοίγ!ηδὶ ροϊῃί8), [86 δϑογρίυχεβ οὔ [86 Νον Τοϑίδιηθηΐ το γὰ σοοοϊνθὰ δηὰ βρροαϊοὰ 
ἴο ὈΥ̓͂ ΘΥΕΣῪ ΟὯ6 ΟΥ̓ ἴμ6πι, 88 Ὀδΐηρ' Θοπο] αϑῖνα ἴῃ 81] ταδύϊουβ ΟὐὗὅἨ ΘΟ ΓΟΥΘΓΒΥ ; ΘΟη86- 
ΑΌΘΠΕΙΥ 1ὑ Μγ85 ΤΩΟΓΆΙΪΥ ἱπῃ ρο58:]6, δηὰ 1η 1561} Τα ργδοῦσδΌ]6, {πδῦ ΔΠΥ Τηδῃ ΟΥ̓ ῬΟΔΥ͂ 
οὗ τῶϑῃ ββου]ὰ δογτυρὶ ΟΥ̓ (51: Ὑ {μι 6πὶ 1ῃ ΒΥ τἰδαπμηεῖθαι ΔΓΕΟΪΟ, ΒΒ οι] ἔοϊδῦ ἱπίο 
ἴμ6πὶ ἃ β'ῃρ]6 Ἔχργϑββίοῃ [0 ἵδνοιγ {6 }Ρ ῥθου αῦ ἰθηθίβ, οσ Ἔγα86 ἃ β:ῃρ}6 δθηΐθῃοο, 
απουΐ Ὀοιηρ ἀοἰεοοα ὈΥ ἱβουϑαμάβ. “1 ΟὯ6 ῬΑΓΙΥ γγὰβ ἱποϊ πὰ δἰ Σ ἴο οὐμἱξ 
νμδὶ περ Ὁμοῖγ ῥοῦν ἰθηθίβ, ΟΥ ἴο ἰῃβαῦί δὶ τὶσῃῦ δῆογὰ ὑμθηὶ δά 0 η 4] 
Βυρρογῖ, ἴΠ6ΓῈ γγᾶϑ ΔΙ ΤΑΥΒ 8016 ΟΥὟΘΥ ῬΑΥΓῪ ὈΟΐδ ΤΟΔαῪ πᾶ ἘΠ] ὰρ ἴο ἀοῖοος [86 
ἔγαυἁ, Απᾶὰ δυϑὴ 1 [ΠΟΥ ρεγϑονογρα ἴῃ δἰζουϊηρ [Π6]Γ Οἱδη Τα ηυβοσ ρίβ, ἴθ γ δά 
ποῦ {88 ΡΟΥ͂ΤΕΣ οὗ δἰ ἑοσίηρ [06 τιδηυβουὶρίβ ἴῃ {86 πα 8 οὗ {6 }Ὁ ὀρροῃβηΐβ. ΤΒουρἢ 
186 οογταυρίίου ΓΒΟΓΟίΌσΘ ταϊσῦ Ὀ6 ῬΑγί8], [0 σου] ποὺ Ὀδοοῖηα ρβοποσα]. ΝΟΣ τηιϊιδὶ 
ν6 ἴογροῖ (μα τἢΠ6 ὈΟΟΚΒ πο ΟΟτὰ (86 ἀτοοὶς Τοβίδιηθηΐ μάνα Ὀθαῃ ἰγδη- 
ὑβὰ ταῖν Ὀαγοῃὰ 8}} οΘομηρασίβοι, ΠΟΤῈ γα θη  γ ὑμ8ῃ ἰῃ6 τογ 8 οὗ ΠΥ οὐμοῦ ατοοκ 
δυῖμοῦ. Απὰ ἰν ἴθ ουϊάθην μαι (6 ἀἰΒΙΘΌΠΥ οὗὁἨ σογγυρίηα ὑΠ6 ΟΥ̓ΘΟΚ πιδπυβοσρίϑ 
τηυϑὺ αν ἱπογοϑβοὰ τ] ΘΥΘΙῪ ἸΏΟΓΘΔΘ6 ἴῃ ὑΠ6ΙΡ πυαῦογ. ὙΒουρὶ ἰὉ σαπηοῦ Ὀ6 
ἀδηϊοά, ἱΒοτγοίοσο, ὑπᾶῦ ἴμόγα 18 δίτοηροῦ ἰθπιρίδιϊοη ἰ0 δἰΐοῦ ἃ σγοσκ τ ἢ Το] αἴθ ἴοὸ 
ἀοοίτγιη68, [Π8ὴ ἴο 8116 ἃ σόοσκ ἩΔΙΟΝ σοϊαῦθβ ἴο πιδύζοσβ ᾿πα ἴἔδτγοηῖ, (86 ᾿ΠηροἀϊΘη 18 
ἴο (86 αἰτοτγϑιίοη οὗ {88 ἀτϑεκ τδπυβογ ρὶϑ πγογὰ 80}}} τοτὸ ρου] {Π8ῃ ἦμο ἰθτηρί- 
δοῃ. Τὴ 6οδροῖθ, ψ μοἢ ποῦ τσ θη ἴῃ αἰ χαπί Ῥίδοθδ, δηὰ [88 Ἐρ 3.168, 
ὙΠ ΙΟἢ σ το δἀάγοββοα ἰὸ ἀἰ δγοπὺ οομμπλι 168, ἩΓ6ΓΘ τα. ] 0116 ἃ ἴῃ ΟΟΡΙ68, ἀϊϑρεγβεὰ 
ἴῃ Ῥαϊθϑιΐηα δηὰ Εργρί, ἰῃ Αβία Μίηον, ἄγθθσα, δπὰ 1ἰαἰγ. ἴὕηάεσ βυοὰ οἰγουπι- 
Βίδῃ 068 8 ΚἜΠΟΓΑΙ ΘΟΥΓΓΌΡΙΟΙ Οὗ [Π6 σοῖς τ Π Βοσ ρθ γ88 ἃ (Ὠ] Πρ ἸΠ] ΡΟ 8510]6, [ὉΓ 
1ξ οου]ὰ ποῖ Βαν Ὀδϑὴ οβδοιθα νἱτμουὶ ἃ. απίοη οὗ βοηϊπιθηΐ, Ὑ δ οἢ ΠονοῚ οχἰβϑιϑὰ, 
ΠΟΥ πὶϊδοιῦ 8 ρΌΠΟΓΑΙ οοΙ Ὀϊπδἰΐοη, το οοὐἱὰ ποῖ αν Ὀδθη οττμθα ὈΘίΟσΘ 
ΟἸὨ γι Ὑ δὰ γχϑοοϊνρα 8 οἷν! οδίδ Ὁ βοὴ. Βυΐ ἰἶ βυςῖδ ἃ σοὶ παίϊου μδὰ 
Ὀδοη Ῥγδοίοδοϊα, 1ὃ οου]ὰ ποῖ ᾶνα Ὀδθη οαγτὶϑὰ ἰηῖο εδεὶ πϊῖμβουῦ Ὀοοομηηρ 8 
Ἰηδιΐευ ΟΥὗἨ σΌΠΟΓΑΙ ποίου! οῖγ. Απηὰ δοο]οδίαδίϊοδὶ Ὠἰϑίουϑη8Β ἃΓῸ δίζοπί οὐ βυοἢ ἃ 
σου πδοη. ὍὙμα δίζεποο οὗὨ ΒΙΒίΟΤΥ 18 ἰπάθοα ποὺ δγρυτηθηΐ δραὶπεὶ ἴμ6 Ἰγυ ἢ οὗ ἃ 
ἔλοῦ Ἐβ Δ]: βμεὰ ὉΥ ἱπάυοιίοη, ἱἴ 186 ἤβοῦ γὰϑ δυο ὑμαῦ [δ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ραπογα  γ 
Κηονῃ. Βαϊ (86 5᾽]θῃςα οὗἁ ιἰβίογΥ 8 ἱπηροτγίδηϊν ἴῃ ΤΘίδγθηοα ἴο ἃ ἤδος ψβιο, 1 χἱ 
Ἔν ν οχἰ βία, ηερδέ να Ὀ6θὴ 8 βυῦ)θοῖ οὗ σοῇογαὶ ποιοσιοίγ, Ῥ Βϑύθυοσ ΘΟΓΓΌΡ(ΟΏΒ, 
Ἐδπογοίογα, ΠΥ δᾶνα ἴδίκθη ὈΪ866 'π 86 ατϑοῖκ τδηυβοσιρίβ, ἰμ086 ΘΟΓΓΌΡΙΟΠΒ πηυβὶ 
Βδνα Ὀδρη οοηβηρὰ ἴο ἃ ἔδιυν, δῃηὰ οουἹὰ ποῦ, ΟΥ̓͂ ΔΩ ῬΟΒ5Ι ὈΠΠΠΥ, αν Ὀθοη Ἔχίοπαθὰ 
ἴο {ἰοτλ 4}1.}} Ἰπάοοα, ἰπουσὰ δὶ τ86 ΟἸ σι βεϊδῃ ἀοούογα, ῦο ποΓα ἀϊδρογβοα 
τιγουρδουῦ (86 του], δδου ὰ ἢανθ οοηϑρίγοὰ ἰὼ σογγυρὶ ἴμ6 Νονν Τοδίδπιοπῖ, γοῖ 
186 ΡΘορῖα που] μανοῦ Βαν οοῃβοηϊρα (0 [ῦ ; δηὰ τ ἀυθῇ ὈΟ(ἢ ἰθδοῦοσβ ἀηα ρθορὶθ 
μδὰ Ὀθθῃ αἰϊδροδοὰ ἰο βᾶνθ οοσζωτηλ θα βυοἢ ἃ γα, πιοϑὲ ὑπαυθϑιϊοη Ὁ] (ΒΘΙΓ 
ϑάνογδασιοβ που Ἱὰ ποὶ [811 ἰῸὸ Βανθ σχοργοδομβοὰ τμθὴὶ ἢ 1. ὙΤθὰ ον δηὰ 
ἩἨδδίθοπβ, τ ΒΟ86 ΟἾΪΥ δἰπὶ Ὑ͵ὙὁῈ8 0 ἀοογγ δπὰ ρυΐ ἀονῃ {δεῖν σοὶ ρου, σου ὰ παν οΡ 
ἤν οοποραϊοα 10. (αἴβυδ, ῬΟΓΡΏΥΤΥ, «{{11}8η, ἀπ οὐβοῦ δουΐθ διιδπ)ΐθβ οὗ 1Π6 
ΟἸὨ τ βθδη8, σουϊὰ ανα ἀογινθα βοπθ δἀνδῃΐασα ἔγοπι διιοῖ οοσγυρίίοη. [ἢ ἃ ποζᾶ, 
Ἔνθ ἱμβουρὴ [86 8|]6πςα οὗὨ (Π6ὶν δάνθσβασιοθ βαάανυουγοα 80 βίσϑηρθ δὴ ΘῃΓΟΓΡΥ 86, 
γαῖ το ἀἰδογθηῦ ραγίϊθϑ δῃηὰ υδυῖουδ Πουθβίθδ, ὙΒΙΟὮ ΒΟΟὴ ΔΠΟΥ ΒΡΓΔΗΡ ὉΡ διμοηρ 
Οἰγιϑιδη8, οΥΘ 80 ᾿πΒΌρΟγϑΌΪῈ ΟὈδβίδοϊα ἴὸ ἃ. Ιράροά, ἱ ΔΏΥ πιδίοσὶ αὶ δἰ τογαϊίοπ 
Βα Ὀδδη αὐϊοιηρίοα Ὀγ ἴα οτδΒοάοχ, 1 πσου]ὰ μανο Ὀθθὴ ἀεἰθοιοα ὈΥ ἴ86 μογοιϊεβ : 
δηὰ, οἡ ἴδ οἵἴοῦ Ἰκης Ἰ ἃ Βοσγοίὶς δὰ ᾿πβοσίϑα, δἰίθγθα, οὐ {8151 6 ΔὴῪ ἰδῖηρ, ἢ6 
πουὰ αν Ὀδθθὴ δχροβοα ὉΥ ἴδ ογβοάοχ, οὐ ὈΥ οὐμεὺ δογοίῖοβ. 10 18 ν ]} 
Κηονπ ἰδαῖ ἃ αἰνἼ βίου οοτηδηοοα ἴῃ ἴδπο ἔουγ ἢ οοπίγΥ, μοί θη [16 Θαδίοση δηὰ 
νοβίογῃ οδυσοῦοθ. τ οὮ, δου [86 τα α]ς οΥ̓Ἠ [86 πίοι} σοημΐαγγ, Ὀδοδσηθ ἱγγθοοῦ- 
οἸ] ΘΔ Ό]6, ἀμ 8 515ἰ8 ἴο 186 ῥγθβθηῦ ἄγ. Νοῦν Ὁ σουἹὰ δανα ὈΘΘ} Ἰπιροββι!] 6 ἴῸ 
ΑἸίοῦ 41} [86 σορὶο8 ἴῃ 1Π6 Θδϑβϑίθγῃ ΘΙΏΡΙΓΟ; δηὰ Κ[ 10 δὰ ὈΘΟῊ ροβϑὶ Ὁ]6 1π ἴ.:6 οαβῦ, 
1:6 σΟρΙ68. ἴῃ ἧς νοβίὶ πουϊὰ ἢδνο ἀοιδοϊοα {δα δἱἰοσαϊίου. Βυΐϊ, ἰῃ ἰδοῖ, Ὀοι {1} 
Θδϑίθσῃ δῃ 4 υγθϑίθγ οΟρὶ68 στο, ἩΒΙΟᾺ οου]ὰ ποῖ θ6 ὀχρθοίοα [ζ δἰ ἴδον οὗ ἴηι νγ8 
αἸϊεγοὰ οσ [Δ]5: θὰ. 

3. Τα ὑποοσταρίθα ργθϑογυδίϊοῃ οὗ {π6 Νὸνν Τοβίδιηθης 18 ΣΙ ΟΣ 
οὐϊάθηΐ, ἤγοηι ἐδε Αἰστεεηιεπέ Ὁ αἷΐ ἐδλς Μαπιδβογίρέδ. 

1 Βρ. Μαγθ β ͵ϑοΐυγοβ, μαζί Υἱ. ὑρ. 10, 1]. 



110 Οἡ {6 ὕπημοοντιρέοα ῬΥοδεγυαξίοη 

ΤΠ6 τηδηυβογρίβ οὗὨ (6 Νενν Ταβίδιηθηϊ τ Βοδ το οχίδηΐ ὩΥΘ ΤᾺ ΤΏΟΓΘ ΠΌΠῚ6- 
τοῦδ ἰμβδὴ ἔδοβο οὗ ΔΠΥ δίπρίθ οἰδβδὶς δα ΠΟΥ Ἡ ΒΟΙΏΒΟΟνΟΥ: ὕπο ἤᾶν 6 ὈΘΘῺ ΟΧΑΙΪποά, 
ἴῃ ἃ Κ,τοδῖονῃ Οὐ 1688 ἄδσγϑθ, δθουΐ βὶχ δυπάγοα πὰ ΒαΥΘΏΥ τη πυβοτ ρί8.} ΤΗΘΒ6 
ἸηΔηυϑοΣὶρίθ, ἰΐ ἰ8 ΓΘ, ἀΓ6 ποῦ 8}} δπϑίίγα ; ταοϑῦ οὗ {ππθπὶ σοη ΔΙ ἢ ΟΠ]Υ ἴΠ6 οθρεῖϑβ : 
οἴβοῦβ, 186 ὐοΒροὶβ, Αςἰβ οὗ ὑπ ΑΡοβί!εβ, δῃὰ [86 ΕἸ 15.165; Ἀπὰ 8 6 ν σοηΐδὶη {86 
ΑΡοσδῖγρβα οὐ Βαοναοϊαϊζίοη οὗ δοῆπ. Βαυῖ ὕμοὺ σοῦ 41} τυ θη ἴῃ ν ΣῪ αἰἤοτοηῖ 
πὰ αἰδίδης ραγίβ οὐἩ ἴδε σου]ὰ ; βπᾶ {ποὺ να Ὀδθη ἔουπὰ ἴῃ ᾿͵βοοβ Ὑ ΣΕ] Ὺ 
γοπιοῖδ ἔγομῃ δϑοῖ οὐδοῦ, ἴὴ Αβίβ, ἴῃ Αὐγῖοα, δηὰ ἔγοτῃ οὔθ δχύγθιι υ οὗ Ευγορο ἴο 
(16 οὐμβοσῦ, ϑανογαὶ οὐὁἨ (θὰ ΔΓ ὈΡυγαΣ 8 οὗ ἔνεῖνα υπάγοα γθ8γ8 ο14, δῃηὰ ρῖνα υ.9 
1Π6 Ὀοοϊκ οὗ (6 Νενν Τοϑίδιηθηῦ, ἴῃ ἃ]} δϑϑϑη 1] ροϊηίϑ, ροσίθο 1 γ δοοοσάδης τ ἢ 
ΘΑΘὮ ΟΥΠΘΓ, 88 ΔΠΥ ῬΘΓΒΟῚ ΤΩΔῪ ΓΟΔΟΙΪΥ ἀϑοοσίαϊπ Ὁ ἘΧΒΠΉΝΙΒΕ 186 οὐ Εἰς] δα! θη 8 
Ρα ] ἸΒμοα Ὁ ΜΗ, Κυπίον, Βοηροὶ, ΥΥ οἰϑιθίη, αὐ οβ δος, βοῦοὶΖζ, δοβηπλδπη, δη 
Τιβοβοπάογι" 6 ἐλίγίν ἱλοιδαπα ναγὶουβ ΤΟΔῚ ΠΡ 3, ΒΙΟΒ ἈΓΘ 8814 0 Ὀ6 ἴὈυπα ἴῃ 
{πΠ6 τηϑη βογὶρίθ ο0]]αιοα ὈγΥ Ὦγ. ΜΙ}, δπὰ ὑμ6 λωπάγοα απὰ ἥν ἰλοιϑαπα τὶς ἢ 
Αγ οβ δ ἢ 5 οαἀϊτίοη 18 βαϊά ἰο δοπίδϊη, ἰπ πὸ ἄδρτϑρο συ βδίονον δἴθοῦ [86 ζοπογαὶ 
οΥΘαϊΌ δηὰ ἱπίθρτην οὗὨ [Π6 ἰαχί. 1 ἔδοῦ, [86 ἸΏΟΓῈ ΟΟΡ 68 8.6 τη} Πρ] 16, πὰ 186 
ΠΊΟΓΘ ΠΌΙΊΘΓΟῸΒ ΔΥῸ δα ὑγϑηϑοτὶρίδ δηὰ ἰΥΘΉΒ] Δ ΌἼΟΠΒ ἰτῸπὶ {86 ΟΥΙΡΊΠΔ], 186 πιογΘ 
ἸΠΚοΙν 18. ἴθ τπδὺ [86 ρσοηυΐπα ἰαχὺ δηὰ [86 ἔστι ογἰσίηΔ] γοδαϊηρ π|ὶ}} Ὀ6 ᾿πναϑιρσαίοα 
ἈΠὲ αϑοοσίδιποά Τ6 πιοϑῦ δοσγϑοὶ δηα ἀσουγαία δῃοίθηϊ οἰδδ8᾽08 ΠΟΥ οχίϑηῦ ΓΘ 
{πο086 οὗ ὙΠΟ πὸ Ὦδνα {6 ργθαίοβῦ ὨυΠὉΘΡ ΟΥ̓ τηδηυδοχίρίβ: δηὰ 86. πιοκὶ 
αοργαυοά, πιιιαίοα, διὰ ἱπασοιγαίε Θοαἰτοη8 οὗὨ ῃ6 ο]α γιοῦ ἄγὰ ἴβοβα οὗ σι βϊο ἢ 
Μψὸ ἰἰανο 186 ἔδνγοδβς ᾿πΔΠϑΟΥἸρῖβ, δπ ἃ ῬΟΥὮΔΡ8 ΟὨΪΥ 8. 58 ησ]6 τηϑηυβοῦρὺ οχίδηϊ. 
ϑιοῖ ὅτ Αἰβοηφῦβ, ΟἸθλθηβ ϊοτηβημβ, Ηοβγολίυϑ, ἀπ Ῥμοία8. Βΐῖ οὗἁ [ἢ]15 ἴογ- 
πλἐ[40]6 πη8488 ΟΥὉἨ γασίουβϑ σϑδάϊηρϑ, το πᾶνα Ὀδοῃ οΟἸ]οοιϊοα ὈΥ {π6 ἀπ! κοποα οὗ 
σΟἸἸαίοτθ, ποῦ ομα ἰθηίῇ -- ὩΔΥ, ποῦ οπθ Βυπάγοας ρατί ---- ΘΙ ΠΟΙ ΤΛΆΪΚ68. ΟΣ οἂπ 
ΤΆΔ Κ6 ΔΠΥ͂ ΡΟΓΟΘΡΕ]6, ΟΥ δ ᾿θδϑὺ ΔΠΥ͂ σηϑίογιὶ, αἰ αγα θη ἴῃ [86 δ6ῆβα ἷπ ΔΗ͂ 
ἸΏΟἄοση νουβϑίοη, ΤΏΘΥ σοηϑιϑὺ αἰηοϑῦ ὙΠΟ] ΟΥ̓ ῬΔΙΡΔΌΪ6 οὐΤΟσΒ ἴῃ ἰγαΠϑοσ ριΊοη, 
σταπιηδίοαὶ απὰ νογῦυαὶ ΑἸ ΈΓΘΠ 65, 8116 }} 88 (Π6 ἸΠ56Υ ΤΟΠ ΟΥ ΟΠ ββίοη οὗ δὴ δγίϊεϊο, 
ἋπΠ6 βιιϑι το οὗὨ ἃ ψοτὰ [ὉΓ 118 δαυϊνδὶθηῦ, δπαὰ ἴΠ6 ἰγϑηϑροϑιοη οὗὨ ἃ νου 
ΟΥ ὕπο ἴῃ ἃ βαηΐθηςθ. Ενϑη {86 ἔδιν {Παῦ 4ὁ σμδηρσα {86 Βθη56, αἴδοϊ ἰῦ ΟὨΪΥῪ ἴῃ 085- 
Βιισ 68 γοϊδειπσ ο απἰπιρογίδηϊ, Βἰδίοτιοδὶ, ἀπὰ σοοσγαρ θα) οἰγο πιβίδποσϑ, ΟΥ ΟἾΒΟΥ 
οοἰ ἴον αὶ πγαύξογϑ : δηὰ [86 5:}}} ΒΔ 16. ΠΟΥ (ἰδὺ τα κ6 ΔΗΥ͂ ΔΙ ΓΟΓΑΙΙΟΝ ἴῃ 1} 1Π:5.8 
ΟΥ̓ ἐοηβθάαθποο, ἐο ποῦ οἡ ἰμαῦ δοοουπί οἶδα 8 ἴῃ ΔΠῪ ἈΡβοϊ αἴθ ἀποοτίδιηΐγ. Εὐγ, 
δἰ πον 086 ἴσα γθδαϊηρ' ηΔΥ Ὧδ αἰβοονογθα ὈΥ͂ ςΟἸ]ατπσ [Π6 ΟἿΠΘΓ τη πυβογρίβ, νογ- 
βίοηϑ, δηα αυοϊαίϊοηβ ἰουπὰ ἴῃ (Π6 ψογκβ οὗἩ [ΠπΠ6 ἀποιθηΐϑ; ΟΥ, Βββου]α {1686 [1] ἴὸ 
σῖνα 8 ἴα τοαυ βῖδα ἱπέογταϑίϊοη, γγα ΔΓ6 ΘΠΔὈ]Θα ἴο ὙΠ {π6 ἀοούγιὶ πα ἴῃ αιιοϑίοι 
ἴτοῦι οὗποῦ ππαὲερμίεα Ῥάβϑαροβ οὐ Ηοὶγ ΥὙΥτιι. 16 ΟὈδϑογυδίϊουῃ. ῬΑΓΟΘΌΪΑΓΙΪΥ 
ΔΌΡ 168 ἴο 1π6 ἀοςιτῖπο8 οἵ [π6 ἀφ Υ οὗἉἨ 6808 ΟἸσιδ δῃᾷ οὔ (86 ΤΎΪΠΣΥ ; τ] ἢ 8οῖι6 
ΡΟΙΒΟΏ8 ἤᾶνα αἰϊοιμρίοα ἴ0 ἀχρυηρα ἴσοι {86 Νονν Τοβίδιηοηῦ, Ὀοσδυ86 ἃ ἴδ᾽ σ0η- 
ἱγτονθυϊθα ρῬαβϑαρθθ ἄντα Ὀδθθη οἰϊοὰ ἴῃ Ῥγχγοοῦ οὗ ἰμθιὼ: Ὀυῦ {8686 ἀοοίγ 65 ἤτὰ 
ὙΓΓ ΘΠ, 85. νγ}1}} ἃ ΒΌΏ ὈΘΆΠη, ἰῃ ΟΥΒΟΓ ραγίβ οὔ [6 Ν ιν Τδϑίδιηδηί. 7λ6 τότ τοον πὲ 
ριαμιδοτὶρί ολίαπί τισοιμμα ποί ρογυεντί οπδ αγίϊοὶς ΟΥἹὙ οὐ» ζαϊἢ, οὐ ἀθδίγον οπδ πιογαΐ 
}γεοορέ, ποῖ οἰϑοισλογ ρσίσοπ ἐπ ἰδὲ πιοεῖ δαρίϊοὶξ ἰογπιθ. ΑἸῚ {86 οπιϊδσίοπς οὗ ἴ]ϊὸ 
ΠΟΙ πῦ τηϑΠυβουρῖ8 μαῦ ἰοσαίμον οουϊὰ ποῦ σουπίοπλποθ ἴῃς οπιιϑϑίοῃ οὐὗἁἨ 9568 
Θβϑθηθίαὶ ἀοςίγιπο οὗἁὨ {{ἰὸ (ἀοβρ6ὶ, δε δθπσ οἰ ἴο ΤᾺΝ ΟΥ τι ΓΑ 8: ἀϑπα 4}} {1Π|Ὸ 
αὐ ξίοπβ, οοαπίοπμαποθὰ ὈΥ {Π|6 τυβο]6 π888 οὐ πιδη 8. Υρ8 δἰσοδὰγ οἰ ἰ6α, ἀο ποῦ 
Ἰῃ το] 66 ἃ 8[η 18 μοῦ 6856} 014] οἰ ΠῸΣ ἴο ἈΠ ΟΥ πιληη Υ8. Ὀογομπα ταῦ πλαν [ 
Τυυπά ἴῃ (86 Οομρ] υἱοηϑίδη οὐ Εἰζον δα τοη8. ΤΊΘ σΘΏΘΓΑΙ ἈΠΙΣΤΩ͂, ὑΒΟΓοοΥο, 
ΟΥ̓ 1Ά16 τηληυβογρίθ οὗ 156 Νν Τοβιδιποηῦ, ας ἄγ ἀἰβρογβοα [σοι 4}} (8 
σουηίγί68 ἴθ {{|ὸ Κπονῃ νου], δηὰ 'π 80 ργοδῦ ἃ νδγίείγ οὗἉ ᾿δηριαροβ, 8. ὑγὰ} Ὁ 
δϑιοΒῃΐησ, ἀπα ἀδπιοηβίσηαῦθθ ὈΟΪΝ [6 υϑιθγδίοη πη Ὑῖοῖ {Π6 ϑογιρίαγοθ ἢν 
τι" ΟΥ̓ Ὀσθοθη Πο] ἃ, ἀπὰ {Πὸ βέπριαΓ σαγΘ τυ ῖο ἢ 188 ἴα Κοὴ ἴῃ ὑγδηβοῦ! δὴ: ἱΒοηὶ:; 
πὰ 80 ΠΣ ἃγῦὰ ἴπε νατγίουβ γοδαϊπρθ οοπίαδϊ θα ἴῃ ὑπ 686 Ὡϑηιβογιμὶβ8 ἤτομι ὈΘΙΠσ 
Ποϑ1]6 ἴο [8 υποογγυρίοα Ὀγοβογνδίίοη οὐὗἩ ἴπ6 θΟΟΚΒ οὗ 86 Νεν Τοβιίδμηθηΐ (88 
ΒΟΏ16 βοαρίϊ68 ἤδνα ὈΟΪ]Ὺ αἰτπιοά, απ βοὴ ἐπι ὰ ΟἸ τ βία ἢ8. ἤδνα ρργθι θη 64), 

1 β΄ μοῖΖ, Νον. τοι, ασσαπι Ῥγο]οσοπι, σΔΡ. Υἱ. νο]. ἱ. ῬΡ. χχχυ .---οχὶχ. 
Σ 560 δὴ δδοοουηῖϊ οὗἩ 16 ῥγϊηοσὶμαὶ ποίοις τπδηυϑοτίρῖθ οὐ τὴ6 Νονν Τοβιίαστησηῖ, ἐηγγα, 

ο]. 1Ν΄. ΡΡ. 151---224.; δηὰ οἵ [ἢ ογ ἶσα] δά οι δῦουθ πηθηϊοποὰ ἰη ΡΡ. 125, 126. 128--- 
140. οἵ τὰ. βΆπιδ γυὙο]ιι πιο. 

5 Τῆι νδγίοιιβ γσϑδάϊηρβ ἴῃ [6 ΝΟ Ταεϑίδιμθηΐ ἅγὸ (Ὁ}}Υ οοπδίἀοτοὰ, ἐπα, ἰὰ Υο]. ΙΥ͂. 
ΡΡ. 48--65. 



ΟΥ̓ ἐδλο νει Τερίαηιεηΐ. 111] 

ἐπα ἐΠ6Υ δβογα 5, οὔ 186 Θοπύγασυ, δῇ δα ἀἸ εξ π8] δη ἃ πιοβί σοηνυϊποίηρ' Ῥγοοῦ {παῖ 
ΠΟΥ δχ δὶ δ ργθβοηΐ, ἰῃ 8}} θβϑϑηθδὶ ροϊῃίβ, ργθοϊβοὶυ [86 βᾶϊηβ 88 186 ΜΟΣῈ ὙΠ6ιὶ 
Ἅπογ Ἰοὗν 6 Βαηά8 οὗὨ {μοῖγ διιθοτβ. 
ἠπε δχἰδίθποθ οὗἩ υδγίουβ γοδάϊηρβ δογαβ πὸ 7υβὺ ἱπίδγεηοα ραϊηδῦ ὑμ6 ἀϊγίηθ 

Ἰηϑρίγδίίοῃ οὗ [86 Ῥγορβεῖβ δῃὰ ροβί!θβ. “ ΥὟ α δἱὶ ἀϊβυϊησυ θη θούνγθθη (86 δμὀδέαποο 
δηά [86 οἰγομπιδίαποοδ οὗ ἃ ποτγῖς, (που ρἢ γγὁ ΤΏΔΥ ποῖ Ὀδ6 80 ]6 (0 ἀτανν τυ ΔΟΟΌΓΔΟΥ 
(86 Ἰηα Ὀαΐνθθῃ 86 ὁπ6 δηά {86 οἵου. Νο οπα ἀοιίβ ὑπ [6 ῬΟβ868868 ἴῃ ζὍΘΠΘΓΑΙ 
{Π6 δέπδε οὗ α ν᾽ υδῦ]6 δυίμον, τ Βοῖθ ον δηςϊθηΐ ΟΥὍὨἨΤηοάσγηῃ, Ὀδοδυδβα οὐ βοὰο ἀοἔροϊσ 
ΟΥ̓ ἱπίογρο ϊδίϊοηϑ ἴῃ 186 ΘΟΡΥ, Οὐ Ὀθοϑυβθ 86 σρδὺ ὕ6 υποογίαίη Γοβρθοϊΐηρ 186 ἴγυθ 
Το ἱὰ δοπια ᾿ὩΟΟΙ 5: ΔΓ ῸΪῈ Ῥάδβᾶρο. Ὑ86 παγγδίϊνο οὗ δῇ μιϑίοσίδη, δὰ ἴΠ6 
ἀδροβιτῖοῃ οὗ ἃ ὙΓΠ688 ἢ ἃ οουτί οὗἉ 5166. ΠΊΔΥ ἱπΊρ ΓΟ 58 (Π6 τηϊηὰ 88 ἴσιο, πον ἢ- 
δίῃ πρ ΤΠ6Υ σοηϊδίη 5οπλ6 τη βίαια δηα ἱποοπβίβίθποθβ ἴ ἀο ποῖ Κῆονυ ὙἘῪΥ 8 
ἄἀοστοα οὗ ργβοϊβίοῃ δῃουϊὰ Ὀ6 ἀδεοιημθὰ γϑαυ δια [ῸΓ 8 ἀΐν!πα σοπιπιιιηϊοδίϊοπ, τ μοὶ 
15. ποὺ ἰβουμῦ ΠΘΟΘΒΒΘΑΣῪ [ὉΓ ΒυΠΊΔη ὑθΒΕἸ ΠΟΥ͂ : ΟΥ ἩὙἘΥ 8 βιδηάϊην ταΐγβοϊο βιου ὰ ἰνα 
ὙΓΟΌσΗΣ (0 ῥγουθηῖ δου θη 18 Βδρροπίηρ ἴο ἃ βδογθα ὈΌθΟΚ, το ἈΓα παν σ βυρροβοᾶ 
ἰο δου [86 ογϑάτῦ οὐ {1 )} οὗἁ ργοίδης Ὑτιἰηρβ." 

4, ΤΠ Ἰαϑύ ἰθβίϊπηοου, ἰὸ Ὀ6 δαἀἀμποοα ἔογ [86 ᾿πἰδρτιν δηα ἱποοῦ- 
Τυρύῃ688 οὗ {86 Νὸνν Τοβίατηθηΐ, 15 ἐγ Ἰβηθα Ὀγ {μ6 ἀσγοεηιοπέ ὁ ἐδε 
“πεϊεπέ Ῥεγϑβίοηβ απα (Λιιοξαξίοηϑβ ΚΓ οηι ἐΐ, ιολὲοἢ αΥὸ πιαάο ἴπ ἐδ τοττ γι 8 
9 ἐδε Ολτγίβέϊαπς οΥ δε ,γεί ἐΐγοε σοπέιγίοδ, απα ἴπ ἰλοϑςε οὗ ἐλ βιιοσεοαϊησ 
“αωίλεγϑ ὁ ἐλ οἰιιγοῖ. 

ΤῸσ τοβιϊπλοηγ οὗ ΨΈΒΒΙΟΝΒ, δηὰ (δ6 ονυϊάθηοα οὗ ὑμοὸ {αὐ 0 8 ἀηἃ ΟΥ̓ΒΟΙ ΘΑΓΪΥ 
ΘΟΟ] 681 845116 8] τυλίθτα, βανὸ ΔΙ ΓΟΔαῪ Ὀδοη ποιϊσοα 28 ἃ Ῥτγοοῦ οὗ ἴῃ6 ροπυ! θη 6855 ἀπά 
Δα πο πιο γ οὗ 86 Νον Τοείδιιθοῖ3 1.16 Φυοτάτιονβ ἔτοιῃ ἴμς Νὸνν Ταβϑίδηνοπὶι 
δὴ 1Π6 τυιτηρβ οὗ 186 {ἈΙΠΘΥΒ ἈΓΘ 80 ΠυπιοΙοῦ8, ὑπαὶ (845 10 69 Ὀδθ ΤΥΘΑΌΘΠΟΥ 
οὔβογνϑα) [86 βοΐ θΟαγ οὗ {πῸ (ἀοβρο]5 δηὰ Ερ βι168 πιϊσυῦ Ὀ6 οΟπλρ! ]6α ἔγοπι ὑπ 6 
ὙΔΓΙΟῸΒ ρηββοροδ αἰβρογβοὰ ἴῃ {Ππ|6 1} σΟΠλΠ ΘΠ ΓΑΥ68 δηαὰ ΟἾΠΕΥ ἩΓΙησα. Απά ᾿μουρῇ 
ἔμ686 οὐϊθί 8 ὙΤΟΤΘ, ἱπ ΤΏΒΗΥ ᾿ΠΒἴ8 ΠΟΘ8, ΤᾺ 6 ἔγοτη ΠΙΘΠΊΟΓΥ, γαῖ, Ὀδὶηρ᾽ Δ’ νᾶ γ8 τηδθ 
ψ 0} ἀπ αἰϊοηιίοη ἰο {86 5θῆβα δηὰ τηθδηΐησ, Δηα τηοβὶ σΟΙΒΙΠΟΏΪΥ Ὑ|Ὶ} ΓΟΑΓὰ (0 
16 πογβ 88 νοὶ] 848 ἴο ἴα ογάεν οὗ ἴ:6 πογάβ, ΠΟΥ σογτοβροπὰ Ἡῖῖ8 186 οΥἱρῖπαὶ] 
ΓΟΟΟΓά8 ἤγοτῃ Ὑν Βὶοἷὶ ἐΠ6Υ ποτὰ οχίγβδοϊοα : --- 8 ΙΓΓΟΙΓΑΡΔΌΪῈ δγριιπηθηΐ 1818, οὗ [ἢ 6 
ΡΟΣ δπὰ ἱπίθρτι πῖτμ το ὑπ Ν ον Τ βξατηθπὶ δὰ8 Ὀθθὴ ῃγοβοσυθὰ. “116 10]6 
ΟὈΪ)οσίίοπ, ἐμογοίογο, ἴο ἴπῸ ἱποογσυρίμθεθ οὗ ἴς Ναὸν Τοβίαπιοηΐ, ν᾿ ΒΙΟἢ Βοηι6 
ΟΡροβοτϑβ οὔ ἀϊνῖπο γονοϊδιίοη μβαᾶνα οπαθανουγθα [0 ΓΑΪδ6, ΟΠ 8ῃ δ᾽ ἰορεὶ αἰ ἰθραίϊοη οὗ 
1116 (8ρ6]8 ἴῃ {Ππ6 Ἰουτίἢ ΓΟΠΓΟΣ ὈΥ ΤΥγάοΡ οὗ [8 ΘΙΏΡΘΟΙῸΣ Απᾷδβίδβι δ, [811νΜ σοπὶ- 
Ρ οτοῖγ τὸ ἴη6 στουπὰ ἴον Ὑδηὺ οἵ ὑγοοῦ. δ ΝῸΣ ἀο νὸ βαζασὰ ἴοο πιυςβ ἴῃ βϑγίηρ, 
{δὲ ΠΥ 8}} [π6 ἀποίθηϊ πε ηρ8 ΠΟΙ͂ δχίαην ἴῃ ΕἸΣΤΟρΡΘ σοσο Το] οἰοα τορεῖβον, 06 
Ὀμκ οὗ τἸβθὰ ψοῦυἹὰ ὈΥ ΠΟ 688 Ὀ6 ΘΟΙΏΡΑΣΔΌΪΣ ἴυ ὑβαὶ οὗ ἴμ86 ᾳφυοίδιιο "5 ἴδἰκοη 

1 Ἠον. Ἐ, Βυγηβὶ 68 “ Εεϊϊσίου οὗ Μαηκιηὰ, ἃ βογίοδ οἵ Εββαυβ, νοὶ]. 1. "Ὁ. 8327. 
9 8566 Ρ". 70---98. διργα. 
8. ΤΊς οδ]εοιΐοη ἀρονο δ αἀδὰ ἴο 18 Ἰοπηδοᾶ οα {πὸ (ΟἸ]ονυηρ' Ῥαάδβαρο, οσσυττίηρ, ἴῃ (9 

ΓἨἩτοηΐίοὶς οὗ Υἱοεῖοῦς Τυπαποηϑδ, δὴ Αἰγίσδη Ὀϊβῆορ, γ8ο βουγθηεὰ δρουῖ [Π6 το! 44}6 οἵ [η6 
βἰχῖῃ σοηΐαγγ. “ Μαεββαῖα Υ. Ο. Οόοββ. (Οοπβίβητ ηορο}}, ᾿ιθθηϊ6 Α παδιαβὶο Ἱπιρεσζαΐογο, 
δ ποῖα ονδπροῖία, ἰδιπηιϑῖα δὺ ἰάϊοιίβ ονδηρο  8ι18 οοπιροδίῖδ, ΓορΡγ  Βοἀαηΐον οἱ οπηεη- 
ἀδοΐαν." (ΥἹος. Τυη. ΟὨτοη. Ρ. 6. δρυὰ ϑ.δις. ΤΊος. ΤοΙΏΡ.) ἰ.6. 15. ἐδ οοπδαίεἠΐρ οἵ 

Μεκραία (λ.Ὁ. 506), αἱ Οπείαπιϊπορίε, ὃν ογάεν οΥ (λὲ ειιρεγοῦ Δνασίαείμε, ἐλ ἡοἰν Οαοερεῖε, 
ας δεῖηφ οοπιροδεά ὧν ἐἰϊιίογαίε ἐπαπφείἰείδ, ατα οεκδατοά ἀπά οοττεοίεά. ΟἹ ἴῃ οὐ)εσιίοι ἴ0 
1πι6 ἱπιοζτίιν οὐ τῆς αοερεῖβ, νυ ἰο ἢ 888 Ὀθθη διϊοτηριοἀ τὸ Ρ6 ἰουπά ἃ οη 18 ραβδαρο, ἵνῸ 
ΤΊΔΥ τοῖηαγί, ἴῃ δι ϊτίοη το [Π6 ΟὈΒΟγΥυ δι! Οη5 Αἰγεδαὰν φίνοη, ἢγεὶ, {Παϊ, Ὑδίουοσ {1|18 ἀσδίζχη 
ὑμόη ἴπα ΟΟΒρ618 νγ88, ἰξ ἀοοβ ποῖ δρρεδγ ἴο βαύβ ὕθέη ραΐ ἰῃ ἐχθοῦίυῃ; [ὉΓ ἰΓ ΔΗΥ [α]β ἢ - 
εαἴίου οἵ ποπὶ μδὰ Ὀθοη διἰϊοτιρίοα, νι μδὶ ατλυ]8 ψου]ὰ ἷξς μᾶνο γαϊδοὰ ἴῃ 116 Εδδβῖ, Ὑγθε τὸ 
Απαφίδδίυβ νν88 ὉΠ ΟΥΑΙ μδιοὰ 1 1 που]ὰ, ἴῃ βδοῖ, βανθ Ἵοοδὲ {πδὶ δα ρογοσ Δ18 σΓΟἢ 
ππὰ ἢϊς 16. ϑεἼοοηά!γ, ἢ 6 Πδά το Δ}}Ὺ ἀεδίρτιοὰ ἴο σογταρὶ ἴΠ6 ΡυΓῪ οὗἨ 186 ἀοβρεῖβ, 16 
Ἰεϊφιοτίδηϑ οἵ δαὶ τἰπλο, το ἢδνο ποῖ Ὀθοὴ Ὀδοϊκνναγὰ ἴῃ τοϊδίίης 18 ΟἿΟΓ τη ργβοῖςοδ, 
νουἹὰ ποῖ [4] ἰο μανοὸ τοοοσὰ δὰ ἰδ 88 ἃ δίδπάϊηρ τηοπαπιοηὶ οὗ ἢ ἰμίδιηγ. Βυΐ ΠΟΥ ΔΥῸ 
τοῖΑ}}γ 8:16 ὔὲ ὁοποογτλης ΔΩΥ δύ} δἰζειαρί. 866 Μ|}11 Ῥτοϊεβοτηοπα δά Νον. Τεβί. ὃ 8 10] 4, 

1015. (Ρ. 98. εὐϊε, Καδίετ); τ. ΒομτοΥ8 ΒοτηΑγ 8 ὁπ Ετεοιἰπκίηρ, τοπὶ, ΧΧΧΙ. (Επεἰιὶ- 

τἰ ἀΐοη Τπεοϊορίουπι, νοὶ. ν. ΡΡ. 175---186.); Ὁτ. ΙΓ ον 5 ̓ἰθοοῦΓρεβ δὲ ἴ0 ΒοΥ]ο μθοίαγο δ, 

γο]. ἰ, ΡΡ. 759, 760. (οἰΐο οἀϊξ, 
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ἔγοια (6 ον Τοϑίδπιθηί Α]οη6 ; δὸ (δαὶ ἃ τηϑδη τωϊρΐ, τ ῖ τηοτὸ βοι Ὁἴδησα οὔ 
τοαβοη, ἀΐδρυΐθ τ ῃοῖμον {86 τυ ηρβ δβουι θὰ ἴο Ηοπιοῦ, ΠΤ οπιοβίμθμθβ, ΥἹΓΡΊ], οΥ 
Οαϑαγ, τὸ ἴῃ [86 πιαὶῃ βυο ἢ 88 {860 Ἰον τμοὰὶ, ὑπθδῃ δ οουἱὰ αιαρϑύίοη τδποῖπον 
ἴδοβε οἵ Μαείίδον, Μασκ, {κο, Φοδη, Ῥαοίοσ, “9 4πι68, δῃὰ Ῥδι], ΓΘ γε ]γ {μοὶγ 
Ῥγοάἀποθοηβ. 

111. ΑἸΒουρΡἢ γα ἰμὰὰ8 πᾶν ΘΥΘΤΥ ροββϑ]Ὲ ανϊάθπος ὑμαὺ οἂπ δ6 
ΤΟΑΒΟΠΔΟΪΥ ἀρβιγοᾶ; γαῖ, 88 {6 γ8 8Γ6 βοῃβ ὈοΟΪΚΒ οἱΐβα οὗ τϑίθστ ἰο 
ἴῃ ἴα ΟἹ] «πᾶ Νὸνν Τοβίδιηθηίθ, ἡ ϊοἢ ἀγὸ πού ΠΟΥ οχίδηίΐ, ᾿ξ ἢδ5 
6 οὈ͵δοίεα {παὖ βοπλα οὗ [βοβθ ῬΟΟ ΚΒ ἃ6 ποῦ τοαπέϊπσ, τ ΒΟ ΟΠΟ6 
Ὑγ γα σοπβεαρης ρατίβ οὗ [86 ουρίυσθθ Α 1116 οοπβιάογαϊίοη ψν1}} 
ΒιβΊοα ἰο Βῃον {μα {18 ΟὈ]δοίϊομ 18 υὐἱοῦὶν ἀοβαςαϊθο οὗ ἔουπάαίϊοῃ, 
Δηα {πῶῦ πόμα οὗ 6 τυϊθηρβ ΠΟ. ΔΓΘ δοοουηίθα ββογοα ὈΥ̓ {Π6 
76) ἀπά ΟἸ γιβιίδπϑ (απὰ σοῦ οἷαῖτα ἴο Ὀ6 τϑοθϊγθα 88 ᾿πβρὶ γα 
ὙΥὶ ἢρ8), ΟΥῸΣ ἼΟΓῈ ΟΥ σου] Ὀδ ἰοβί; δῃᾶ, ὀοῃβθαυθηθγ, {μαῦ ὯΟ 
ΒΑΟΤΘα οὐ ἰῃβρίγοά τυϊπηρ 18 ΠΟῪ Ὑδμπρ' 00 οοτρ οί {86 σδηοη οὗ 
δοσιρίαυζο. 

1. [ῃ [6 ἢτγβι ρἷδοβ, 718 ΏΔΥ Οὔβαγυα, ὑπαῦ 10 Β6Θ 5 ὙΘΥῪ ὉΠΒ. 1 46 
το {86 οΥαΙΏΔΥΥ οοπαμποί οὗ Ὠινπα Ῥτονάθηο66, ἴο Βυ ου ἃ θοΟΪς ται α 
ὍΠΟΥ {Π6 ᾿ἰπἤπιδηοαβ οὗ (6 ΗΟΪΥ ρὶτιῦ, ἴο Ὀ6 Ἰοδβί, 

70 βϑϑθηιβ ἰὸ Ὀ6 ΠΟ 518]}} γθῆβοϊίοῃ οἢ {86 ᾿ν βάοτῃ οὗ ἴμ6 Ὠ᾿νῖπο Βοΐηρ, ἴο βαγ, ἐμαὶ 
δα ἔγδὶ ἰηδυσποοὰ 186 τγηρ οὗ ἃ βεὺ οὗἨ Ὀοοΐςβ (δαὶ ἰδ, ὈΥ μἷβ ΟῚ ΟΧΊγΔΟγ ἸΠΑΓῪ 
᾿πη ΓΟ ββ'0ἢ8 ΟἹ ΤᾺΘΠ 8 τα οδιιβοὰ ἴμ6πὶ ἴο Ὀ6 ἩΓΙ((6Π), δπα δζοσνγαγ 8 ρεγτηϊ εα 
ὙΠ6πὶ ὈΥ͂ οἴϑηοο, ΟΥ 1868 πορίροποα οὗ πλθι, ὑο 6 ἸΣΥΘΟΟΥΘΥΔΌΪΝ ἰοϑί, {ΠΟΥ τ σα 
ποῦ Βαυν 6680 6 [0 ἰπβίτυοί δηά ἀϊγαοῖ τηδη κι πὰ ἴῃ [Ππ6 πιο πο οὗ διἰδι πίη (.6 στοδὶ 
δπᾶβ οἵ θείῃ, ἩΒΥ ὙΓΘΓΘ [ΒΟΥ δὐ ἢγβί ρίνϑη ἢ 1{ ΤΠ6Υ τ γο, 1ὺ 866 πι8 Βαγὰ ἴὸ ἱπηασίῃδ 
ὑπαὶ {86 βαηθ Κιηὰ Ῥγουϊάθῃοθ σι ο ἢ ἔϑνο πολ πουϊὰ ἀρδίη δ κα ὕΠοπ ἈΥΤΑΥ. 
Ηον ΒΙρἢ δυοὶ 8 σὔδυρο 88 {818 σίβϑα, ὈΟΪῚ ἀρδϊηδῦ {μ6 τϊϑάοτ δπὰ σοοάηο85 οὗ 
Ὠινίπο Ῥγονίάθησθ, πλΔῪ ΘαΒΙΪΥ Ὀ6 Ραγοοϊνθα ΟΥ̓ ΘΥΘΥῪ Οη6 0 111} {ΠῚ Πἰκ ̓  ρΑΥΓΔΠΥ 
οη ἴδ8α πιαίζογ. ὙΤὨὶδ ἀγριυτηθηὺ ὈσΟΟΠΊ6Β 80}}} Τοῦτα βίου ὙΠΟ ΜθΟ ΠΘΟΠΒΙ ΟΣ 186 
στοῦ στο ὙΒιοΣ πὸ Ὠινῖπο Βοίησ ἴῃ 411 αροβ ἰοοὶς [0 Ῥγϑβοσυα ἱβοϑα ὈΟΟΚΒ τ ]ο ἢ 
ΓΘ ΠΟΥ͂ Γοοορϊνρὰ ἰηίο {π6 σδποη οὗὨ 186 Ο]α Τοβιαπηοπί, ουθὴ ἤθη ἴ86 ῬΟΥΒΟΏΒ τ ῖτ} 
Ὑολὰ (ΠΟΥ ΘΓ ἰηἰγυδίοα 6ΓῸ ὉΠῸΟΣ οἰγουϊηβίϑησοδ, ἰη πίοι, πιϊδουΐ ἰ6 1η8υ- 
6π66 οὗἩἨὨ Ηρανοη, ἰδ πουἹὰ αν ὈΘΘη αἰ πλοϑὺ τ ροβϑιὉ]6 ἔοσ ὑδϑῖὰ ἰὸ Βαυθ ργοβογνοά 
ἴπ6πι. Το ᾿πβίϑῃοθ ΟἿ] ὑμαὺ οπα {ἶϊΐπιὸ πθθη 188 96 078 ὝΘΓΘ ὑπάᾶθτ {Π|6 ΕΥ̓ΤΔΠΩΥ οὗ 
Απϑϊοοσδιβ ἘΡΙρ8η685,  μθὴ ΔΙ ΒΟΌρΡ ὑπδὺΡ ταοηϑίον οὐὨ ἱπιαυϊν Ἰαἰὰ ἐμοὶν ἐθιρ] 
δηα {86 ῖν οἰ τυδβδίθ, ἀδθβίτογθα 811 ἰδ βδοσθὰ Ὀοοκβ ἢθ οουἱὰ τηθοὶ τῖτἢ, δηά αἱ 
ἸοησίΒ ρα] ἰϑῃμθὰ ἃ ἀθογοθ, ἐμαῦ 41} {μο88 βμουϊᾷ βαβδν ἱπιπιθάϊαῖοὶν ἀθ81}} γβὸ ἀϊα 
ποῖ ταβιρῃ {μι ῖῦ σορῖθβ, γοῦ τβ {86 βδοσγϑὰ γοϊυτηθ δαί] Υ ργοϑογυϑα, δη σαγο να 
[ΔΚ οὗ 10 ὉΥ 118 ΔΌΪΒΟΥ. 

2. Τα Ζοαὶ οὗ 16 δι η1|1 αὐ 411 ΕἸ π68 ΖῸΓ {π6ὶῚ βδοσϑα ὈΟΟΪκΒ τ 88 
ΒΆΘὮ 48 σγουἹὰ θ6 ἃ ὙΟΥΥ οἴἴδοῦμδὶ τθϑηβ ὕο βθοῦσθ {Π}6πὰ ἔγοπι ρϑυβἢ- 
Ἰηρ;-. 

ΤῊΪΒ 15 γγὸ]} κπονῃ ὈΟΙᾺ οὗ [86 76 ν8 δηὰ τ ϑύϊδηβ; δπὰ ἱπάθοα πὸ 1688 οϑὰ Ὁδ 
ΤΟΑΒΟΏΔΌΪΥ ἱπιαρίποα ΟΥ̓ ὑβοβ Ὑπὸ Ἰοοκθὰ ὑρὸπ {8686 ὈΟΟκ8 88 αϊβοονοσίηρ 186 
Ἰλομοά οὗἁ οὈίδιμϊηρ᾽ οἴθγη δ] 18, δπὰ (δμαὺ σολισίοπ ον σι Βῖοὶ {86} ὙΠ] ΟῚΥ βαογὶ- 

᾿ Ἐγηεδιΐ, Τηδῖ, Ἱπίοτρ. Νον. Τοϑὲ. ὑρ. 151---1δ6, Τιαγάποτβ ΤΟΣ, ϑνο. νοΐ, νυἱ. Ρρ. 
650---672.; 4ἴο. τοὶ. 11], ΡΡ. 459---470. δίοβοι, )ο δποηθ, Ρρ. 85. εἰ δέη. Μοὶ ἀδηπανοῦ, 
Ιαϊτοά. δὰ 140. ΒΙδ]. ΡΡ. 196---198. 1.288, Ρῃ. 343---οθθ. 1)1, Ἠαγινοο δ Ιπιτοὰ. ἕο ἴῃ 
Νεν Τεδί, νοὶ. ἱ. ρῃ. 120---126. ΜΊΟΒΔΟ] 8, τοὶ. ἱ. ΡΗ. 28---69. δηὰ νοΐ, ἰΐ, ρρ. 862 .--- 374. 
Ὅτ. Ναγοββ Ἐριημαγκ8 οὐ ἴΠ6 ΤΠπίϊατίδη Νεγδίοη οὔ τὴ9 Ναὸν Τεβιδπηεηῖ, Ρρ. χχίχ. χχχ. 
258, 259. Ὧγ, Εγδπβ Ενίάθησεβ οὗἩ ἴπ6 Μοβαὶς δηὰ Ὁ γβιίδη Οοάςβ, ρὑρ. 1δ2---Ἰ59. 
Αδραάϊε, Τγαϊμᾷ ἀθ 16 ψέγίιις ἀθ 164 οὶ σίου Ομγδίθηηο, νοὶ]. ἰϊ. Ὁρ. 4ὅ---57. Μογηοῖ, 
Ὑταϊυό ἀθ 16 Ν᾽ ἐγσῖνδ ἀθ 16 οὶ σίου ΟἸγότίθηπο, νο]. 11}. ὑΡ. 48---76. τ. ΒΟΠΕ]6γ 85 Εδη)δτκβ 
οη ΕἸ οι ἰηκίηρ,, τοπιατκ χχχὶϊ. (ἴη Ἐπολίτγι ἃ, ΤΠ θοὶ. νοὶ]. ν. ὑῃ. 154---175.) 

Σ Ψοβορῆ. Απεᾷᾳ. διὰ, 110. χὶΐ, ο. 7. 8.6 αἷἶδβο  Μαςς. ἱ. 56. 67, 
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δορὰ ὈΟΙᾺ {Βα πιβοῖνοβ βηὰ 411 (Π6Υ Βα. Ἡδποο, 45 ἀπάον (Ππ6 ὈΔτΌδτοι 8 ρουβοουτοπ 
οὗ {86 968 ὉῪῚ Ἀπ οσδ8 80 ἸπΘὨ ἸΟΠΘα, 80 8150 ὉΠΑῸΓ ρογβοσατίοηβ οὗ {86 ΟἸτὶβ- 
εἶδ π8, ΠΟ δμἀθδνουῦβ ὉΤῈ δηϊϊπο (0 δχίγραϊθ ἀπὰ ΔΡο 88} ἐπ ϑογρέυγοβ. [ ἰ8 
ονυϊάοπι ὑπδὺ [Π6 τΆγηὶ Ζοαὶ δηὰ ἀΠίσϑηι σδΓα Οὗ [86 {88 ἃ] ργοϑογνθα μοι ; δηὰ 
δἰ Βουρῇ 186 Θιρογοῦ ΠὨίοο  β8:8ῃ ἴῃ 818 ἱπιρογαὶ δαϊοῖ, ἀπιοὴρς Οἴμ6Ρ στα 6} εἰ68, οηδοίοα 
1παῦ 411 (86 βδογοὰ ὈθΟΚ8 βῃου ἃ Ὀ6 Ὀυγηῦ ἩΒΟΓΟνοΡ ΠΟΥ ΜΟΣΘ ἰουπα 1; γαῖ 88 1Π6 
σΟΌΓΑΡΟ 8η4 τϑϑο]υἰίοη οὗ ἴτ6 ΟἸ ΓΙ δι η8 θα θα δηὰ ἐγυβιγαϊοα (86 ἀοϑίμηβ ΟΥ̓ 18 
ΤΟ ἴῃ 4}} οἵ βαὺ ἰῃβίδποθθ, 80 [Π6Ὺ ἔγυβίταϊ θα ἰὔ ὙΘΓῪ ΤΟΙΛΑΓΚΔΌΪΥ ἷπ (διὲμ ἰηδίδησα. 
Νον ἱπάαρὰ σου]ὰ ᾿ζ Ὀ6 ΟΥ̓ΠΟΥ 186, τ ἤθη νγα ΘΟ, ΒΙ ΔΟΥ, 

3. Ταῦ [16 σαποηϊοαὶ ὈοΟΪΚ8, εἰποῦν 1η [86 ὉΠΕΊΙΕ ἰδηρυλρθβ ΟΥ ὈΥῪ 
ΤΩΘΔῺΒ Οὗ νΟΓΒΊΟΠ8, 6 γα αἰβροσβοα ᾿ηΐο {π6 τηοβέ αἰϑίβηξ σοηὐσίθθ, δά 
ἴῃ 1ἴῃ6 Ροβθθϑβίου οὗ ἸΠΠΌΤΩΘΙΆ 6 ῬΘΓΒΟΙΒ. 

ΑΒ ἴῆ6 (τυ ἢ} οὗ {π18 ἔλοῦ μ88 Ὀθθῃ ἀδπιοπβίχαίθα ἴῃ {π6 ἔττο ρῥγϑοθά- 
1ρ; ΒΘΟΙΊΟΠΒ οὗἉ [818 σμαρίεσ, γγχ8 ᾶτ6 Δ ΓΠΟΥΙΒΘα (0 1πὲὉΣ ΠΟῪ ᾿τργοῦ 4016 
10 18, ὩΔΥ͂, ΘΔ πχοβύ ᾿π ροβ810 16, {μπαΡ ΔΩΥ ῬοΟΪς, 80 δϑίθοπχθα 45 [6 ὈοΟ ΚΒ 
οὔ 16 ΟἹ]ά δπὰ Νὸνν Τοβίδιηθηΐβ 6.6 δηᾶ 51{1}} αγθ, θοΐἢ ὈῪ “6718 δᾶ 
ΟἸ γιβπηβ, πὰ τ μ]οἢ ὑΠ6 Ὺ βονθγα ν Ὀ6]ιανα ἴο 6 αν 6 ]Υ ̓ πΒρὶγβα,-- 
80 ἀϊπἔ[ιβοὰ πο {μ6 τηοϑῦὺ ἀϊβίδη ὁουπ ΓΙ68, --- [Π6 ΘΟΡΙ68 οὗ τῇ] θῇ, ΟΥ 
οὗ ὑγδηϑ] 08 ἔγοιη {ποῖὰ, σου] αἶδο θ6 δοῃ ληια}} ν τι ΠΡ] γἱηρ; ἀπά 
ἸΠΟΓΘΆΒΙΠΡ,, --- σου] ὈΥ ΔΗΥ δοοϊἀθηῦ ΟΥἹ οἤδησθ, ὈΥ ΔΏΥ ᾿ιιτηλη [ΌΓΟΘ ΟΥ 
ΡΟΥΤΟΓ, ΟΥἩ ΤΩ ΠΟἢ 1688 ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟΆΓΟ]688 ποσίοοί, μα Ἰοϑῦ δπα ἸΥΓΘΟΟΥ ΓΟ 
ΡΟ Ι5ἢ, : 

ΙΝ. ὙῈῺ γορατγα ἰο ἐπ ΟἹα Τοβίαπηθηΐ, ποῦα ρΑγ ΠΟ ]ΑΥΪΥ, ν᾽ 6 ταν 
οὔβογνθ, {πδὶ νπαῦ Πα8 σίνϑῃ ογϑα! ἰο {π6 οδ]οούοη, {πᾶΐ βοιηθ οὗ {Π6 
ΘΑΠΟΙΙΟΑΙ ὈοΟΪκ8 οὗ ϑογιρίαγα γα ]οϑῖ, 18 [86 σομητηοι ποίϊοῃ, {μαὶ {Ππ6 
ὍΟΟΚΒ, 80 βιρροβοα ἴο δα Ἰοβί, ὑγοσα υοἶκηιθβ οὗἁἨ ΒΟΙΒ 81Ζ6, ἃπά 4]] οὗ 
τῆ πὶ ᾿πά ]οὰ Ὀγ {Π6 ΗοΪγ ϑὅριγιῖ. ΝΟΥ, ἴῃ Ορροϑιξοη ἴο [818 ΘΥΓΟΏΘΟῚΒ 
ποί!οῃ, 1 18 ἰσ Ὦδ οοῃϑιάογοά, 

1. Τπαῦ {86 Ηδορτον ψοσγά ΒΡ (Β6ΡΗ6Ὰ), Ποῦ ψγ͵ὸ το ηάοὺ δοοᾷ, 
ῬΤΟΡΟΥΪΥ βρη ῆθ8 {π6 Ὀᾶγα το θαγβαὶ οὗἨ ΠΥ {π]ησ, ΟΥ̓ ΔΠΥ ΚΙπα οὗ 
να ησ, ΠΟΥ ΘΥΟΥ 58Π28]}}: δηᾶ τ τὰϑ (16 οιβίοιῃ οὗ [Π6 6 }}8 ἴο ο8]} 
ΘΟΥΘΓῪ Ὧπ16 πιοπιογαπάαπι Ὀγ {δπαὺ ΠδπΊο. 

ΤΒι8, Ὑ ποῖ να ἐΓαπϑ ἴα ἃ δὲ οΥΓ αἱοοτεοιποπί (Ὠοαῖϊ. χχὶν. 1.) 18 ἴῃ (86 οτἱρίηαὶ ἃ 
δουὶλ οὗ αϊσογοοπιδηί ; ἀπὰ τπ6 βῃογί δοοουπὶ οὗ (ἢ ροποαϊοργ οὗὨ “9}6δὺ8 ΟἸ γιϑὲ 
(Δία. 1. 1.} 15. ἰϑυιθα ἴῃ τ86 Ηφῦτον ἰάϊοιλ τ[ῃ6 δοοῖ οΥ̓ὈΎ ἰδέ ἀλυβέιῥό 67 υεδμ8 
Ολγε. 80 ἴῃ Μμι!. χῖχ. 7. απὰ Μαγκ χ. 4. ἴδ 15. ἴη 186 αγϑοὶς ἃ δοοΐ οὗ ἀϊνογοο- 
τποηῖ. [τ κα τπηβηποῦ, 1)αν 8 ἐείίον ἴοὸ ΦοδῸ ἴῃ 2. ὅδηι. χὶ. 14, 1ὅ, 18. ἃ δοοὶλ ἴῃ {}16 
ΠΟ ῦγον δηὰ ἀτθεῖς ; 845 αἷδὸ [86 Κὶηρ οὗ ϑ.γιδ'5 Ἰθίίεγ ἴο [Π|6 Κιπρ οὗἩἨ Ιϑγδεὶ, τβθῃ- 
τἰοηοα ἴῃ 2 Κίηρε νυ. δὅ.3 

2, Τ|ιαῖ βονογαὶ οὗ ἰἢθβ6 ἰγαοΐβ, τ ΠΙΟὮ ἅττα ποῖ ΠΟῪ δχίδηϊ, 6 γα υσὶΐσ 
ἴση, πού ὈΥ̓͂ Ραγβοηβ ργϑίθηίηρ [0 ΔΠΥ͂ Βα ΡΟΓΠδύαΓΑΙ αβϑιβίδησθ, δαὶ ὈΥ 
1πο86 ὙΠῸ ΟΓα βίυ θα ὑθοοσθυβ ΟΥ̓ ΝΥ ΤΊ ΟΓ8 οὗ Ἑσῇγοη]ο 68 8, Δ ΟΠΟΘ 
οὗἉ στγοαΐ ΒΟΠΟῸΣ δηά ἰγυδί, μυΐϊ οὗ «α ἀϊδογοηῦ Κιπα ἔτγοπι ἰμαῦ οὗἉ {110 
Ῥγομξβοία, 

" Ἑαβοῦ, Ηἴδει. Ἐπεὶ, 110. Ὑἱ!. ο. ἃ. 
3 ΔΓΛΠΥ Β᾽ΠΉΪ ΔΙ ἰπβίβηο δ ἈΓΘ ἴο ὕδ Τοιπά πῃ ἀποίδπε ργοΐαπα τυ το σβ, ἰὼ τ Πἰςἢ ἰεέίεγϑ ΔΥῸ 

σἈ]]ο δοοῖδ. Οπο οὔ ἴῃ πιοκὶ διγι κί ἰ8 τπ6 ΓΟ] ον ηρ, ἐδίκεη οτῃ ἴἢ6 ἐμοῦ οἵ Ῥτοίαπ 
ΔΙ ΒΊΟΥ, κ8 Ἡεοτοάοιυε ἰ8 Ἰγοαι ΠΥ ΤΑΙ] ἃ : - ΒοΙδίϊηρ 1Π6 ΠΟ ΒΡίγΔΟΥ οὗ Ηδγραμαβ δραῖπδὶ 
Λαῖγαβοβ, Κη οἵ Μεβία, μὸ δαγβ, ἴπαἱ Ἠδγραραδ σοπιπιιπίοαῖθα ἢΐδ ἐπίσπ ἢ 5 ἴῸ ΟΥ̓ΤΒ ἰμ 
Δ ἰεἰἰστ; ν ἈΙο ἢ, 88. 4} 106 τοδὰβ Ἰοδιϊϊηρ τὸ Ῥεγεία νοτο χυδτγάςα ὈΥ͂ [86 Κίημ᾽ Β ἸΤΟΟΡ5, ἢ6 
δονγοι ὕρ ἴῃ 1Ππ|ὸ ὈΟῚῚΥ οὗἩ ἃ ἤδγο, δπά βοηὶ ἰδ ἴο ἢἶπὶ ὉΥ οὔ οἵ [18 τποεῖ ἰγυβίν ἀοΠΊΘΘΙ109 --- 
Λαγὸν μηχανησάμενος, καὶ ἀνασχίσα: τούτου τὴν γαστέρα, καὶ οὐδὲν ἀποτίλας, ὡς δὲ εἶχε, οὕτω 
ἐσέθηκε ΒΊΒΛΙΟΝ, γράψας: τά οἱ ἐδόκεε. 110. ἱ. ο. 128. ἴοπι, ἱ, Ρ. 184. οἀ,. δ μιν οἷς Πδουδοῦς 
Ἱωπαϊηΐϊ. 1817. 

δ Βεε 2 ὅδῃ, υἱῖἱ, 16, (πῃλγκίηδὶ τοηἰογῖη) πὰ 3 Κὶπρ5 χυὶϊὶ, 18. 
ΥΟΙ. ἴ. " 
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8. Βαυΐ, Βυρροδίηρ; {π80 ἴπ ὈοΟΪκΒ ἴῃ απδδίϊοη ΤΟ γ6 ει ΐθη ὈΥ͂ {Πο86 
ὙΠΟ ὙὙΕΓΘ {ΓΌΪΥ Ργορμϑίβ, γοῦ ἸΠ6Υ γογα ποὺ πυϊείθῃ ὈΥ ἸπΒρ᾽ γαοη. 

ΤῊ 8 ἀγσυτηθηῖ 8 ἐΟΤΟΙΌΪΥ βίαιθα ὈῪ Αὐρυδβίϊπε, ἴῃ {Π6 0] ον πρὶ πιαπηοτ: ---- “ ΙῚ 
μια Ηἰϑίον θϑ οὗ 16 Κίηρβ οὗ πάδῃ δηὰ 1βγδοὶ, ϑθυθγαὶ τ ΡΒ ἃΓ6 τηθη!]οπρα, πἡ δὶ ο ἢ 
ΔΥῸ ποῦ ἴπογο δχρίαϊηθά, ἀπ ἃγὸ σοίδγγθα ἰο 88 οοηΐδὶ ρα ἴῃ οἴμοσ ὈοοΪκ5 ψ βίοι 186 
Ῥτορμοῖϑ τοῖα : πὰ βοιημθί!ηθβ ἴῃ8 ΠΔΠ168 οὗἩ [8686 ὈῬγορμδίβ 8Γ6 τηοπίϊοπϑὰ ; δηὰ 
γεῖ (Π686 τὶ πρ8 ἅτ ποῦ οχίδηῦ ἴῃ ἰΒ6 σδῃο ΜΙοΝ ὑπ6 σὔυγχοῖ οὗ ἀοά γτοοεῖνοβ. 
ΓΗ γϑάβοῃ οὗ μος 1 οδῃ δοοουπῦ ἴῸΓ ἰῇ ΠῸ ΟἾΒΟΣ ΜὙΔΑΥ, ἴῃπ ΌΥ βυρροβίηρ ἔδϊαι 
1886 ΨΘΡΓΥ ῬΘΥΒΟΠΒ ἴο ἡ βοῖὰ ἴμ6 Ηοὶν ϑριγὶς γαυθαὶ θα (Βοβ6 ὑμῖπρα ἩΒῖοἢ ἀγα οὗ ἴΠ8 
δἰ σΒοβὺ οὐ ἴῃ το] ρίοη, βΒουη  Ι Π|68 Ἡσοῦδ ΟἸΪΥ͂ 88 {21} {1} Εἰ ΒυΟΥΔΠ8, ἀπ δἱ 
οἴμοῦ {ἰπλ68 89 Ῥσγορ οῖ8 ἀπάθσ [86 ᾿πἤυσηποοβ οὔ ἀϊν!ης ἱπβρίγϑιοη ; δπὰ {μὴ 0.686 
ΤΠ ΙΉσΒ ΤῸ 80 αἰβογθηΐ ἔγοπι οϑοῖὶ οἵμον, (μὲ (86 Οὐδ βογί ἃγὰ ἴὸ Ὀ6 ἱπιρυϊοὰ ἴο 
«ῃδηχϑοίνοθ 88 {86 δυϊδογβ, ἴα οἴδοῦ ἴο ἀοἄ, 848 8 πα ΌΥ δαὶ; [86 ΦΌΓΓΔΘΥ 8Γα 
οὗ βογνῖσα ἴο 'πογθδβθ οὔὐῦ ἱκηον]εάρο, 6 οἴου οὐ δυῦπουῦν ἴῃ το] ρίοη, δὰ σαπο- 
πῖοδ]." [Ιἢ δαάϊτίου ἴο 1118 ΟὈδαυυοη, γγ6 ΤΊΔῪ γα πιδτκ, [παὺ [86 ὈΟΟΚ8 οὗ ρΡγοΟρΒΘΟΥ͂ 
ΔΙ ΤΑΥΒ Βᾶνα {πο ῖτ Δ ΠΟΤ᾽ ὨλΠλ65 Ἔχ ργοβϑβθα, δηιὶ σοπιπιοῦ]ν (ΠΟΥ ἃ τορθαϊθα τῇ (ἢ8 
ῬοοκΒ Ὁποπιβοῖνοβ. Βυῦ ἢ πα Ὠιἰδίοσϊοαὶ ὈΟΟΚΒΘ ἴβ6γ "8 ποὺ ἴῃ:6 Β8 6 ΓΘΆβ80ῃ ΖῸΓ 
Βρθοϊ γίηρ [6 πϑηη68 οὗ {πε ὶγ δαῖῃοῦβ ; θοοϑ86, ἴῃ πιδίίοχβ οὗ ἔδοῦ τ Β]Οἢ. ἀΓΟ ραϑῖ, δῃ 
ΔΌΪΠΟΣ ΠΛΆΥ͂ ΘΆΘ1Υ θα ἀϊδρτοναά, 1 μα γτοϊαἴθβ τ ηδὶ ἰ8 7156 σοποογηϊηρ' 18 Οὐ ἢ {ἰπ)68, 
ΟΥ Ἑοπσογηϊηρ {Ἰπ|65 οὗἨ τ ]ΟὮ ΠΟΤῈ ΓΘ ΤηοΙ ΓΑ 18 81}}} οχίαπῦ. Βυΐ 186 οὔθ οὗ 
Ῥτορβθοῖθϑ οοῃοογηΐηρ {ΠππρΒ, τ ΒΟ ἀΓΘ ποῖ ἴο οὐπβ ἴο 0838 ὍΣ ἃ νΘΓῪ Ἰοπρ {ἰπι6, 
πιιϑὺ ἀφροῃά οἱ {}|6 τηϊβϑίοι δηιὶ δι Βογιγ οὗ {116 ΤΡ ΟὨΪΥ : δπὰ τϑογοίογα ἰΐ τγας 
ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ ἔδαῦ (Π6 πϑιηθ8 οὗὨ (86 ργορβοῖβ βῃουϊ ἃ Ὀ6 δηποχϑ, ἴῃ ὁγάογ {δαὶ {ποὶγ 
Ῥτγοιβιοιίοπβ ταϊμοῦ 6 ἀδροπάθαὰ ἀροη, ἤθη {ΠΟΥ ποσὰ Κηονῃ ἴο Ὀ6 ἀεἰνογοὰ Ὦγ 
τιθῃ, γο, ΟΥ̓ ΟΥΒΘΡ ᾿γθαϊοι 0.8 αἰγοϑαν {1 4}16ὰ, μαἃ βονῃ ὑμοσλβοῖνγθα το Ὀ6 ἴγιιθ 
Ῥτγορὶιοίϑ. 

4, ΤῊ Ῥᾶγο οἰ ΔΌοη οὗὁἩ ΔΠΥ ὈΟΟΚ 1ῃ δῃ 8]] ΟΥ̓ ΟΘΠΟὨ]ο8] τυ ηρ; 
15. ποὺ βϑυηοιοηῦ ἴο ῥγονα {παῦ βοἢ ὈΟΟΪ ΕΥΟΓ γ8ἃ8 ΘΔΏΟΠ]ΟΔΙ. 

1 {19 τότ ἴο ὯΘ δἀπι θᾶ, τὸ τηυϑὲ τοοοῖνα 8ἃ8 ἴδ πογὰ οἵ ἀοὰἂ {86 ατοοῖς 
Ῥοθπιβ οὗ Αταίυβ, Μοπδηάοσ, δῃὰ ΕἸ ρίμθη 68, ῸὉΓ ραβ8ᾶ 68 ἃΓῈ αποίθα ἔγοιῃ ἴμοτὰ 
Ὁγ Ραυ].ὅ 

ὅ. 1μαΒΌ]γ, 6 ΤΩΔΥῪ Οὔβογνα {πα τηοϑὺ οὗὨ [Ππ6 ᾿ῖθοο8 βυρροβοᾶ ἰο Ὀ68 
Ἰοβύ ἃγϑ 81}}} τοτηδι πἰηρ ἴῃ 1Π6 δογιρίαγοβ, ἱπουρἢ ἀπάον ἀἔἜδγοηΐ ἀρ- 
ΡοΙ]αμοα8; δηᾶ {παῦ βοῇ 88 ἃγὰ ποΐ ἴο 6 ἰθυπαὰ {πο γα οσ ἤθνοῦ ἦ6- 
βσπθα [ῸΓ το] σ᾽ οὰΒ Ἰπβίγ 0, ΠΟΥ ἅτ ΠΟΥ Θββθῃίαὶ ἰο [6 βα] ναίϊοῃ 
οὗ πιδηκίπᾶ. ἴα ἢ]υδίταιίίοη οὗ 1818 ΓΟΙΉΔΤΙ,, τγΥ6 Τ]ΔΥ Δάάυσο 1Π6 [0]-- 
Ἰονῖησ ΘΧατΡΪθ8, ὙΠΟ ἢ τα ἰδθη Ἔχο]βιν  Υ τοὶ ἐπα ΟἹα Τεβίδ- 
τηθηῖ. ΤΏυβ, 

[1.1 Το ΔΒοοῖ ὁ} ἰλε (ουεπαπί, ταθυϊϊοηϑὰ ἴῃ Εχοά. χχὶν. 7.,) ν οἷ 18 δαρροβοὰ 
ἴο ὃ8 Ἰοϑῖ, 18 ποῦ ἃ ἀϊδιϊηοῦ ὈΟΟΚ γοῦν {86 Ὀοὰν οὗ [26 εν 18} ἰὰττ8 ; [Ὁ τ ποον ον 
ἐπραγέϊαϊψ Θχταῖη 68 1Παὺ ράβϑαρσα Μ}}} πὰ {Π|0 [86 ὈΟΟΚ τοίοττοα ἰοὸ 18 ποιβιὶπρ 6188 
Ὀυὺ 8 ΠοἸἸεοτυπ οὗἉ βιοὶι ᾿Π) απο! 5 δῃὰ Θχ μου Δ᾽] 09 88 ἈΓΘ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἰαϊὰ ἀπ ἴῃ 
ὑΠ6 ΤΟῸΓ ργϑοθάϊηρσ ομδρίογβ. 

[1.1 Τῆς Βοοκὶ οΥ ἐλὸ ἤαν8 ὁ (λ6 Σονά, οἰϊοὰ ἴῃ Ναπιν. χχὶ. 14., δἀπὰ βυρροβοὰ 
αἶβὸ ἴο Ὀο Ἰοκῖ, 18, ἴῃ {16 ορί πίοῃ οὗὨ δὴ διϊηθηῦ οὐ εἰς ἢ, τΠὉ Ὑ ΓΎῪ ταοογὰ τ ἰοἢ, ὑρὸπ 
{||ὸ ἀεἴδεϊ οὗὁὨἨὨ [ἢ6 Απιδ] κ᾿ 65, Μοθοβ 88 οοιηδηποά (0 τλΆκ6 85 8. πιοπγογίαὶ οἷὨ [ἴ, 
δηὰ ἐσ γοδαγεο ἐξ ἴη ἐλ φαγ8 ΟἿ ϑοδῖνμα. 80 ἰδδὺ [Ὁ Β6θι)8Β ἴο Ὀ6 ποι] πρ ποτα {δ π 
ἃ δῃυγι δοσοιηῦ οὔ {μα νἱοΐογυ, ἰοροί μοῦ τἱτἢ βουια αἀἰγθοϊϊοπβ (ὋΣ «}ο8[}8᾽8 ρτίναϊα 
1.86 ΔΠ6α οοηάαοῦ ἴῃ ἐμ τιδπαροιηδηὶ οὗ {Π6 Βα θβοαυοης πχὰγ, Ὀυϊ ἴῃ ΠΟ τοβροοῦ τ μϑὶ- 
ἐνογ αἰοϊαϊοα ὈΥ αἰϊνίπα ἱηδβρίγαϊίοη, αῃὰ σΟΠΒΘα ΘΏΠΥ πὸ ρᾶγὶ οὗ ἴα σαποηϊςαὶ 
ϑοσρίαγοδ. 

λ 86 Οἰν ιδίο Ἀεὶ, ἰδ. χυὶὶὶ, ᾿ς. 838. 
Ξε Αγαῖῃβ ἷἰ5 οἰϊθὰ ἱῃ Αοἱϑ χτὶΐ, 28.; Μοπδηᾶοσ ἴῃ 1 Οὐχ. χυ. 88.; δηὰ ἘΡρίπιθηὰς8 18 

ἱ{ι18 ἱ. 12. 
8 Ὧγ, Τὐσμιοοῖ. 
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[1.1 Ὑ86 Βοοκὶ 9 «.0αδλεγ΄, ταοτιϊϊοποα πη “088. χ. 1.) 198 δαρροθοά ὮΥ ϑοπῖθ ἴο 6 
16 βαῖλθ ΠΕ [86 ὈοΟΚ οὗ πάροθ, θδοδυβθ το δηα τηρηϊοηθα ὑΒογοΐη οὗ [86 80} 8 
βίδῃ ἀϊηρ᾽ 511}}; Ὀὰὺ 186 Θοπ]θοϊατα ΟΥ̓ Φοβρμυβὶ βθθπὶβ ἴο ΡῈ Ὀοΐίεν ἑουπάρα, νἱΖ. 
ὑμαῦ 10 γ8 οοπηροβαὰ οὗἉ σογίδιη γθοογάβ, (Κορὺ ἴῃ ἃ βαΐδ ρίδοθ δὲ ὑμαΐ {ἴπ|6, δῃὰ αἴνον- 
ΑΓΒ τοιηουθὰ ἰπίο [86 ὕθιῃρ]6,) τυ βῖο. οοπίαϊποα δὴ δοοουηῖ οὗ Ὑδδαὺ Βαρροποᾶ 
ἴο [86 96:8 ἔγοπι Ὑ6 87 (0 γϑδγ, δῃηα ρα συ αυ] οὐἹὨἍ ἐδ6 βαη᾽Β βίδηίπρ 5.11}, Δη ἃ 8180 
αἰγθοῦϊοῃβ ἔοσ ἴ86 υ86 οὗ {π6 ὈΟῪ (866 2 ὅδ. ἱ. 18.), 1παὺ 18, ἀἰγθοῦϊοὨ8 [ῸΣ ἱπϑοϊλαϊηρ; 
ΔΓΟΒΟΣΥ ΔΠὰ πηαϊηἰαἰπίπρ᾽ ΤΟΙ ΠΓΑΓΥ 6 Χο γοῖβοθ 50 ἐμὲ (818 τγὰϑ ποὶ ἰδ γοὺκ οὗ δῇ 
ἸπθρΙΓοα ροσϑοῃ, Ὀπῦ οὗ ΒΟΠ16 ΘΟΙΆΠΊΟῚ ΕἰΒύοΥΟρταρῆοσ, τὸ πτοῖθ ἐμ6 8ηη815 οὐ δι8 
οὐγῇ ἴπη6, Δηἃ τοῖρθῦ ὑβογ ΟΣ ἄθβοσνο [86 ὨδΠΊ6 ΟΥ̓ Ψ4386σ, οὐ [86 Ἀρσῖρμῖ ; Ὀθοδυβ8 
ὙΠδΐ Β6 ττοῖθ γ88 βΘΠΘΓΆΙΥ ἀδαμπηθα ἃ ἔσθ δηὰ δυϊμβοηιίο δοοουῃὶ οὗ 411 [π6 ουθῃίϑ 
δη4 οδοῦττοηοο8 ὙΒΙΟΣ Βαδα (Πθη Βαρροποῖ. 

[1ν.1 ποθ τρογο, [86 βονθγὰὶ Ὀοοῖκβ οὗ βϑοϊογηοι, τηθηϊοποᾶ ἴῃ 1 Κρ ἷν. 82, 838., 
ὝΘΓΘ Π0 ρατὺ οὗὨ [86 οδποηῖοαὶ ϑοσιρίυτοβ. Ηἰ8 " Ζ΄γεο ἰλοιδαπὰ Ῥγουογῦδ᾽ ΟΙΘ 
ῬΟΥΔΡΘ ΟὨΪΥ͂ Βροΐζοπ, ποῦ δοτηγαϊ θα ἴοὸ τυσιηρσ, Ηἰἴθ ὁ ϑοπρε," ὙΙΟΝ ΣΟ ὁπ6 
ἐλοιδαπα ἀπ ἴσο ἴῃ ἈΟΤΩΌΘΙ, Τ6ΓῸ ἴῃ 4]] τ ρα Πι 818. ἡπανθηα ΘΟΠρΟΒ᾽ [1018 ; δὰ 
818 απίνογβαὶ Ὠἰδύοσυ οὗ νϑροίδ! 68, πα ὑπαὺ οὗὁὨ δηϊτη 818 οὐὗὨ 411 κίηβ, Ὀεϊοησοὰ ἴο 
ΡΒΠΟΒΟΡΌΥ. 1ὺ ΔΒ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ΤΟΣ ΘΥΟΥῪ ΟΩ6 ἴο ὃ6 δοηπδίηἰοα τῖτἢ ἔμ δαὶ ; δηὰ 
1Βοῦρσ (Πα 1ο58 οὗἨ (μοι (οομϑι οσίηρ {86 ὑποαυδ)16 ἃ τϊϑάομμ οοηΐδυσθα ἀροη {Βοῖν 
ΒαΪΒοΣ) 18 ὅο Ὀ6 ἀδρϊ]ογρὰ, γοὺ 10 18 ἃ 1088 ΒΊΟΝ ΟὨΪΥ [86 ῬΌΒΥ ᾿μνοδερδύοσβ οὗ ηδίασα 
δάνο οϑυ8α ἰο Ἰαπιοηῦ. 

ΠΗ [Π6 σ016, μΟΥΘΙΌΓΘ, γ78 ταν ΘοποΙυάο, (πδὺ 16 ΔΠΥ ῬΟΟΪκΒ οὗ 
(86 ΟἹ Τεβίαπιθηῦ ϑθεηὶ ἴο Ὀ6 τη ηρ ἴῃ ΟἿΣ ργθβθηΐ οἅποη, (ΒΟΥ 
ΔΓΘ ΟἸΓΒΟΥ Βοἢ 88 116 Ὁπορβαοσνοά Ὡπᾶθν ΟὔμοΣ ἀθποιηϊ πα 1018 ; ΟΥ ΤΠ6ΥῪ 
ΔΙῸ ΒΌΟΝ 88 πευέῦ ὝΟΙΘ δοσοπηΐθα ΟἈΠΟΏ]ΟΔ], βοῖ 88 οοπίδὶ θα ὯΟ 
Ῥοϊπΐβ βββθηῦαὶ ἴο {μ6 βαϊνδίίοη οὗἩ πῆδῃ, ἀπ σοῃβθα ΒΥ βυοὶ οὗ 
ὙΓΒΙΟὮ. Ὑ7Θ ΤΩΔΥ Βαβοὶυ ᾿ἴν6 ᾿ρῃογδηῦ ἤ6γῸ, δηᾶ [ῸΣ Ἡ ΙΟΒ 76 8}.8]1] ΠΟΘΙ 
με ὨΒ1016 μογραίτοσ. 

Υ. ΤΗΝ Βα Ἰβέλούοσυ 18 {Π6 δυάθῃοθ ἰο ββον ἰμαὺ ποπθ οὗἉ (86 
ὈοΟΚΒ οὗ 8 Νὰ Τοϑίδιηθηῦ μᾶῦθ δὖ ΔΠΥ ἔπωθ Ὀθθη ἰοϑῦ,. ὥϑοϊῃθ 
ἸραΓηΘα τλ6π, ἱπαοοᾶ, πᾶν ἱταδρίμοα {μαὺ {πον Βανθ ἰουπα 8|] ΒΙ0ΠΒ 
ἴο νυϊηρβ 'π {π6 Νοὸν Τοβίδτμοπί, ἔγοτα ἡ ο ΠΟῪ πανο Ὀθθη Ροῦ- 
βυδοα {μαῦ Ῥαὰὶ τψτοῦθ βαυθσαὶ οἴου Ὅδποηΐολὶ ΟΡ βύ]68 ἰο ἰμ6 ΟΊ 8- 
ἄδῃ Ομ αγομ 68 Ὀ68146 8 ὑΠ086 17 ΠΟῪ Βᾶγνο: μυΐ ἃ {16 ΘΧδιδίοη οὗ 
(06 Ῥαββαρθδ σοίοισθα 0 ΜΨ1]1 βου (πδὺ (μοὶγ σοη)θοίσοθ μανθ ὩῸ 
[ουμπάδίοῃ. 

1. Τὰ ἴπ 1 Οὐγ. νυ. 9. [86 ΖΌ]Π ον; ΟΣ 8 οοοὺγ --- ἕγραψα ὑμῖν 
ἐν τῇ ἐπιστολῆ, ΜΏΪΟΒ ἰῃ ΟἿΪ ὙΘΙΒΙΟΙ 18 Τοπάογοά, 7 λαῦε τογϊέέοπι ο 
ψοιι ἵπ απ ερίϑέϊ6. ἘΎοταὰ [818 ἑοχὲ 10 μδ8 θθθῃ βυρροβϑα ἐβαὺ Ῥϑὺὶ] μδὰ 
ΔΙγοδαυν πτιῖοη ἴο {86 (ΟΥ̓ ΠΕ Ι ΔΒ ἀπ Θρ᾽8016 τ ΒΊΟΝ 18 ὯῸ ἸΟΠΡΘΓ 6Χ- 
ἰδπΐ ὁ, δὰ ἴο ΒΊΟΣ Βα Δ᾽] 68 : τ 116 ΟἴΟΥΒ δϑϑοσὺ ὑμαῦ ὙΤΊΙ ἐπιστολῆ 
[16 τ π8 ΟὨΪΥ͂ [πὸ ΘρΙ8.16 ψ οι μ6 18 στιηρ; Ὀαύ {818 18 ποῦ 186 
τωοϑὲ ορυίϊουθ πιθδρϊηρ οὗ ἴΠ6 ραβδαᾶρθ.0. ἀπά οἴβϑγβ 8.6 οὗ Ορι βΊΟῃ, 

1 Φοθορῆ. Απὶ, Φυά. 110. ν. 6. 3. , 
8 Τῃ 175], ἃ νοϊυτηθ, ρυγροσίίης ἴο 6 ἴΠ0 Ἰοηρ-Ιοθὶ “ ΒΟΟΚ οὗ ὅάβῃογ," γα ρα] 98οὰ 

ΔΠΟΠΥΤΙΏΟΙ8Υ) ΟΥ̓ ὕδοοῦ Πὶνθ, δῷ ἰπβάοὶ ῥσγίπίοσ οὗ ποβουῃὰ τηϊπὰ, ΟΥ̓ τΒΐβ (ὈΥΖΟΙΎ 
ὙΠ] ἢ 88 Γορτίηϊοα ἰῃ 1829) ἴ86 ΓΟΔΟΟΥ ΜΠ1 ἥπὰ δὴ οἽχροδῖγο δηᾶ σοί διίοη ἴῃ ὑΠ0 
Αρρϑηάϊχ ἰο Μοὶ. ΙΥ̓. ὅϑοςοι. ΨΠ]. ὶ 1. ΡΡ. 741---746. 

5. Ἐν διὰ Ὠ᾿θΟΟΌΓΒΟ σΟΠποοτπηρ ἴπ0 Ααϊποτγυ, 5.}]., δη ἃ Ῥογίβοθου οὐ [86 ΟἹὰ δηὰ 
Νον Τοδίδιμθηῖβ, νοὶ. 1}, ῬΡ. 461---468. «6 κ1η8᾽5 ἘΟΑΒΟΏΔΌΪΟΙ689 δη ἃ Οογίδι ΠΥ οὔ τἢ9 
ΟἸγβιίδη Βδ σίοη, γοϊ. Σἴ. ΡΡ. 95---97. ΦΔοπμοδ οἡ ἴ)9 ὕδηοη οὗ ἴμ6 Νοιν Τοβίδπιθηϊ, γο]. ἱ. 
ὈΡ. 180---18ὅ. 

4.Α ρμϑβοιιὰο-ορίβι]ο οὔ Ῥβὰὶ ἴὸ {10 ΟοΥηΐδη8 ἰ8 ἀχῖδηξ ἴῃ 116 “γπιεπίαπ ἰδηρῦδβρο; οὗ 
ἡ ἰςὴ (ἢ τοδάοσ Μ}1}} Βηἀ δὴ ἘΠ 18} ἐγ β᾽αείοη, 88 αἷδο οὔ ἃ ὑσεϊθῃ δὰ ορίβι]ε οὗ πα] ἴὸ 
τΠ0 ΟΟΥ̓ ΠΕ Δη5, δοσοτηρδηίϊοα νεῖ 86:18 αοίογυ ΟὈθοσυ δι 0.3 ὑ0 Ῥτγουο [πο Ὁ ΒρυγουΒΠ 083, Ἰῃ 
Φοηοθ ου ἴο ΟἝποη, νοΐ. ἱ. ὑῃ. 143---147. 

ΨΟΙ, 1. “12 
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(μαὺ ῬδῺ] τοίϑσβ ἰο δὴ δρίβίϊδ βοὴ μ6 δα ττι θη, ΟΥΎ Ὀδστιη ἰὸ 
πΥϊΐα, θὰ  ΠΔα ποὶ βοηῦ: [0Υ, Οἢ τϑοοϊνὶηρ {ΣΙ ΠΟΙ ἹΠΙΟΥΤΩΔΈΟΙ ἔΓΟΙΩ 
ϑίθρμδπδθ, Εοσίυπαίιδβ, ἀπά Αοδαΐουβ, μ6 ΒΌρργοββοϑα {Πδΐ, ἀπά στοίθ 
{π18, 18 ὙΉΙΟΒ 6 ΘΟὨΒΙΔ6ΓΒ [86 ΒΕ] Θοῦ ΤΊΟΤΟ δὖ ἰασσο, ΕὟΟΙΙ {}}18 ἰαϑὶ 
Ἐγροίμοβὶβ [Π6 Ῥγαδῖβα οὗ Ἱπρθηυμ οδπποῦ Ὀ6 νι 614 : Ὀαΐ 88 10 ἷβ 8 
ΤΏΘΤΘ ΟΟΠ͵ΘΟΙΠΓΘ, ὈΠΒΠρρογίθα ὈΥ ἰδοίθ, {86 ΤοΓΘ Ῥσγοῦδ 0 ]6 ορἱ πο 
16, ἐπαῦ [Π6 Δροβίϊθ σϑίδσυθα ἴο βοπῆθ ὈΓΘΥ ΟΙΒ ΜΕῚ »γϊίυαξε ΘΡ15.16 
ΥΒΙΟἢ [848 πού Ὀθθη Ρῥχοβοινϑα, δμα σοΒ μαα Ῥθθη βοηΐ ἴο “ἐπα 
οδυγοῖῦ οὗ ἀοἄ αὐ ΟοΥιηίι ἢ (1 Οογ. 1. 2.) θαέογ {π|6}ῦ σωθββθηρεσβ δά 
ΤΟΔΟΒοα ἶπι, Τηδὺ ΘρΙ8|16 τυρῦ πᾶν 66 ὙΘΣῪ Ὀτιοῖ, δα πυρὴν 
αν οοπίϑιμϑα [11{{16 τόσα ἔπδη (6 αϊτοοϊοη (πδὶ {86 (ὐου!  Π]18Π8 
Βμου]ὰ ποί αϑβοοϊδίθ τυλῦδ ἔοσζηϊοδΐοσθ. ““ Τραὶ (818 18 {86 οοτγτθοΐ 
ΟΡ πίοι ΤΏΔΥ͂ ΒρΡΡΘΑΣ ἔτουι [86 [ΟΠ] ΟῚ ρ᾽ ΘΟΠΒΙ ἀΘΧΔ ΟΠ: --- 

“(1.) Ιὲ 'ἴ6. (86 παέμγαΐ διὰ οδοίοι Ἰηϊεσρτυοίδιϊοη ---- πα ὑμαὺ που]ὰ βισῖκο τ86 
στοδὺ τλββ8 οὗ πε. 11 18 7.8 δ ἢ Δ ΘΣΡΓΘδβῖομ 88 ΔῈ] εὐοιά παν 6 ἀδρὰ οἡ {86 
Βα ρροδίοη ὑμαὺ Βα λα ττιλύθῃ ἃ ῬΧΘΥ ΟἿ Θρ 8.16. 

“(2.) 1018 106 ΥΟΙΥ ΟΧΡγοβϑίοη τὶ ἢ ἢ6 1868 ἴπ 2 ΟΟΥ. υἱΐ. 8., Ὑβοτα Β6 18 σοῖο σ:- 
τὶηρ ἴο {{ι|8 Θρ᾿9016 88 ὁπα ψβϊο Β6 πὰ βεηὲ ἴο {8 6ῃ1. 

ὼ (9). 10 ἴδ ποῖ ὑχὰθ (δῦ 6] Βδὰ ἴῃ ΔΗΥ ΓΟΤΊΏΘΥ μαζί οὗ (8158 δρίβε16 ρίνϑη {18 ἀϊγοο- 
οη. Ηδς μαὰ οομλαιαπαοά (μ6πὶ 0 σϑίλονα 80 ἰῃοθδίουϑ ῬΟΥΒΟΙ, δηἃ βιι0ἢ ἃ σοπλ- 
ΤΩ ταϊρ ὐ 866 αι ἴ0 ᾿πηρ}Υ ὑμαὲ μ6Υ ουρδέ ποῦ ἴο ΚΘΘΡ ΘΟΠΊΡΔΗΥ͂ τ ΟΝ ΒΌ 0 ἢ 8 ῬΟΓΒΟΙ : 
Ὀαΐ ἰὑ νγᾶϑ ποῖ 8 ζ'ϑῃθγαὶ σοϊησηδη ποΐ [0 δανο ἰηΐογοουσθο τὶ ἐμθιη. 

“ (4.) Τὸ 18 αἰτοροῖβοσ ρχοῦΔ 16 (μαῦ Ῥ8ὺ] πουϊὰ ττῖΐα ποσὰ ᾿ἰούϊοσβ (ἤδη τὰ ἢδνα 
Ῥταβοσνθᾶ, Υῇϑε Βανθ Ὀυΐ ἐουσίοει οἵἉ διἷβ τουμδϊπίηρ. Ὑοὺ μα Ἰδρουτθὰ ΔΩ γΘΆΓΒ ; 
ἔουπαάθα ΣΩΔΩΥ ΘΒ σΟ68 ; δηἀ μαᾶ γΓεαποηὺ Οσοαϑίοῃ ἰὸ τσὶ δ ἴο {ἢ 6Πι. 

“(6.) [πῃ νοῦ. 11. ΒΘ ΣΧΡΥΘΒΒΙΥ τ Δ ἸΚ68 ἃ αἰδιϊ σοι! Ὀοίνθοη (6 ορίβι]6 ψΒοἢ ἤδ 
ἯΔ8 ἴμ6η Ἡτιϊηρ δηά ἴπ6 ΦΌΓΠΛΟΥ ὁπ6. “ Βαῦ πον, ἑ. 6. ἴῃ {18 ορὶβί]θ, “1 δανα 
πτι το (ἔγραψα) ἰο γοῦ;," ὅζο.,) 8Π ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ ὙΒΙΟΝ Π6 που] ποὺ 188 ἱ γοΓ. 9, τὸ- 
ἔεστοᾶ ἴο {86 δαπιθ δρίβδιϊθ6, Το ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΪΟΏ8 86οὴλ ἴ0 Ὀ6 ὉΠΑΠΒΎΤΘΓΔΌΪΘ, δηᾶ 
" Ῥτονθ ἐμαὶ Ῥδὺὰὶ μδᾶ βοηῦ δῃοίμονῦ δρὶβί]ϊα ἰο ἐΐθηι ἴὰ τ Βῖο ἢ 6 με ρίνεη (818 

Θοίΐοη. 
“(7.) Τϑῖϑ ρίη οι ΔΟΟΟΙ͂Β τ ἢ ὑπαῦ οὗ ἃ ΝΘΥῪ ἰΑῦρο ὨΌΠΙΌΟΥ ΟὗὨ Θοτητηθηίδίοσβθ. ΓΕ 

10 Β6 οδ]θοίοα ἐπαὺ {818 τᾶ γ αθδού [6 ἀοοίτϊηο οὗὨ [86 ἰηϑρίγαϊίοη οὗ {με Νονν Ταοβία- 
ταρηῦ, Βπ66 1ὖ 18 ποῦ ἤο Ὀ6 ϑΒαρροδβοᾶ ἰμαὺ ἀοὰ που]ὰ βυθοῦ [86 πεῖ τηρβ οὗὨ ἰηϑρίγοὰ 
ταθ ἰὼ Ὀ6 ᾿ἰοδβί, Ἧ6 ΤΩΔΥ ΤΟΡΪΥ, 

“(.) Τμδῦ [Βόγὸ 18 ἕο δυϊάθηοα ὑμαὺ {8680 τ ΪΠρα ογῸ ᾿ηϑρίγο, μὰ] οἤδη 
ΤΊΔΚΚΟΒ 8 ἀἸβ.ϊ ποίϊοη ἴῃ Γοργὰ ἴο 8 οσῃ πογὰβ δὰ ἀοοίτί ποθ, 88 ἰῃϑρίγθὰ οὐ ἀμ] Ώ- 
Βρ᾽ Γβα (866 οἰ. ψ1}.) ; δηᾶ {86 βατλο ὑμῖηρ᾽ ΤΑΥ͂ δᾶνα οοσαστοα 1π Ηἷθ τι ηρ8. 

“(...) ΤῊΝ ἀοαβ ποὺ αἰδοῖ [86 ἱπβρὶ γδίίζουῃ οὗ [1:6 θῬΟΟΚ5 Ὑ ΒΙΟΙ τοπιδη, ανθῃ οἢ ἐμ6 
ΒΌΡΡοβιίοι ὑδαὶ {8ο86 τ ΒΊΟΝ ΘΓ Ἰοὺ το ῦῈ ἰηδρίσθα, 10 ἀο068 ποῦ ῥγονβ ἐμαὶ {8686 
816 Ὡοὺ ἔτοπι ἀοα. [78 τρδῃ 0568 ἃ ριιΐποα ᾿ξ ἀοοβ ποὺ ὕγουθ ὑμαῦ [8086 ψΙΘΝ 6 
8.49 ποί Ων ΔΓΘ ἘὈΠΡΙΕΗΣ ΟΥ̓ πο 6 ν ΠῚ ΤΕΣ ᾿ 

“(11.) ΤΥ ἱπδρίγοα, ΠΟΥ͂ ΤΔῪ ΠΑΡῸ ΔΏΒΥΘΥ 6 ῬΌΓΡΟΒα ΜΆΙΟΒ ττ88 ἀοβισηρα Ὁ 
{ΠΡ ν δ ἶμε ρει -- αὐὰ ἐἠδὴ αν Ὀθθὴ βυβοτοα ἰοὸ ὈῈ ἰοβὲ ---- 88 αἱζ ᾿ηβρίγοα δουῖ; 
ὙΠ ΡῈ ἀοβίτογοά αὐ {86 οῃὰ οὗἉ {Π6 νοσ]ά. 

“ (νυν) 10 18 ἐο Ὀ6 τοιλο ογοα ὑμαὺ ἃ ἰᾶγρθ ρᾶσγὺ οὗ ὑΠ6 ἀϊΐδβοοιγ 868 οὗ {86 Ἰηθριγοαᾶ 
ΒΡΟΒίϊ 69, δῃὰ ουθῃ ἴπ6 βαυϊοῦῦ Αἰπ18617 (Φοῦῃ χχὶ. 2ὅ.), ματα Ὀθθη 1οϑί. Απᾶ νὴγ 
ββουϊά 1 Ὀ6 ἀδοσηθᾶ ΒΥ ΤΏΟΥΘ ῬΟΠΔΟΡᾺΙ (δαὶ ᾿ηϑρίγοὰ δοοΐδ ββου]ὰ δ ]οβί, ἐβδῃ 
Ἰπερίγοὰ ογαὶ ἐθασλίπρ ' ὙΥᾺΥ τρογο πόθ ογι] ἰδαῦ 8. ὈγΙΟΓ]οίον οὐὨἩ Ῥδὰ] βῃου]ὰ Ὀ6 
ἀοβιγογοά (88ῃ ὑπαὶ ὩΠΙΊΘΓΟΙΒ ἀἰβοουχϑαβ οὗ δἷπὶ “ῈΟ ΒΡΆΚΘ 88 ΠΘΝΟΣ 8} 5086, 
Βῃοιϊὰ Ὀ6 Ἰοβὺ ἴο {86 που]ὰ ἢ" 

(ν.) Τῆο τόνοσθηοα οὗ [86 ἄγβῦ Ῥγχοίρβϑοσθ οὗ ΟΒΥΙβυ δηΣ Ὑ ἴου [86 τὶ πρθ ὮΥ 
(86πὶ δοσουηίοα βδοτο, δα ὑΠ6 ῚΓ ΟΑγα ΤῸΓ Π6 ῥγοβοσνδίίοη οὐ ΤΏ θτΩ, ΘΙ 80 στϑδξ 
88 ἴο ΣΟΠΔΟΡ 1Ὁ ΟΧΙΓΘΙΊΘΙΥ ἱπρΓΟΌΔΌΪα ὑπαῦ ἃ σαποηῖσαὶ Ὀοοὶς βῃοιϊὰ Ὅδ Ιοβῦ. 
“ς 5βου]ᾶ,᾽" ἐβοσγοίογο, “ὍὈ6 ὑδδηκα] ΓῸΣ 86 ὈΟΟΚΒ5 ἐδδὺ τοηλαΐῃ, δηἃ 176 ΤΥ Ὅ6 
αβϑυχοα {παῖ 4}} [86 ὑτατἢ (δαὶ 185 ποράι] [ὉΥ ΟἿΓ 584] ναίίοῃ μὰ8 Ὀθ6ὴ ργδβοσυϑα δηᾶ 
18 ἴῃ οὔὐν βαπβ. Ὑπαῦ απ ᾿μϑριγοὰ ὈΟΟΚΘ Βᾶνο Ὀ66η ῥγοϑογνοα διριάϑὺ {86 οἰογί9 
ὙΠ οἢ μάνα Ὀθοῃ τϑάδ ἰοὸ ἀοβίσγου ὑμθῖ αὐ, 18 ΤΏΟΤΘ 8 τηδίίον οὗ ποῃᾶον ἰλιδῃ {λα ἃ 
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ἴονν Ὦατο Ὀσθη Ἰοβὲ, δηά βου γδίῃου Ἰοδα 5 ἴο σταθια δ (δαὶ νὰ Βανα δοιὰ (ἢλη 
ἴο στοῦ [Βαϊ ἃ ἔδνν, ργοῦδυυ σεἰδιίης ἴο ἰΙοοα] δηὰ σοι ραγαι νου απἰτηροχίϑηϊ χτηαλίουϑ, 
ἢδνο Ὀσδοη ἀοβίγογοα.""} 

Ὅροι 186 ψἤοΐο, {μουθίοσο, τὰ παν πὸ ἀουβδὲ {παΐ 16 το ΘΡΙΒ6168 
8{1}} Ῥγββου να αὔθ [8 ΟὨ]Ὺ ἱπβρίγϑᾶ δῃηα σδῃοπῖοαὶ ορὶβ1168 στ μἱοἢ Ραμ] 
ΘΥ̓ΘΓ Δ ἀγοββϑα ἴο {Ππ|ὸ (ὐογι 1 8η8.3 

2. 1π 2 (ον. χ. 9---1]]. γα τεδᾶ 48 [Ὁ]]ονβ: Ζ7Ζλαὲ 7 πιαν ποῖ 5θοηὶ 
α8 ὑῇ 1 τοοιιἱά ἐοτγῦν γος ΒῪ 1(ῈἘΤΤΕΒΒ. ον ιὶξ 1ΨΕΤΤΕΚΒ, σαἰΐξῃ ἢ6 
(φησι), ἀτε ιοεϊσλέψ ἀπά ροισογγμῖ, διωΐ ᾿ὲβ δοαϊὶϊψ ργόδοῆσε ἴς τισεαξ, απὰ 
λὶδ δρεθοΐ σοπίεπιρέϊδίθ. 7,6ὲ διε απ οπὸ ἐλίπα ἰλὶϑ, ἰλαὲ διιοῖ αϑ τὸ αγὸ 
ἦπ τοοταὰ ὃψ Ἰ᾿ΕΤΤΕᾺΒ τολόπ τοῦθ αγὸ αὖεοηξ, 5ποΐ τοῖϊἱ τοὸ ὅδ αἶβδο π᾿ ἀοοά 
ἰολθη ἰοὸ αΥ̓́Θ ργοδοπέ. Ἡδθῃοα 1ὖὺ ἢδ8 Ὀδοπ ατριιδὰ δα Ῥαὺ] Πεαᾶ 
ἜΈΡΥ τσὶ ὕθῃ ΠΟΤ {πη ΟἿ6 --- ΟΥ̓́Θ ΒΘΥΘΙᾺ! Ἰοἰΐοτβ ἴο {πΠ6 (ὐουΐη- 
{Π1Δ 8. 

δαὶ ἴὸ {8158 1 18 δηδιναγοά, ἐμαὶ Ὁ 18 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἰο βρβαῖ οὗ οῃδ δρίβίϊβ 'π [6 
Γ ΠΌΘΟΣ, 88 811 Κποὺ ; δηὰ Ῥδὰὺ) πιϊρἠῦ τ 6}] τυυϊῖθ 88 Β6 ἤθγθ ἄοδϑ, ἱπου σῇ [ο 
αὐ ΒΙΒοτῖο βεηῦ ΟὨΪΥῪ ὁΠ6 Θρἰ 8116 ἴο {116 βευῦβοπβ 0 ννἤοπὶ 6 18 νι σὶρ. Απὰ Ἴτοπὶ 

80 ἰοῃρ ἃ ἰθ(ἴον ὧδ 1||6ὸ γϑὺ Ἐρίβϑ116 ἰὸ ΗΝ ΟοΥῖμ δ π8. 8, το τηΐσῃῦ ἔόσι ἃ ροοὰ 
Ἰρ και ὴὲ ΠΟΠΟΟΓΗΪΙ ΒΘ. ΠΏΔΏΠΕΣ Οὗ ἩΓΣ Πρ ΧΕΤΤΕΒΒ, ἰμου ἢ ΠΟΥ μα Β6Θ ἢ 1:0 
οἴδογ. 

3. [Ιῃ (οἹ]. ἵν. 16. Ῥαι] ἀδβιγεβ {π6 (ὐο]οββίδῃβ ἴο βεπά ἰο 1,δοάϊδοα 
116 ΘρΙ8116 μοῦ (μον Ἐπαιαϑοῖνοα μλα χοϑοοινθᾶ, ἀπά ἴο βομὰ [ὉΓ 
δηοίπον ἔσγοπι [,δοαϊσοθα, ΠΟ ἢ τγὯδ8 αἶβδο ο Ὀ6 τϑδὰ αἱ (οΐοββυ. Ηἰ5 
ΟΓ8 ἀγὸ ἴΠμ686: ἤλεη ἐἰλὶβ ορίϑεϊς ἐς τεαά αἀπιοης γοῦ, σαπ86 ἐδαΐ ἱΐ δὲ 
γεαά αἶδο ἴπ ἐδο οὐμιγοῖ 97 ἐδλ6 7, αοαϊεθαηα, ἀπά ἰλαΐ γὸ ἰϊλκοισῖδε γοαὰ 
ἐλο ορίξεϊε 7Υοηὶ 7,αοὠΐεεα : --- καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀνα- 
γνῶτε. Νον [Π6 ΤΌΓΠΙΟΣ Ραγὶ οὗἩἨ 818 ὙΘΙΒΘ 18 ΟΙΘΑΥ : Ὀαΐ 1ὖ 18 ποΐ Βὸ 
οἶθαῦ ἢ δρβ16 δῖ. ἢ πἰεληι ὃν ἡ ἔπιστολη ἐκ Λαοδικείας. ΤΉ ΘΒ 
γοσὰ8β πβαγα Ὀ66Ὲ ᾿ηἰογρσγοίθα ἰὮγοα αἸἔθγθηῦ τυ αγΒ. 

(1.) Ἡ ἐπιστολη ἐκ Λαυδικείας 88 Ὀ6Θη ΘΧΡ]ΑἰηΘα, 485 ἀδποίϊηρ “" δὴ δορί βι]6 σι ῖςΒ 
δὰ Ρέθη τυ ἐΐθη ἔγομχ [δοάΐορα ἰο Ῥαυ]." ὙΠ18 Θρί 8116 ἢ 5 Ὀθθῃ βυρροβθά ἴο νδνο 
σοῃίαἰ πο βονογαὶ ααθβίϊοηβ, ργοροβθα ἴὸ (π6 δροβίϊθβ. ὈῪ 186 1,δοάϊσθαπε, πε ΐἶο ἢ 6 
Δηδυγυγοὰ ἴῃ {186 6ρΙ8116 ἴο 1886 ΟΟἸοκβίβῃβ:; δῃὰ δθησα ᾿δ ἢ648 Ὀδοη Ἰηΐοστοά {πὶ Ῥαυ] 
ογάοτγρά ἱδϑῖλ ἴ0 Τοδα {86 ΤΌΤΙΔΘΥ, 48 Ῥδΐῃρ' ΠΘΟΘΘΘΆΓΥ ἰονασὰ ἃ σὶρ Ἀπαογϑιδμάϊης 
ΟΥ̓ ε{|ιὰ Ἰαιῦοσ. 
αν {π]5 ΟΡ᾿ΠΙΟἢ 18 ΘΥΤΟΠΘΟᾺΒ : ἴον 1 Ῥδὺ] μδὰ τϑοοϊνοὰ δὴ δορὶ 36 ἤγοιῃ [,δυάϊςρα, 

4.16 σδρίαἱ οἱ Ῥηγυρα, 6 σου παν γοϊυσποὰ [86 ΔΠδον ἴο 186 αποβίϊοῃβ τὶς ἢ 
1ῦ οομ!τδἰποά ἰο 1,δοάϊοσοα 186}, δηἂ ποῖ ἴο αὶ βῃδὶϊ ἤοη πὶ ἴΠ6 ποὶσουτγμοοά, 
Βοϑι θα, (ποτα που] ἤν ὈΘΘὴ ἃ τλδη δῦ ΠΩ ΡΤΟΡΓΙΟΟΥ ἴῃ δοπαΐης ἴο πΠ6 ΟΟ᾽οϑϑ᾽ 8 
ΔΏΒΟΙΒ ἴ0 αυ ΘΒ.[005 ΜΠ Ἡ ΒΙΟἢ ΤΠΘΥ ΤῸ ποὺ δοαυδίηῖοα, δπὰ ἴμοη, δῖον τΠ 6 Ὑ 

1 Βαγηθ8 Νοῖοβ οἡ 1 Ο(ΌΓγ. γ᾿. 8. Ρῃ. 108, 104. Νενγ ὙοΥκ, 1841. ΤὍΤΠο ορϊἰπίοη δῦονθ 
Βἴνεη, ταὶ Ῥδαὰϊ τοϊεττοὰ ἴὸ 8 δαυ ον δη ἃ ΠΟῪ Ἰοδῖ ὑγίνδίϊθ δρ' βί}6, 18 μηδ ηἰδίποὰ Ὁγ (δὶ νίη, 
Βοζα, Οτοιίυκ, δρροὶ, Ηεἰηβίαθ, ΥΥ ἰἰδ8, 15. ΟἸεγς, ΜΠ}, ΥΥ οἰδιοῖη, Βοδαβϑοῦσγο, Βίβῃορ 
Ῥοατςθ, Ὦτ. ϑοάάτιάχο, Μγυ. βοοιῖ, ΜΙοδ δε δ, ϑίοστ, Βοδθητ !]οσ, Ηπρ, βομ]ουδησσ, ΟἹ8- 
ἤδυδβθη, δηὰ ΒΙ σοῦ δήῖοσ Νοδηάου. 

3 ΜΙςἢδοΙ 5, νοὶ. ἷν. ΡΡ. 62---68. Εδγάϊπδηἀϊ ϑίοβο, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ, εἶνο 
Ττδοιδῖυ8 Τποοϊοσίοπδ ἄς ΕἸΡ᾿δῖο}}8 Δροδιοϊοστιπῃ πο ἀθρεγά εἰ8, ΡὉ. 75---94. (τοπίηροη, 
12π), 1753.) οδεπιη ον, ϑοι οὶ ἴῃ Ν. Τὶ ἰοπ. ἱν. ΡΡ. 71,72. Ὧτ. 1δγάηογ 8 ἤ οΥΚϑ, 
ϑνο. γνοἱ]. νἱ, ὑῃ. 668---671.; 4ἴο. νο]. 111. ΡΡ. 468, 4609. ἢγτ. Φοῆη Εαναγάβ οἡ ἴ86 Αὐτῆο- 
Εἰῖγ, ἅς. οἵ δοτίρίιτα, νοὶ. 111. ΡΡ. 467---469. Ὦτ. δίοσγ, Οραβοιΐα ΑἼοδάσμῃϊοδ, το]. 1, 
Ῥ. 2379. ὅοποῦ οὐ ἴδ Οὐδηοῃ, το]. ἱ. ρῃ. 136---Ἰ 42. 

5. Τλγάποι᾽ 5 Ἴ οσκβ, ϑνο. νοΐ. Υἱ. Ρῃ. 668.; 4ϊο. νοΐ. ᾿ἰϊ. ΡΡ. 467, 468. 
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μὰ 16 Θρίβι16 τὰ ἰοῖ οοπίαϊῃμοα 186 ἀπβύγογβ, ἀθδισηρ [μ6αλ ὑο σοδὰ [πδὲ σϊς οοπ- 
ἰαϊποα {6 4υθϑε! 0 ῃ8. 

(2.) Αποῖβοῦ ορϊ πίοι 8, {παῦ Ῥδὰϊ τηϑϑπὺ δῃ δρίβιΪθ τοῦ ἢ6 ἰπη86} δα ττιΐθῃ 
αἱ Ἰωποάΐοθα, πὰ βθηὶ ἔγοπι ἴπαΐ ρἰδοα ἰο Τιπιοίμγ, θθοαμβα {16 ἀταεῖκ βυ ϑογὶριϊοη 
ἰο δα ἔγβί δρίϑι16 ἴο ΤΊ ΠΟΥ 18 Πρός Τιμόθεον πρώτη ἐγράφη ἀπο Λαοδικείας. ΓΉΪ5 
ορί πίοῃ ἰβ ἀδίβη θά Ὀγ ΤΒΘορὨγ]δοί : Ὀαὶ 10 18 ἀπἀοι ον ἔα]86. Εν ἰὺ ἴβ αν! οπὲ 
ἔροια Οὐἱ. 1ἰ. 1. 1 αὶ Ῥ4}} μα πόνὸσ Ὀθθη δἱ [,δοάϊοοϑ, θη ἢ6 Ὑγούθ ἢ18 Θῃ15116 ἴο (ἢ 8 
Οο]οΞϑίαπβ ; δπὰ 1 6 δὰ, ἴθ σου]ὰ ποῦ δανϑ ἀἰβυ συ βηθα δὴ Θρί51]6, δὲ τὴν 6 δα 
πτὶτἴθη {Ππ|6γο, ὈΥ ἴμ6 ρ]σα τ θγα 10 ν))γχὰ8 τ ἴ6η, Ὁ ΟΥ̓ ΝΘ ῬΟΥΒΟΠ ΟΥ ΘΟ Πἰ ΕΥ̓͂ 
ἴο ψῆϊοῖ ᾿ὁ τὰ βου. [Ὁ ψγ͵ὰϑ ποὺ δ} ουιϑίοτῃ ἴο ἀδίο μὶ8 δρὶβ81168 ; 1ῺὉγ {Π6 810- 
βογὶριίοηϑ, τίς να πον Απὶὶ ἀμποχϑᾶ ἰοὸ δ θπλ, ὑγο τα ἃ}1} δἀάθὰ δ ἃ ἰδΐθν ρογίοὰ, 
ἀπ ΌΥ ἀρ κπονη ρογβοῦϑ. [{ ᾿πογοίογο, μ6 δὰ τηοδηῦΐ Δη Θρ 8:16, τυ ἢ οἷ ἢ Π᾽ 156} 
μιὰ πυϊϊίοη αὖ [ποάϊοοα, δα οογίϑι]γ σουϊὰ ποῦ ἤᾶνα ἀδῃοϊεα ᾿ξ ὈΥ 186 {1Π||6 οἵ 
ἡ ἔπιστολη ἐκ Λαοδικείας. 

(3.) Τοτα τγοπιδίπβ, ὑμογοοσο, πὸ Οὗ ΟΓ 1016 ἱπιογργοίδίϊοη οὐὗὨἨ {686 ᾿ογάβ, 
{ΠἸὰπ πῇ ὁ Θρἰδ016, νι Εἰς (6 1,ϑοάϊοοδῃ8 μα τϑοοῖνθα ἴγομι αι], δηά σις τη 6 
Οο]οββίδηϑ σοσα ογιἰογοὰ ἴὸ ὑσοόσῦσα ἔγοτα 1δοάϊοθβ, θη (ΠΟΥ ΘοΟταπιπϊοαίθα ἴὸ [ἢ 6 
Τ,αυάϊοθδη8 ἐμοῖγ οὐ 6ΡΊ8116. 

Βαΐ, 88 ποῦ ομδ οὗ (6 σαποῃΐοαὶ δορὶ βι168 οὗ δὰ] 15 δα ἀγοββδὰ ἰο {6 
Τ,Δοάϊοθδῃ8 ἴῃ ραγίϊουϊατ, [Πη6 υδδίίοη ἀραῖῃ Οσουσβ: ΥἾ Βοἢ, δηα 
ὙΏΘΓΘ 18 (ἢ|18 Θρι 8116 3 

1. ΤΠοτΘ οχιβίθ 8ὴ δριβί]ο, ἩΒΙΟΝ ρῸΘΒ ὈΥ͂ {π6 πδῆθ οἵ Ῥαὺυ} 
ἜΡΙ8116 ἰο {πμ6 1μδοάϊ!οοδηΒβ. 

“ΓΉΪ5, πουσονον, 18 ἀπάου ο]Υ ἃ ἔογ ΠΟΥ, ἱμβουσῆ ἃ ὙΘΥΥ δηοϊοηξ οπο : ἴὸν ΤΠοο- 
ἄοτοῖ, γῃο ᾿ϊνοά ἴῃ {86 ΕἼ σοπίυγΥ, ἴῃ ἢ 8. ποίθ οα 188 ραββᾶγχα 'π αυύδίϊοη, ΒρΡΘΆΚ8 
Οὐ ᾿ὸ 88 ἤθη οχῖδπῖ, Βυΐ 1}18 15. τη δὴ 68} 8. ΤΏΘΓΘ ΣΒαρϑοῦγ, σοἸ]οοϊοα ἤγομι Ε΄ 80}}8 
ΟὗΠΟΡ Θρ βΈ]α5, απὰ τ] ἢ Ὧο οΥτἰτἰς σᾶ σϑοοῖνα 88 8 σοῖς ποὺ κ οὗἩὨ {86 Αροβίίο. 
70 ςοηὔαϊηβ ποιδῖπα ν᾽ ΒΙΟΒ 10 νγ88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [Ὁ {86 Οοἱοκδίαπβ ἴο Κπονν, ποίην τδυΐ 
18 ποῖ ἴθη {ἰτηθβ Ὀθ[6Γ απ ποσὰ ΠΥ Ἔχ αἰπθὰ ἴῃ {Π|6 ορ 8016 ποῖ Ῥαμ] 86ηϊ ἰο 
{6 Οοἱοδεΐδηϑ ; ἴῃ δβογῖ, ποίδίηρ ψςοἢ σου] Ὀ6 Βυ 180 16 ἰο Δι} ἀδοϊνη 

2. Α.8 ἐδ δρβί]θ, (βογϑίοσθ, το ΠΟΥ͂ ρΌ68 ΟΥ̓ {π6 παῆηθ οὗ {Π6 
ΕρΊ53:16 οὔ Ῥαὺὰὶ ἰο ἐπ6 1,δοαϊοθδῃβ, 18 ἃ ἔογρθγυ, [86 Αροείϊθ τηϊρῃῖ 
τηθδη δὴ δρ βία ὙΒΙΘὮ μ6 μαα 5οηΐ (ο {π6 1ζΔοαϊοοδηβ, δὰ ΒΟ 18 
ΠΟ Ἰοβῦ, 

Ἀπ οὈ]θοίΐυη, Βονγονογ, ὑο {818 ορί πίοῃ, (πδυγοῖγ, ὑμαὺ Βα δὰ ϑοηξ δῇ δρί βία ἰὸ 
τς 1, Δ 0 ΠΟΘ 88 ἴῃ ρΑΓ(ΊΘ 87.) τλᾶῪ δ πιδήα ἴτοιμ (οἱ. ἰν. 1δὅ., σᾷοσο δὰ] γθηυθαίϑ 
μὲ ΟΟἸοββίβῃϑ [0 δα αὐ ΝΎΠΙρμδβ, το γγ88 ἃ 1.ζδοάϊοθαη. [{Π6 μὲ νυσ το ῃ ἃ μαγιὶ- 
ΟὐΪΑΓ Θρ δι] ἰο [86 Ἰῳδούσθϑηβ μΒ6 πουϊὰ μανα βαϊυϊοὰ ΝΎταρδ5 σαῖμου ἴῃ (Π 8 
δρίβεο, ἰθδη πὶ ἰμδῦ ἰο ἴ6 ΟΟ]οββίδῃβ. 

8. ὙΠΟΓΘ ΤΟΠΊΛΙῺΒ 8. {πἰγὰ Οχρ δ ῃδίοη, ΠΟ 18 ποῖ οἱοσσοᾶ πη} 
16 ρῥγθοθάϊηρ αἰ ου]ν, παπλθὶγ, ὑμαῦ Ῥδὰ] τηθαμῦ δὴ δρὶβϑι16, υν ΒΙΟἢ 
ἢ6 ΒῪαά τυ θη ρΑΓΕΪΥ Ὀαΐ ποὺ ΒΟ] ΟΙ Υ ἴῸν {π6 86 οἵ [π6 1μΔοά!οθδηδ. 

ΤῊΪ8 ορῖ8116 19 ϑυρροβοά ἴἰο ὃ6 {παῦ ἩΜοἢ 18 ο4]}16 ἃ [πΠ6 ΕἸ ΡΙ816 ἴο 1π6 ΕΡβϑἰ)Π8 ; 
Ῥοοδιβο ἰψποίξίοσοα σα8 ἃ οδυτοῖ πὶ πη (06 οἰγοα!δ οὗ 086 συτοἢ δ ΕΡΗ ΘΒ 8: δηὰ ἃ9 
ΕΡΒοϑὰβ σι [ἢ 6 ΟΠ ΩΓ ΟΥ̓ οὐ Ῥγοσοπϑυΐατ Α.5814, 0818 δρ δι] 6 τω τ ον ἴὸ {[Ἰ|6 τιοὶθ 
ΤΥ ΚΕῚ Βυῦ 10 18 τηοδβί ρσόῦβθ]α ὑπδῦ 186 6ρ΄53116 ᾿Ἰηοπά θὰ Ὀγ πὰ] 15. {μαῦ τ ]Οἢ 
6 σηοΐρ ἐο ἐλδ δαΐϊπία απὰ ζαϊλ μι ὑγοίλτοη ἴα Ολνίδί .. . . δ Οοίοββε (0 οἱ. 1. 2.), 
τη [0γ 86 [0] ονίηρ στϑϑϑοηθ. “1, δοάϊοοα 8 ΠΘῸΣ ἴο Οὐΐοββο, δῃὰ [6 ομυγοὰ 

᾿Αη Ἐπρ]ϊδῃ ΤΥδπδ αὔοη οὗ ἴπ6 Ἰογροὰ ορ! 8116 οὔ Ῥαπὶ ἴο 86 1, Δοαϊςο8η8 15 σίνθη ἐη7γα 
ἴη τς ΑΡροπάϊχ ἴο 1ῃ18 νοϊυτης, Νο. 1, ὅεςῖ, 1ἰ. 8 ἢ}. 7. 

2. Μι-ςἢδ.]18, ν0]. ἵν. ΡὉ. 124---127. Ἑδνδγὰβ οι ἴ8μ6 Ρογίεοϊίοη, δα. οἵ ϑεγίρίατο, νοὶ, ἐἰὶ, 
ῬΡ. 470, 471. ΑΙδοτ, Ηοτιηθηοιῖςοδ Νονὶ Τοδβίδσηοπηίὶ, ἰοσα. ἱ. ΡΡ. 233, 284. 
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ἴθοσο ψγὰϑ8 ου ἀθηῖγ Ἔχροβοᾶ ἰο [Π6 88π|6 ἀβηροτγϑ ἥγοτη ρῬΒἸ]ΟϑορἢΥ δηὰ ἔα ̓ 86 ἰδ ο τα 
88 (δύ δ Οοἱοββα. ΤῊ σου π86}9 ἰπ [815 δρί8:16, ἐμβογοίοτγο, σου Ὀ6 Θαῦλ!Υ Δρρὶὶ- 
68Ὁ]6 ἴο Ὀοΐ. [π] ΤΠ 688. ν. 27. ([μ6 δροβί]α αἰϑὸ οἴασρθϑ ἱποβα ο σβοπὶ μα δρί8:]6 
15 δά ἀτεββοά (ὁ 866 {πδ 1ὑ δὲ γϑαά τιπίο αἰΐ λ6 λοὶψ ὀγοίλγοπ. Τὸ 18 ονϊἀθηῦ ἐπὶ 186 
ΔΡΟΒ.]68 ἀοδίσπραὰ (πδὺ {Π|6 Ἰοἰύοτβ τυ ῃϊο {Π6Υ δἀάγοββοὰ τὸ ὅΠ|6 σμσοθ8, δδουϊὰ Ὀ6 
ΤΟΔα 8180 ΟΥ̓ Οἴμοῦβ, δηὰ μοι α Ὀθοοῖλθ ἴμ6 ροσιηδηθηῦ βοῦσγοα Οὗ ἱπβισυοίίοη ἴο (86 
ἔγτιθ 8 οὐ ΟἸγιϑι.""} 

ΤΠ ῥγθοθαϊπρ' ἀγο {Π6 πχοϑὲ τηδύθυϊα] ᾿πείδῃηοαβ ΠΙΟἢ παγνο αἰογάοα 
ΟΟΟΑΒΙΟ [Ὁ {86 ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΠ {πα΄ ῬΔῺ] ττοΐθ θρίβι]65 συῃϊοἢ ἀγα ΠΟῪ 
Ιοϑὶ ΤὙΠοτθ ὅσα ἱπαθρα [Πγ66 Οὐ ἴοθυν οἴμοΥ δχϑιηρ]θβ, μοι μανο 
Ὀδθῃ οοπ]θοίυγοα (ο τοῖϑσ ἰο ᾿ἰοβὺ θρὶβί]68; Ὀυῦ δ {686 οοπ)θοΐαγοβ 
ΓΘ Του θα οἢ τἸβοοηοορί!οη8 οὗ ἴπ6 ΑΡροβί] θ᾽ Β τηϑδῃΐηρ, Ὁ 18 ὑππὸ- 
ΟΟΒΒΑΙῪ ἴο δάσος ἴθ. Υα ἴδνα, {μογΟΌΓΘ, ΘΥΘΥΎ ΤΟΆΒΟῚ [0 00Π- 
οἶυαα {πᾶ ΝῸ ῬΑΒΤῚ ΟΕ ΤῊΗΒ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 185 ΓΤΟΒΥ, 8πα {Πδὺ (Π6 
ΟΆΠΟῚ οὗ δογιρίυσα μα ἀδβοομαθα ἴο ΟἿΣ ἐΐηθ8 οπίγο ἀπά υη- 
οοστυρίοα, 

ΟΗΑΡ, 111, 

ΟΝ ΤΗ͂Ε ΟΒΕΡΙΒΙΙΤῪ ΟΕ ΤῊΞ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΤΒ, 

ΒΕΟΤ. 1. 

ὉΙΒΕΟῚ ΕΥ̓ΙΡΕΝΟΕΒ ΟΣ ΤῊΣ ΟΒΕΡΙΒΙΠΙΤΥ ΟΣ ΤῊΞ ΟἿ ΑΝὉ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ, 

ΒΑΤΙΒΕΑΟΤΟΒΥ͂ 88 ἴ86 ρῬτγϑοράϊηρ' Ομ Β᾽ ΘΓ ΟΏΒ ΓΘ, ἴῃ ἀοιηοηβίγα Πρ’ 
1η6 σοηυΐποηθββ, δας Πποη οἱ, ἀπα ὑποοσγαρίοα ργθβογναίῖοη οὗ {ΠῸ 
ῬΟΟΚΒ οὗ (86 ΟΙΪα δϑὰ Νὸν Τεδίϑιηθηϊβ 85 αποίοηξ ιογίξπ95, γεῖ ὉΠΟῪ 
Δ16 ποΐ οὗὁὨ {ποηηβαῖνοβ βυβηοϊθηῦ ἰο ἀδιίουτηϊμα {ποῖ ογεαϊδιῳψ. Απ 
ΘΌΪΒΟΥ τᾶ τυτὶΐα οὐ δυθῃΐβ τ ΒΟ Βαγο Βαρραοηθα ἴῃ Π1Β ἴϊπλ6 δηά ἴῃ 
{6 γηἷδοθ οὗ 18 σϑβίάθηοο, Ὀαΐ ββουϊἃ 6 Ὅ6 οἱἵἴδμοσς ογοάμϊοιιβ Οὐ ἃ 
ἔλῃδίιο, ΟΥὁὨ Βῃου) νγο μανϑ γθᾶβοῃ ἴο βιιβρθοῦ 18 ΒΟμΘβίΥ, [18 δυἹἄθησθ 
18 Οὗ πο νβΐυθ. 1} ογάοσγ, {πογοίογθ, ἴο ββίβ] 188} {Π6 γα 1 ΠΥ οὗ δη 
ΔυΐΠοΥ, τγ16 τηυδῦ Θχϑιηΐηθ ΙΏΟΤ ΟἸοβοῖυ Ἰηΐο ᾿ΐ8β ραυ ΟΌ] Δ ΟΠαγοίου, 
δορὰ ἱπαυϊγα τ βοίπον ἢ ρΡοΟΒββοββοα Δ011|168 Βοος ἴο βογαῦηῖβα {Π6 
γα, απ Πομθδίυ οπουρ ΑἸ ἘΠ ΠΥ ἴο τοϊαΐα 1 48 10 Ὠαρρϑηβά. 

Τμδΐ τη6 Ἠϊϑίογϊθβ σοῃίαϊ θα ἴῃ {Π6 ΟἹὰ δμὰ Νον Τδβϑίδιχθηίβ ΓΘ 
ΟΒΕΡΙΒΙΕ ; ἱπ οΟἶμοσ πογᾶβ, [μαὉ {ΠοΓ 18 88 σγοαῦ ἃ τοραγὰ ἴο Ὀ6 ραϊὰ 
ἴο ἴδῃ), 88 18 ἄπ ἴο οἴμοὺ πιἰβίουιθϑ οὗ δ]ον θᾶ Ἵμαγϑοῖον δηα τορυΐα- 
ἴοι, ἰβ ἃ ΒΑΟΊ, ἴοσ ἴμ6 ἐγα αι οὗ Ὑ βίοι γα πᾶν δ ρστϑδῦ, 1[ ποί 
γοδίου, ουϊάθποα ἔμδῃ οδῃ ΡῈ δἀδυςοά ἴῃ θομΑ] Ὁ οὐ Δ ΠΥ οἴμοῦ ΠΙΒίοΟΥΥ. 
ἫΝ [86 τ ῦουβ οὔ [8686 ῬοοκΒ παά ἃ ρογίθοῦ Κπον]θᾶσθ οὐ {Π6 
Βα] οοὐβ ψ ΒΙΟἢ ἸΠΕΥ τοϊαῖθ, δῃᾶ {π6ὶγ ταογαὶ ὁπαγαοίου, Τπουρἢ τΊρ α]ν 
το, νγᾶβ ΠΥ Ρ πηρθδομοα ὈΥ {μοῖγ θοπθϑὺ Ορρομθῃίβθ : 1 ἔμοσ μαὰ 
Ὀδθῃ ΔΗΥ͂ ἈΪΒομβοοάβ ἴῃ [16 δοοοιηῖθ οὗ βυο ἰγαηβδ Ομ 88 ὙΥΟΓΘ 
ΡΌΒ]Ιο πᾶ ροπθγα ν Κπονῃ, [ΠΟΥ σου ὰ ΘαΒ]Ὺ μανὸ Ὀσθοη ἀοίοοίεά ; 
ἀπά {πεῖν βίαἰθταθηΐβ Ἀγ6 οομβτγιηθα ὈΥ τποπ πο μΐβ βυ βιβίϊηρ ὕο {18 

1 Βαγηοδ᾽5 Νοίεβ οῃ ΟὐΪ. ἱν. 16. (Νον Ἴουκ, 1845. Ρ. 828.) 
μ : 4 
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ΨΟΓΥ ἀΔΥ, 848 αἶδο Ὀγ 186 πόομάογίι! ργορασαύίοι πα Θβί Ὀ] ]Βμπλθπὶ οἱ 
ΟΠ νι δηλ. 

Ι. Τὰ τῆς δτβὶ ρίαοο, ΤῊΒ ΜΕΙΤΕΙΒ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟἿ 
ΑΝ ΝΕῈΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ ΗΑΡ Α ΡΕΚΒΕΈΟΥ ΚΝΟΉΥΣΕΌΘΕ ΟΕ ΤΗΕ 808- 
ΦΈΟΥΤΒ ΜΨΗΙΟΗ ΤΗΕῪ ΒΕΙΑΤΕ; ΑΝῸ ΤΉΕΙΕ ΜΟΒΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ, 
ΤΗΟΘῊ ΕΙΘΙΌΠΥ ΤΕΙΕΌ, ΜΑΒ ΝΕΥΕΒ ΙΜΡΕΑΟΘΟΗΕΡ ΒΥ ΤΗΕῚΙΒ 
ΚΕΈΝΕΒΥ ΟΡΡΟΝΕΝΊΤΞΒ. 
ΤΙ δυΐμυτθ οὗ τπ6 86 Ὀοοΐτϑ Ἰσογο, [Ὁ {Ππ6 πηοϑὺ ραγί, ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΓῪ 

ἢ πα ΘΥ6- 0} Π6 8868 οἵἨ ἴῃς ἔμοίβ σοῦ ὙΠῸ Ὺ πανθ τοοοσάθα, δπὰ 
σοποογπίηρ ΜΒ. [Β6Υ μδα βυβηοϊθηΐ Ορρογίαμ!γ οὗἁἨ δοαυϊτιηρ [11] ἀπά 
ΒΒ ΔΟΙΟΥΎ Ἰπἰουμηδίοη ; πα {086 (ΓΗ ΒΔΟΙΟΠΒ ΟΥ̓́ ΠΙΠΡΒ "δ Ὁ ΑῚ {Π6Ύ 
ἀϊὰ ποί 866, {ποὺ ἀογινοα ἔγοται {Π16 τηοβὲ οουίδιη δυάθποθθ, δπὰ ἄγον 
ἔγομι {Ππ6 ρῬυγαϑίὲ βοῦσοθβ. 16 ἃ τήϑῃ 6 ἀδϑπμθα ἱποοιηροίθηϊΐ ἴο τοοογά 
ΔηΥ (πϊηο Ρυΐ (μαῦ τ ΒΊΟΝ 6 5668, ΠΙΒΙΟΓΥ 18 αἰζοροίμοῦ 1ι861688.; Ὀυΐ 8 
Βα ἰϑἰλοίουυ ἄσρτοα οὗἩ οογίαϊηϊν 18 αὐζαι μα Ὁ]6 οἡ ουὐθηΐβ οὗ ψ]]οἢ} νῖ6 
ὝΟΓΘ ποῖ ΘΥ̓Θ-Υ ΏΘΒΒΘΒ; ἈΠ ΠΟ ΟΠ6 ὙΠῸ τϑαᾶὰβ {Π686 ρᾶρϑβϑ ἀοιδβ 
{Π6 εἰσπῖηρ οὗ Μαρσμπα Οδασγία, οὐ ἴπ6 Ὀ4{1168 οὗ Αρϊηοοαυγί οὐ ΝΥ δἴϑυϊοο, 
ΘΏΥ τήοτο {μδη 1 πα δά βίοοα ὈΥ ἀπᾶ βθοὴ {πὸ ἰδίίδν ἐουρμί, δῃὰ {Π6 
868] δοίι! !υ χα ἰὸ ἐπ6 ἴογσηθσ. δ, 6 οὐασα πηυοῦ ἴο ὑπ6 τ οστ Υ 
οὗ οἴμιουβ ; δηᾶ {Π6 χηυῦμαὶ! οοηῆάθηοθ, οἡ ἡ οἷ βοοϊοίν 18 Τουπαοὰ, 
ΓΘΟΌΪΓΟΒ ΠῚ} Πυ8[106 ΟΡ δββοηῦ ἴοὸ {Ππουβαπαβϑ οὗὨἨ δνυθῃΐίβ, ἩΜΙοΐ ἴοοῖϊς 
ὈΪδοα ἰοηρ Ὀοΐογα 76 ΘΓΘ ὈΟΓΠ, οΥὁ ΜΠ ΙΟΝ, 1 ΟΠ ΘΠΙΡΟΓΆΓΥ ΜΠ} οὐτ- 
Βαῖνοδ, ΤΟΥ ἰγαηβαοίθα δἰ δοῃλθ σαπιοία βροῦ οὐ {μα ίβεα οὔ {Π6 ρίοθα. 
ὝΥο ν1}} αἴτιαι (δαὶ Βαρὶπ οὐ Ηπαπηα ποτα ἱποοιηροίθηῦ ἴο τῶν τιν 8 
ΠΙβίουυ, ΒΟ ἢ, τι κιηρ ΒΟ ΔΙ]ΟΔμΟ68 ἴῸΓ ὨΠΙΔῺ ὈΓΟ) 1668, 18 
ΜΟΓΓΠΥ [86 οοηδάθμποα δά {86 οτγοαϊῦ οὗὁ οὔὐῦ σουπίγγηθη ΥὙοῦ 
ποΙΠ ον {Π6 ὁπ6. ποὺ {πΠ6 ΟἾΠΘΙ τῦαβ {Ππ6 ὙΥ]ΓΠ688 οὗ τόσα ἐῃδη δὴ ἴῃ- 
ΕἸ Ποδπξ ρογίϊοῃ οὗ 18 σοϊαταϊποῦβ ργοἀποίΐοὀη. Βαΐ 1, ὈΥ ἀγασιης 
ἔγομη ρΌΓΘ ΒΟΌΓΟΘ8, ἃ τη 18 ἴο 6 ἀδοιμθα οοπιροίθηῦ ἴο τοϊαύθ ἔδοίβ, 
οὗ ψβιοῖ Π6 νν88 πού δὴ δυδ- 658, ἰμ6ὴ {86 ΓΙ ΘΓΒ οὗ {π6 Β1Ό]6, ἴῃ 
{π0886 μαγι]ουαΓ ονθηΐίθ οὐ ΒΙΟὮ {Π6Υ 6 γ ποὺ ουϑ- νη 65868, δυΐ 
ΜΠ ΙΟἢ ΠῸῪ ἀθίγτ τ 1{ σοηβάσδησο, ἄγ ἸΠΕ}Π64 ἴο οὐν ογοα!ι." 

1, μα τοσαγτα ἰο ἐδ αμέλογβ οΥ {λιε βουοταῖ δοοῖς ο.|Ρ4Ρξ ἐλε ΟΥἿ,Ὁ 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ, 10 18 ουϊἀδηΐ ἴσοι (ῃ6 ἴουγ ἰαβύ ὈοοΚα οὗ ἴπ6 Ῥοπίαϊοις, 
{Πα Δῆοδαβ Πα ἃ οῃιθῆ σομοογη ἴῃ 41} (ἢ6 ἰγαμβαοίϊοηβ ἴμογα τοϊαίοα, 
8ἃ8 ἸοσΊ βου Δ μα ΘΌΥΘΓΠΟΥ οὗ (Π6 «678. 

“ Μοβο8 νγγδϑ δἀποαίδα ἴῃ (86 Εἰργρίίδη οουτί. ἰδ Ἰινοά ΤΔΠΥ͂ ὙΘΆΤΒ 
1η 1π6 ΜΠ] ΔΟτπ 688, απα Ὀοοδτηθ, Που Ὀ.1658, ᾿πεμλδίθ Υ σοηνοσβαηῦ ἢ 
1Π6 ὙΠο16 Αταδίδη Ῥϑηϊηβυϊα. Ηδ ἄοδβ ποὺ ἴδκα ὉΡ 18 ρϑοσγαρβὶοαὶ 
ΠΟΙΙΟΏΒ δῇ ἤϑαγααυ. Τῃα6 οδ]οοῖβ νηϊοῆ ἢ6 ἀοβοσῖθοβ μ6 ἀϊα πού ξ6θ 
ἢ 1Π6 Παβϑίυ ρἤδηςα οὗὨ ἃ γᾶν ]ογ, Ὀὰῦ ψ ἢ [Π6 ῥγδοίβοα ογα οὗ ἃ 
πδΐϊνο.)3 ΤνοΥΥ τπῖηρ᾽ νγ88 ἀοπμο ΠΟΥ ἢ18 ογ6 δηα σορη!βδησα; 80 ἰμαῦ 
118 ρᾶγῦ οὔ {μ6 Ὠϊδίοτυ, ἢ {Π6 Θχοθρίοῃ οὗ {Π6 ἰαβὲ ομαρίογ οὗ Πευ- 
ΤΟΥΟΠΟΙΩΥ͂ (Ὑ ΠΙοἢ γὰ8 δἀἀοα ΟΥ̓ ἃ Ἰἰδίου ὙγΥ16 7), ΤΔΥ, ποῖ ἱπιρτοροτὶν, 
[6 ο4]]6α {π6 ΠΙΒΟΟΥΥ ΟΥ ΤΩ ΠΊΟῚΓΒ οὗὨ 8 1 8 δῃὰ ἔπη68. Ηδ 5ρθΆ8 οὐ 
᾿π 86], 10 18. ἔσιιθ, ἴθ (Π6 τῃϊγὰ ρογβοι; δυξ (818 αθοτἀβ πὸ στοιιπὰ [ὉΓ 
ΒαΒρθοίϊηρ᾽ ΘἸΓΠ6Γ {Π6 ρΘΠΪΘΠ688 οὐ 118 τυτῖἱηρθ οσ (86 ογϑα Β.}1ν οὗὨἁ 
1Π0 1 δαί μοσ. ΧΘηόρθοη, (αβᾶγ, δπὰ Φ Οϑαρθ8 τυ οὗ ΛΉΔΕΝ ψ8Ὲ 

1 Ὧγ. ΟΟἸΙ  ογΒ 1,ϑοΐαγοα οἡ ϑοτγὶρίαγο Εμλοῖβ, Ὁ. 5538. 
5. Βγιεἰ8} ἀπὰ Ἐογείρῃ Ενδηροὶὶςαὶ Εονίονν, νοἱ, ἰἰ. Ρ. 7}. 
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ἴῃ {π6 {Π|τὰ Ῥϑγβοη; γϑῦ Π0 ὁπ δσδσ αιιδδίϊομβ ἐμ ρΘ ΠΏ ΠΘΏ688 ΟΥ 
οΥΘα ΠΥ οὗἨἁ πον ττιηρβ οὴ (Παῇ δοοουηί, Απᾶ Ὸγ {μ6 ἔτβέ θοὺκ 
οὗ {6 Ῥοηίδίθυς, οὐ {ῃαὖ οὗ Οὐβῃββίβ, γα αν δἰσθδαν βϑϑὴ {πὶ ἢ 
18. σοιηροίθηῦ ἰο {Π6 τοϊαὕϊοη οὐὨ δυθσυ δνθηΐ, δῃᾶ {μα μ6 μαὰ βυβιοϊθηῦ 
ΔΟΙΠΟΓΙΥ ἔῸΓ 411 1Π6 [ποῖ8 {Πογοῖη γϑοογάϑα. 

ἴῃ 6 τρληποσ, {Π6 δυίμοτθ οὗἩ {π6 βιθβθαυθηξ ϊβύοσϊ αὶ ῬΟΟΪΚΒ, α8 
)οϑἤυδ, ϑϑιοὶ, ΕΖγα, δηὰ Νοβοιηίδῃ, σοϊαΐθ (6 ἰγαπβαοίϊζομα οὗ 
ὙΒΊΟΒ (ΠΕΥ ΤΟΥ͂Θ ὙΠ 8868; 8πα ΠΟΓΘ ΠΟΥ ταδὶ οὐἩ δυθηΐβ ρυῖοῦ ἴο 
ΤΟΙΣ οὐγῃ {ἰτ268, ΟΥ ἴῃ ὙΠΙΟᾺ (Ποὺ αἰ! ποῖ δοίυϑ!}ν ραγοὶραῖθ, {ΠΟῪ 
ἀεγινϑα {Π6]Γ Ἰπέοσιηδ οι ἔγοτα δποϊθηΐ οοῦναὶ δα ρα]16 ἀοοσυπιοηίβ, 
ἢ ΒΌ ἢ ΟΑΓΘ, 88 Πα ΘΏΠΥ ἰο μαναὰ ρῬγαβογνοᾶ {Π 6 ὑθΥῪ ψοσὰβ δηᾶ 
Ρἤγαβοβ οὗ {μοὶν δ ΠΟΥ [168 ; ἀπα νΘΥῪ οἶΐθη [ΠΟΥ πᾶν τοΐογσοα ἴο [86 
ΡΟ] ἀπη]8 μοι {μον σοηβυ] θα, Μογθονοσ, ἴμεν ρυ ]}5η6α {πεῖν 
ΓΙ ΠΡΒ ἴῃ ἔποβα {1πη68 Ὑ Ώ θη δυσὶ ἀοσυμηθηΐβ ἃ πα Δηη8}8 ἡ γα οχίδηϊ, 
δηα πηὶραῦ 6 ἀρρβαὶθα ἴο Ὀῃν {Π6Ὶ]Γ γεβάθιβ ἢ πὸ 80 ΒΡ. ἀρρτονϑά 
οὗ {πεῖν ἩΥΙΏρΒ, δ πα τϑοοιημηθη 64 ἰπθῖὰ ο ροβίθυυ, {παῦ {ΠΥ 
ΕΙΘ ΡὈΓΘΒΟΣΥΘΑ ΜΧ10Π ΤΊΟΓΘ ΟΑγΘ ἴδῃ {Π6 τοῦ δηοϊθηῦ δηα οοῦναὶ 
ΤΩ ΟΠ Θη 8, ν᾽ ΠΙΟἢ 6ΓΘ Ἰοβῦ 'ῃ 1Π6 ἰᾶΡ86 οὗἩ ἰϊπ|6. 80 αἷδβο {π6 ρτὸ- 
ΡδΒεῖβ ᾿ϑαϊδῃ, «“δγοηλδῃ, ΕΖοκιοὶ, Τ᾿ δηϊοὶ, δηᾶ οἰμοσβ, Βοτα {ΠΟῪ 
ΓοΪαῖθ ουθηΐβ {Παὖὺ ἰοοὶς μ͵αοα Ὀθίοσα {πεῖς οὐ ἔϊαθ8, ἀογινοα {Π61ς 
ὨΔΥΤΑΓν 68 οὗἩ [δηλ ἴγομι {Π|6 δα ῃμθητὶς ἀοσυχηθηΐβ 780 ποῖϊοοα; μυϊ 
οοηοογπὶηρ [Π6 ἔλοίϑ {Παὖ οοουτταὰ ἴῃ ΤΠΟΙΣ οὐ ὔπηθβ, ΒΊΟΝ ᾿ηἀθοα, 
ἴον 1Π6 πιοβί ραγί, γοϊαΐβ ἴο [6 ἀθρθῃοῦδοΥ, οοΥΓ ρίϊοη, οὐ 1Δο]αίτυ οὗ 
ὙΠ6 1} σΟΙΠΙΓΥ 6 η, ὙὙΠΟΤα ΠΟΥ τορτονϑα ἔοσ ὉΠοβ6 ογίπηθβ, δπα υγροά 
{πολ ἴο τϑροῃίδῃοο, ΠΟΥ͂ ΔΓ ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΔΙῪ πα πεῖνα ἩΪΓΏ6ΒΕΘΒ, 
Βυῖ, βυρροδβίηρ; ἴπΠ6 δυῦποῦβ οὗ δῃῦ οἵ [8686 ὈΟΟΚΒ, --- ἃ ἔμοβα οὗ 
 οϑῆμα δῃα ϑαμλαοὶ, ---- σοῦ ποῦ Κπονῃ, ἰὸ σου] ποὺ Ό]1οὐν (85 
8δοῖλ6 ἢανα οδ]θοῖα 4) (πΠαῦ Ὀδοαιβα 10 γγχα8 ΔΠΟΠΥΙΊΟΙΒ, 1 τγ88 {ΠΟΓΘΙΌΓΘ 
Οὗ πὸ δυϊμουῦιῖγ. Τῆδ γϑῃ γΆ 0 ]6 τϑοοχὰ, ο8]]6α Ζ)οοπιδάαψ βοολἧ, 18 
ἈΠΟΙΥΙΏΟΙΒ, ΔΠα 788 ΘΟ Ρ1]16α, δονθη δυπατγοά δηἃ βαυθηῖν γὙρδγβ 
ΒΙΠ66, ΤΎΟΤΏ ὙΔΙΙΟΌΒ ΒΟΣΎΘΥΒ (ἰγαρτηθηΐβ οὗ βοῖμθ οὗ ψΑ]οἢ ἀγο 581}}} 
αχίδηϊ) ; γαῖ 10 18 τθοθϊνϑα δ8 οὔ ἴπ6 Βιρβαβῦ δυο Υ ἴῃ {Π6 τηδίίοσϑ 
οὗ λοι οὗ ψΠΙΟΒ 11 ἰγοαίβ; δηα 10 18 ᾿υϑῈ} Υ Θοπβιἀογοά ἴο θ6 {Π6 πιοδβὲ 
Ρτγοσίουϑ πιοπυιηθηῦ 1] υϑἰγαῦνε οὗ (Π6 δποϊθπί οοπαϊξίομ οὗ {86 
Κιηράοηι, τυ μῖοἢ. πα8 Ὀθθὴ ργθβοσνϑα ἰοὸ οἱγ ἔϊπηθβ. [18 {8 ὈοΟΙς ᾿α8 
Ὀδθη Ῥγοβοσνθα διμοηρ [6 Τοοογάβ οὔ [86 τϑαὶπι, Βο σοσο {π6 6 18} 
ΤΘΟΟΧΒ, ΒΟΥΘΓΆ] οὗὨἁ τ᾿ ΒΙΟἢ (48 {πΠ6 ὈΟΟΙΚΘΒ οὗ “48ῃ6γ, ΑὈι)δη, [Δἀο, 6ῃυ, 
δηά οἴδπογβ {Πδὺ ταὶρῦ 06 ταθη 0064) ΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ οἰ. ΤΒα Ροοκ8 
δῦονθ πιϑηςοηθά ἀχὸ τπογοίοσα Ὀοοΐκα οὗ δ μουν, ἐδαεος ἰς ΒΒου)]ά 
ΡῈ δαἀπηϊ 64 {παὺ [ΠΟΥ τ γα ποῖ συ υΐθη ὈΥ 186 ῬΘΥΒΟῺΒ ὙΠΟΒ6 ΠΔηγ6Β 
πον Ὀθαγ. ὃ 

1 866 ΡΡ. 50---57. δωρτὰ. 
᾽ ᾿υοοτηβάδυ Βοοῖ νγὰδ οοτηρίοἰοὰ Α.Ὁ. 1086, ΌὉΥ͂ σοτητηδηᾷ οἵ ΤΥ 1ΠΠἰάπὶ 16 Οοηφθοτογ. 
δ“ ΔΩΥ Οὔδ ΠΑΝ δοοοϑθ ἴο ἴΠ6 ουτη Δ }8 οἵ [86 Ἰογὰβ δῃὰ σΟΠΊΏΠΟΠΒ, ἴο ἴ6 ὈοοΚ8 οὗ 

186 ἰΓΟΔΘΏΓΥ, γγῶγ οἶος, ΡΓΥΥ οουηςῖϊ, διὰ ΟἿΠΕΥ ῬῈὉ]Σς ἀοουμηοηίδ, βδῃου]ὰ δὲ [8 ἀΑγ τυτῖϊθ 
δη ᾿)]δίΟΥΥ οἵ ἴΠ0 τεῖζτιϑ οὐ ἄθοῦχο ἴπ6 ΕἸἾγβὶ δῃὰ ϑεσοῃὰ, δηὰ βῃου]ὰ ρυ}} 88} [ξ τυ ἰεἰοιῖ ἢ ΐ8 
ΠΆΤΊΘ, γΟΌΪ ἃ ΔΩΥ ΤΔΏ, [ΠΓΕΘ ΟΥ ΤΟΣ παπάγοαβ ΟΥ̓ ΤΠουβδπάβ οὗὨ Υὑϑαᾶγβ ἤθῆοο, 4ιοδιίοη 80 
Δι ΠΟΥ οΥ̓͂ ἰπδὲ ὈΟΟΚ, ἤθη δ6 Κηονν τῆδι [6 τ δοῖο ΒΥ ἢ παιϊίοη δὰ τοοοϊνεὰ ἰξ αἃ8 δῇ 
δΔυῖβοηες Ὀοοῖκ, ἤγοπι [Π6 {ἰπ|6 ΟΥ̓ [18 ὅτει ρυ Ὀ]]σλιίοη ἴο τδ6 αρὸ ἰπ το ἢ Βο ᾿ἰνοὰ 2 ΤΉ Ϊ8 
δΌΡΡοδβίτἰοη 8 ἰῃ ροϊη,, Τῆθ ὈοΟΚπ5 οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τεδβίατηθηϊ τγοτὸ οοτϊηροβοά ἔγομι ἔἶὸ τοσογὰ 9 
οὗ τ1Π6 “ον 88} παῖοπ, δη ἃ ἸΠ6Ὺ Πᾶνθ 66 τοοοϊνοα 8Δ8 ἴγπο ὉΥ͂ ἰδδὲ παιίοῃ, ἴγοπι ὅΠ6 τπλο ἰῃ 
ὙΙΟΝ (ΠῈΥ ᾿ογο τυ τίοῃ ἴο ἴΠ6 ργοδοηὶ ἄγ. 1)οάδβ᾽ γ᾽ Απυυδὶ Βορχίδιοσ ἰδ δῇ ΔΠΟΠΥΙΩΟΙΒ 
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2, πῃ [πὸ Τβηηοῦ, ἰδ6 ττιΐοῦβ οὗ {6 ΝΕῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥ ὍΌΓΘ 
ΘΟΠΙΘΙΡΟΓΆΤΥ ὙΠ {Π6 1ἀσο(8 Ἡ ΠΙΟ {ΠΟῪ μαγο τοοογαθά, πα Πιδὰ διυι- 
δοϊοηῦ τλθδη8 οὗ δοαυϊτίηρ οοττϑοῦ που πηι! οη ΘΟΠμοΟσηρ; πο. ΤῊΒ 
μοῦ τυϊΐοσα οὗ 6 Νοῖν Τοβίδμηθηδ αἀτὸ Ναί, «“οἢπη, οίου, 
“741ὴ68, ἀπά “9066, 4}1} «6ν7΄ϑ ὈΥ δἱτγίδ, δπα τοι ἀθηῦ αὖ “ογαβαίθη, {Π|6 
Β66η6 οὗ {Π6 Βιβίουυ σψ βοὴ {ΠΟΥ τοϊαίθ. ΤΟΥ ΤΟ, 4}1 {86 Ἰτητηθαιαΐα 
ἀϊβοῖ 168 οὗ 76βὺ8 (μγῖβῦ, δμα ογο- π6 8868 οὗ ἢ18 Ταῖτ8 0168 ἃ8 γγ6}] 88 
οὗἩ {πΠ6 ψομπάογίυ] εἴξοίβ ργοάυοθα ὈΥ [18 ἀϊβοοῦγβοβ οὐ (26 Ῥθορίδ. 
Ῥαδυ], 10 18 ἔσθ, τῦϑϑ ἃ ἢδίνο οὗ ΤΆγθιβ, ἀπα πο διλοηρ ἴΒο086 τ ἢο Πα 
Ὀδθὴ {6 ἔγίοηα8 οὐὗὨἨ “6808 δηα {86 ουθ- ]} 6 8868 οὗ [18 δοίϊοπβ; δῦ 
6 Βαᾷ ᾿ἱνοὰ ἃ Ἰοὴρ {ϊπλ6 δὖ «δγιυβαίθια, πδαὰ βιυαϊθα ὑμβθοϊοσῪ ὑπᾶογ 
(8πι4}16] (4 6 ]8ἢ ὑθαοθοτ δὖ ὑπαὶ {π|6 ἴθ 1η6 Πϊσμιοβύ τοραΐθ), δηὰ 
ἀρ μον θαρ]οσ θα Βιμγ66 1 1η δοαυϊτίηρ ἃ ὑβογσου σα Κπον]θᾶσε οὗ 
(Π6 ον 88 τοὶσῖοη. Μασϊς, 10 18 τ 86}1 Κπόντῃ, οοπιροβοά [8 (ἀοβροὶ 
Ὁποῦ [Π6 ᾿πηηηραϊαΐθ Ἰπβρθοῦοη οὗ Ῥείεσ, δῃὰ 1μΚὸ σοτηροβοα ἢ 18 
Οοπβροὶ δὰ Αοἴβ πάθον [Π6 ἱπηπιραϊαΐθ ἱπερθοίίϊοη οὗ Ραυ]. ὙΒοὶγ ἢ18- 
οτθβ, ἐπ οίοσθ, ἃΓῸ οὗ δϑ ρστϑαῦ δι ΠΟΥ Υ 88 16 ΠΟῪ μά Ὀθοη τι τθῃ 
Ὀγ {6 Δρονθ-τηθητομθα ογ6- 106 886 8.1} [10 18 Δ ΘΧΊΓΔΟΓΔΙ ΠΟΤ Ρυΐ 
δἰ ρίαν (οὺ {μαὉ ΠΟ ΠΙΒίΟΥΥ βίποθ [π6 σοϊητηθηοοπιοηΐ οὐ {86 σοτὶα 
[48 ὕθθη τσὶ θη ὈΥ̓͂ ΔῺ δα] ΠΠΙΌΘΓ ΟΥ̓ ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΤΆΣΤΥ δυΐίμοιβ. ΚΥ68 
σοημβι ον βούθσγαὶ Πιβύοσιθβ 88 δ Ποπίο, ἱπουρῇ {ποτα ἢ88 ποῖ Ὀθθῃ 
ἰγδηβπλ 64 (0 ΟἿΓ {ἰπλ68 ΔΗΥ͂ ΔΓ ΠΘμἰ16 το πηοηΐ ἴῃ Ἡσηρ,, οὗ δαυαὶ 
ΔΠΠ]υΣΥ ὙΠ ποβ86 ἔδοίβ οὐ ΠΟ} 6 ἅτ ΠΥ ραγθυδαθά, Τὴ6 
᾿ηἸβίοσυ οὗ ΑἸδχδπάοσ, Κίηρ οὗ Μαοθάοῃ, δηαὰ δοῃαιθσοσ οὗ Αϑῖα, 18 
ποΐ αἰϊεβίοα ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ΘΟΠἰΘΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ δυΐμοῦ, Απα {86 βαῖηδ γϑιλασὶς 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 τηϑάθ οἡ {πὸ ]ιβίοτυ οὔ Αυρπδβίαδ, ΤΊ ΟΥα8, δηα οἴθογβ, οὗ 
ὙΥΒΙΟΒ πὸ ἀουδι οαη 6 Θδηϊογίαιηθα, Τποὰρ}ι 1 Πα8 Ὀδθη τυσιτΐθη ὈΥ 
ΔΌΠΟΥΒ ὙΠῸ ποτα ποὺ τ 1Ή65868 οὗ (Π6 δοῖβθ {Πογοῖῃ οοηίδι πο. 10 18 
ΘΧΟΘΘΑΙΠΡῚΥ ταῦθ, ἤθη {Π6 δοίθ ἀγα δῃοϊθηί, ἤο πᾶν ν76}} οἰγοιπλ- 
δβίαπεϊαίοα ῥγοοῖβ οὗ [86 βαπια ἀδίθ δπὰ ἄρ. 

ὙΠαὺ 411 (16 τυυιύοσθ οὗ {π)6 Ν νυν Ταβίατηθηῦ ΟΥ6 ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΓΪ 69 
ψ10} 106 ονοηΐβ τσ ιοἢ (ΠΟΥ Πᾶνα τοϊαὐθα, 18 ταϑη δύ ἔγοηχ [Π6 [011 - 
ηρ' ΘΟὨΒΙἀΘΟΓΔΙΟΏΒ. 80 ΙΏΔΗΥ ἴδοΐβ δῃηα οἰγουϊηδίδῃοοθθ, ᾿πάθοα (ποῖ 
ΤΥ [[8} ἀ.Θ τϑοογάοά, παῖ, 15 ΓΠ6 ὨΑΥτδ γα γοΓΘ ποῦ σα, {Π6Ὺ ταϊρ 
παν Ὀθθῃ ΘΒ οοηξαίοα, ΤὍΤἢ6 βοθηθϑ οὗ [Π6 τηοϑὲ πηδίοσιαὶ ανϑηςϑ 
ΔΥῸ ποῦ ἰαϊὰ 1π τογλοΐθ, ΟὈβογα, ΟΥ̓ ππίγοαπθηϊοα Ρ]βο68; [86 {1π|Ὸ 
χαρὰ 18 πού βοπιδ ἀϊδβίδηῦ 8568 ; ΠΟΥ 18 {π6 δοσοιηῦ σίγθῃ ΟΌβουγα ἀπά 
σοπογα]. Τῇ ἔλοίβ δγα σοἰαίθα 88 οὗ γβοθηΐ ὁοουγγθῃθ 6, Βοῖηθ οὗ [Πθ1ὶ 
88 ΒΑΥΪηρ ἰκθὴ ρἷδοθ δὺ ὁ ϑγυβαϊθπι, {Π6 ἢ δι δ]θοῖ τὸ {π6 Βοιηδη ρο- 
νογηπηθηΐ, Δπα ραγτϊβοηοα ΟΥ̓ ἃ Ῥαπά οὗ Ἐλοπηδῃ ΒΟ ἴθ σΒ; οἴμοσα, 88 
μανίηρ Βαρρεμδα αὖ δεᾶγθα;; οἴ θγβ, ἴῃ ΟἸ[168 οὗ ρτοδῦ σϑβοχΐ ἴῃ 
ϑγγία, δπαὰ βἰβοσβοσο Ὑπὸ (ὐοβρϑὶβ δ ἃ Βιβίοσυ οὗ πὸ οὔβουγθα 

ὉΟΟΚ, τῦἭἬό ΟἿΪΥ πον ἴπ6 πα οὗ [8 οὐϊογ; [26 Νοτν ΑἸηπ4] Ηορ βίου 18. 8ῃ ΒΠΟΏΥΤηΟΙΒ 
ὉΟΟΚ; (Π0 ΠΟΥ ΟἾΒ ἈΓῸ ΒΠΟΠΥΤΏΟΙΒ ὈΟΟΚΒ; Ὀαϊ ἀο ν, ΟΥ ΜΠ ΟὟΤ Ροβίοσ 7, οβύθοπι ἔπ 656 
ὈΟΟΚΒ 88 οὗ πο δι ῃοῦγῦ)} Οηἡ [6 ΠΟΠΙΓΆΓΥ, ΓΠΟΥ ΔΓῸ δαπηιτεὰ δὲ ργοδβοηΐ, δὰ τ} Ὀθ 
τοςοἰγοὰ ἴῃ ΔΙΟΓ δρ08, 85 δυϊπογιδιϊνο γοσογὰβ οὗ ἴπ6 εἰν], ταὶ ἰΑΥΥ, δηὰ ΕἸ ΟΤΑΥΥ͂ ΠἰΒΊΟΥΥ οὗ 
Επρἰδηά, δηὰ οἵ Ἐλισορθ. ὃ 1{π|ὁ6 οι ηἀαιίοη 5 ΠΠΟΓΟ ΓΤ ΟἿΤΓ Ὀοηρ δίγ δὰ ὈΥ̓ 1Π6 Ἀ850Γ- 
τἰοη, 1τ 18 Ἀποηγτηοῦβ δπὰ ᾿ἱηοαϊ δ ΒΒ οΥ γ᾽" Ἐρ. Ὑ αἴϑοῃ Β ΑΡοϊοψυ, ἰῃ δῆϑ ῸΣ ἴο 
Ῥαϊηο8 Αγρὸ οἵ ἤδδκοῃ, Ρ. 86. 12π|ο. Τωπάοῃ, 1820. 

᾿ 8566 [Π6 ἰοϑιἰπιοηΐο8 οἵ Οτίζοη, Τογι ] αη, ΟἸεπιοηὶ οὗ ΑἸοχαηάτίδ, δὰ Ῥαρίδβ, ἐπ Ὦτσ, 
Σιλγάῃ τ᾿ Οὐϑ 11} οὗἨἩ ἢ. αοβρεὶ Η βίουυ, ρασὶ ἰΐ. σμδρίουβ 88. 27. 22. δηά 9. 
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Ῥεύβϑοθ. “7688 ΕἸ γιδῦ 8 8 βυθή]θοὶ οὐ τὑπΐνοσβϑαὶ ΘυΣΙΟΒ ἐγ ; [6 
Ῥγοδομοα δῃα στουρῦ τηΐγδοὶθβ ἴῃ {Π6 ῬγαβῈ πο οὗ ἱμουεδηαβ, δπα τναϑ8 
γα ΘΠΕΥ αὐξθπθα ὈΥ στοαῦ ΠῸΠΊΌΘΙΒ ΟΥἨ ῬΘΥΒΟῺΒ οὗὨ 4]}} ΤβδῃκΚϑ ἀπά 
οδμαγδοίοσβ, ἤθη {86 Πρ ρῥγίθϑῦ Ἰηίοστορ αἰθα μἴτὰ σομοδσηΐηρ; ΗΒ 
ἀἰβοῖμ]68 δπᾶ ἀοοίτπθ, ἢ6 δηβυγογθά, “1 βρᾶκα ορεπῖψ ἰο ἐλ ιοοτίἀ ; 1 
αν οΓ ἰδυσῃῦ ἴῃ {δα ΒΥ̓ΠΑρΡΌσΘ, ἀπ ἴῃ {Π6 ἰδταρὶο, ΠΟΥ τη6 «68 
αἴισαγς τοδοτί, πα ἴῃ βεογοὺ μανα 1 βαϊὰ ποίμιηρ" (ΦὉΠη χνῇ. 20.); 
ΔΠα Π6 ἀρροαϊθᾶ ἰο ἐμοϑα ῆοὸ μδᾶ μοαγὰ ᾿ΐπὶ ἔοσ [86 ρυ] Οἱ Υ οὐἨ ἢϊ8 
σοπάποί. Βοῖίϊι 6.8 δῃᾶ (ἀθη. 1168. Βα Γ ]Ὺ Βοσα Ἰ 186 4 ἢΪ8 ΟΠαγδοΐου 
8Πα οοπάυοὺ ; δηα [6 νγὰϑ υἱ{ἰπηδίθ]Υ ρὰῦ (0 ἄθδαίῃ ρυθ]οῖγ, παπᾶ 
ἀυτπρ' ἃ βοϊθσηη ἔδβίλναὶ, νῃ θη [Π6 «6 8 ὙὕΘΓΘ ἈΒΒΘΙ ]6 4 δ «6 ΥΌ ΒΑ] 6 πη. 
ὝΥΒ16 [η6 Ῥυῖποῖραὶ [δοίβ, τοϊαιθα ἴῃ (ῃ6 (οβρ6]8, ὑγγοῦθ ἔγβἢῃ ἴῃ 186 
ΤΑΘΠΊΟΤΥ οὗὨἨ {Π6}]Γ σοι ΓΘ, {π6 ἴουΣ ονδησο δίθ ρυ] 864 {ποῖν 
ΒΕΨΘΓΔΪ ΤΠ ΘΠ101Γ8 ΟὗἩ {π6 116 δῃα ἀθαίῃ οὐ ὅ 6βιι ΟἸ σῖϑί. [ἢ τοϊαθηρ Πὶϑ 
ΤΑΙΤΑΟΘΌΪΟΙ8 ΟΡΟΓΑΓΙΟΏ8, ΤΠΘΥ πθποη {πὸ πι6, {Π6 0]Δ66, {Π6 ῬΘΥΒΟῚΒ 
ΘσΟὨΟΟΓηΘα, δηα {π6 πδιηθθ οὗ ἴμοϑο πο ἢ ἢραὶθα οὐ σαϊβοὰ ἴγοση 
πη ἀοα. ὍΠΟΥ ἀο]νογθά {Πϑὶν ἢϊϑίογιθϑ ἴο 1{Π6 ΡῬΡ6ορ]θ διβοὴσ ὙΠομὶ 
ἢ6 μαὰ Ἰ᾿ϊνοά, 8116 {παῦ ροπογαίίοῃ νγα8 αἰνὰ ϑὴὰ ὈΘμ 6] ἃ {π6 βοθῆθδ 
ὙΠΟ {ΠΥ μααὰ ἀοβουθοα. Νοῖ [μ6 δηθηλθβ οἵ ΟὨγιδῦ απα ἢϊ8 ἀ18- 
ΟἾΡ]68 σγεγα βυ ΠΟΙ ΘΠΕΥ 8016 ἀπα Ἡ1]ΠΔηρ ἰο ἀοίοοί [Α]βομοοάβ, 16 {Π6γ6 
Πα Ὀ6δθηῃ δῃΥ͂, ἴῃ ἴΠ686 Ῥυ] Δ ΟΏΒ ; {Ππ6 Ὁ ογθαϊῦ γ88 δἱ βίδίκ, δπὰ 
ἴον {Π6ῖγ οὐσῃ υἱπαϊοδῦοῃ, 10 τγ8 ἱπουτροηῦ οἢ ἴΠο86 το ρΡυΐ Ηἴτὰ ἴο 
ἀδαῖῃ, δηα ρογβθουΐθα ἢΐ8 ἀἸΒοῖ 0168, ἰο οοηίγδαϊος {Πποῖγ ἰσβεαοηγ, 1 
ΔΏΥ μηγῦ Οὗ Ὁ μδα θδθη ἔα]86. Βαΐ πο αἰΐεπιρέ ισαϑ εὐεῦ' πισαίε ἰο σοπ- 
ἐγακϊοΐ οΥ ἰο γεμίθ βμοἢ ἐοδίϊπιοηψ ; οἷα [6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ (88 18 ΒΠΟΥΤΗ ἰῃ ἃ 
Βι θθοαποηῦ Ρᾶρα Ἶ), 1Ὁ 18 σομβτιηθα ὈΥ {Π6 ἰδίογιοαὶ ᾿ταβι λυ οὗ 
Δάνογβαυῖθβ, ἀπ σου 6 ΉΓΥ {ἢ 6 ΟἸΓΟΙΠΊΘ Δ ΙΔ] Υ οὗὨ [Π6 ονδηρο! οδὶ 
᾿ιϑίουϊδἢ8 Θδίϑ Ὁ] 19}}68 {Π6ῚὉ ογ ΠΥ. ὙΠ δαπΊ6 γοπγασὶς 18 ΔΡΡ]1 6 4}6 
ἴο {π6 Αοἴϑ οὗ {Π6 ΑΡροβέ[6β8, ψῃῖςἢ, Κα {16 (ἀοβροῖβ, όσα ρυ δηθὰ 
ἴῃ Πα ρἷδοθ δῃα δπιοηρ (ῃ6 Ρ6ορ]Ὲ μθτο [Π6 ἴλοϊβ γϑοογαθα γ6 γ6 
ἰγαηῃβδοίθα, δῃα ὑοῦ αἰϊοβίθα ὈΥ̓ {πΠο86 ψγ0 ορροβϑά ΟΠ γἸββηγ. 
“« Ἐλαξ «λαϊΐ ιρὸ Ὧο ἴο ἰΐοδ6 πιοη ὃ Κ07 ἐλμαὲΐ ἱπαάοεα α ποίαδῖε πιϊγαεῖε 
ῥλαίῇ δόθεη ἄπο ὧν ἐλέόπὶ ἐξ πιαπῖ[ε5ὲ ἰο αἰΐ ἔλοπι ἐλαΐ ἀιοοϊϊ αὐ εγιδβαίοηι, 
ΑΝῸ ΜῈ ΟΑΝΝΟΤ ῬΕΝῪ 11. (σοίβ ἰν. 16.) 

11, Βοοομάϊγ. [ΙΕ ΤΗΕΒΕ ΗΑ ΒΕΕΝ ΑΝΥ ΒΑΙΒΕΗΟΟΙΒ ΙΝ ΤΗΕΒ 
ΑΟΟΟΌΝΤΒ ΟΕ ΒῦοΟΗ ΤΕΑΝΒΛΟΤΙΟΝΒ ΑΚ ΕΒΕ ΡΌΒΙΙΟ ΑΝῸ ΘΕΝΕ- 
ΒΑΙΤῪ ΚΝΟΥΝ, ΤΗΕΥ ΜΟΙ ΠΑΥ͂Ε ΒΕΕΝ ἘΑΒΙΓΥ ΡΕΤΕΟΤΕΡ : ΕῸΚ 
ΤΗΕΒΕ ΑΟΟΟΥΝΤΒ ΨΕΒΕ ΡΌΟΒΙΙΒΗΒΕῸ ΑΜΟΝῸ ΤῊΗΒ ΡΕΟΡΙΕ ἯῊΟ ΨΙ͵Τ- 
ΝΈΒΒΕ. ΤΗῈ ΕΥ̓ΕΝΤΒ ὙΠΙΟΗ ΤῊΗΕΒ ΗΙΒΤΟΒΙΑΝΒ ΒΕΨΑΤΕΡ. ΒΌΤ ΝῸ 
ΒΌΟΘΗ ΡΕΤΕΟΤΙΟΝ ΕΥ̓ΕΕ ὙᾺΒ ΟΚ ΟΟΥΠῸ ΒΒ ΜΑΡΕ ΙΝ ΤῊΗΒ ΜΕΙΤΙΝΟΒ 
ΟΕ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟἾΌ ΑΝῸ ΝΕΝ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΒ. 

1. Ιὴ [δλοῖ, γα οδηποί σβαῦρ Μοβθβ τΠῈᾺ πανὶηρ δϑϑοσίθα ἔμ[86- 
Ποοάϑ ἴῃ {π6 γι ηρσβ ὙΠΟ Ὦ ὈΘΆΥ [18 πδπι6, τι πουΐ ΟΠ ΓρΊΏρ; ἢϊπὶ ψῖᾺ 
Ὀοΐπρ [86 ρτγεαίοδῃ Κηῆανθ 88 Ὑ6}} δ (ῃ6 τηοϑὲ ψ] θα πηροβίοσ {παῖ 
δνΟΣ ᾿ἰνοά, ὅδ 1η]υδίϊοα δηὰ “προ ΒΒ: ΠῚ ̓  71 οΥὁἨ Βαοἢ ΟΠαΓρθ8 88 {Π686 
(τ μῖςἢ, ποσόν οσγ, (π6 παραρτοτθ οἵ [86 δογιρίαγοβ ρογβιβῦ 1Π 888 τ ηρ;, 
ΤΟρΆΓ]685 οὗὨ (π6 σομνϊποὶπρ ουϊάθμοθ ἴο {π6 ΘΟΠΕΓΔΓΥ.), Μ11 ΤοΔα  Ϊγ 
ΔΡ ἔγοιχ [Π6 [ὉΠ] στη σ ΘΟΠΒΙΔΟΥΔΙΙΟΏΒ : ---- 
ΠΠ 70 18 αἰπιοϑῦ ἱπογθ]6 {μαῦ 8ὸ χτοαῦ δῇ ἱπηροβίοῦ 88 Μόοβοβ 

, ὅ.6 8 2. οἵ {π6 ΓΟ]]ονίης βοοϊΐοη, ῬὉ. 162---188. ἐπ ρὰ. 
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ταυδὺ αν θ6θῃ, [Ὁ πα Πεά δββογίϑα βυοῇ (ΙΒ μοοάβ, οου]ὰ πανα ρσίνοπ. 
ἴο τιθῇ 80 ροσίδοϊ πὰ ΠΟΪΥ 8 ἰαὺν 88 μα (14 ; ψ βῖο ἢ ποῖ ΟἸΪΥ 4068 ποί 
δον οὐὗἁἨ {π6 βῃιδ ]οϑῦ 81η8, θὰ 4180 σο θη 8 ΘΨΟΥῪ 601] ἰπουρΐ δπὰ 
ΘΥ̓́ΘΥΥ οΥτΐη8] ἀθδθῖσο. ὙΠ18 δὖ ἰθαβδὶ τηυϑί 6 οοποραθά, {μαῦ πὸ 1πὰ- 
Ροβίου. ἢδ8 δυὐϑσ γϑὺ ὕθθῃ 866ῃ, ὙἯΠὼπῸ δηδοίθα βοἢ 6 Χο θη ΔΒ ἃ8 
Μοβαβ ἀϊα. 

[1.1 4.5 Μοβεβ αἀϊὰ ποὺ ᾿ἵπροβθ ὕροὴ οἴθουβ, 80 ποι μ Σ᾽ γχὰ8 6 1π|- 
Ροβϑὰ Ὡροὴ ἰπλβαὶῦ; ἴῃ ΟἿΠΒΘΙ ογάβ, Ἦθ γὙβ ποι ΠΟ Γ δὴ Θπίδυβίαβὶ 
((Παῦ 18, ὁπ6 Ἰαδουσίηρ πάδγ (Π6 τοῆθχ Ἰηῆἤμπθποθ οὗ 8 μϑαύθα ᾿πηαρὶ- 
ΠΑ ]0Ώ), ΠΟΥ 8 ἀἀρ6 ἴο {Π6 ᾿ππροδιζοη οὗ οἴμοσβ. ΤῊ]8 Μ1} Ὀ6 ουϊάθπὶ 
ἔγοιῃ ἃ Ὀσιθῦῖ υἱον οὗὨἨ Πὶβ ΘδυῪ οαἀυολίίοηῃ δπα Δρραγθηῦ ἰθωροσ οὗ 
ταϊπά. 

Μόοβ68 τυᾶϑ οὐποαίοα ἴῃ 411 {π6 ᾿ἰδατηΐηρ οὗ Εκγρῦ, τυ μϊοῖι οΘου (ΣῪ {τὸ πον ἔτγοπι 
ῬτΟΐΆΠ6 ἩΥΙΕΓΒ) Ὑ45 δῇ δαὶ (πη 86 δβεαῦ οὐ 4}1] ἐδμῈ Ἰθαγπίησ ἴῃ 86 ([Βθὴ Κηονη 
ποῦ] ; δπὰ τμβουσὴ γα οδηποῖ, δὲ {118 ἀϊδίαπῦ ροτγοα, αϑοογίδϊ πη 411 [86 ραγ οι δ οὐ 
νμοΒ τμαἴ Ἰοαγηϊηρ σοηϑἰδιοά, γοῖ "18 8.6 0] τμαὺ Βα Ἰεαγηθὰ γι ἐμπγθῖὶς, ρθοπιθῖγγ, 
Σ γέμα, ΒΑΓΙΙΟΠΥ͂, τη θα 616, τηυδὶς, ΡΒΙΪΟΒΟΡΗΥ 88 ἰδυραῦ ὉΥ͂ ΒΙΘΓ ΟΠ  Υρ !ο8, αϑύσγο- 
ΠΟΥ, δηὰ 186 τγβοΐο εἶγοὶα οὗὨ [86 Βοιθῃ 668 1π τ ΒΙΟὮ [86 Κίησδ οὗ Εχγρὶ ποῦ ποηΐ 
ἴο Ὀ6 ᾿Ἰπδίγυοίοἂ, Νον 186 οἴες(β οὗ ἃ ργοίουπα Κηοπίοαρσε οὐ ΡἈἢΟΒΟΡΕΥ͂ ἄγ τ τΥ 
βοϊάοπι δἰ μον θη  υ51385Πὶ ΟΥ διιρογβυ οη. ὅποι Κποπ]θάσο, 'ῃ δὴ ρὲ θη 1ἴ τὰ 8 
ΘΧΟΪυϑίνου σοπῆποά ἴο {86 Κίηρβ δπὰ ῥγίεδίβ οὔ Ερυρῖ, παῖ σῃν Δατα ΓΑ ΌΪΥ ΘΑ α 
ΤηΔη ἴο τηδ 6 ἀιιρ68 οὗ ΟΠοΥβ, Ὀαὺ 10 του ἃ παν πο ὑΘ ΠΟ ΠΟΥ͂ [0 τηδα [Πδ ρΟΆβΌ 880. 
λὶπιδοῖ Δ οπι υδ᾽αϑῦ ; ὑπβουρΆ, ἰὸς [86 ῬΌΓΡΟΒ68 οἵ ἀδοορίίϊου, δ ὶρμὶ δθδοῦ ἴο νἱον 
8.15 Οὐ ΧΟΡ πηδηΐδ ἴῃ {86 Πρ ΟΥ̓ ΤΊ ΓΟ Οὐ ᾿η ΘΥροβὶ οἢ8 ἴγοῦι ἤδανοη. Μοτο- 
ονϑσῦ, [86 Ἡοῦγτον Ἰορίδἰαῖον νγᾶ8 Ὀ νου ῦ Ρ 'ῃ 411} ὑπ6 ἸΌΧΌΓΡΥ δηὰ σοβηπϑηιοηὶ οὗ ἃ 
Βρ᾽ ϑπάϊὰ οουτί, τ οἷν 18 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ὙΘΥΥ ἴδτ ἔγοπι Ὀοῖηρ ΓἈνΟΌΓΒΌΪ6 ἴο Θηςιιβίαβτα ; 
δηἃ {86 ἴδΙροσ οὗ τη τὴ ἢ} ποῖ Π6 ἀθβοῦ 68 ἢἸπιβοὶ  [ο ἢανα γοοοϊνοα ἢ]8 σοτης- 
ΤΩ ΙΒΘΊΟΏ, Ὑ785 οὶ {Πδὶ οὗὨ δῇ δηὐ μυβίαπέ. ὙΠ6 ΕΙΒΙΟΥΥ οΥὗὨ ραϑὺ ΔρῸ8 ΒΟΥ Β τ.8 {Ππαΐ δῇ 
ὁπ δυδίαδί βθο8 πὸ αἰ ου 168, ἀδηροῦβ, ΟΥ ΟὈ) οἴ ἸΟΠ 8, ὯῸ ῬΓΟΌΔΌΙ 68 οἵ ἀϊβαρροϊηϊ- 
Ταθῃῦ ἴῃ ΔΩΥ͂ ἰμΩρ ἢ6 τυῖβιιθθ ἴο ἀπάογίακθ. ἢ} Αἰπὶ τΠ6 σοηνϊοἴίοη οἵ ἃ αἰνίηα 
ΟΑ]} 18 βιιβήοϊαπὶ ἴ0 8] 6 ησ 6 ΟΥ̓́ΟΣῪ ται} 8] δγριπιθηῖ. Βυΐ Ω0 806 ἢ} ῥγουϊριἰαῖα ἴοσ- 
ὙΓΔΓΔΠ658 ΟΥἩ ΣΑΒὮ Θοηἤάθησο 18 ἴο Ὀ6 ἰγαοθα ἴῃ ἴ86 οοπάιποῖ οὗἩἨ ΜΟ568 ; Οἢ {116 σΟΠΊΓΑΓΥ, 
ΓΘ ΤΊΔΥ ΗΪ]ΔΙ ΠΥ ΟΌϑοτνο ἴῃ ᾿ἷπὶ ἃ ὙΟΥῪ Εἰ ΤΟΝ , σεκτις οὗ τοϊαοΐαποθ ἴο ἀηάογίακα {116 
οἤοα οὗ ᾿ἰθογδεϊηρ ἴ[86 1ϑγδο 65 ἔγοιι ἐμοῖς Εὐσγρίίαη Ὀθοπάασο. Εοροαίθαϊν ἀϊὰ ἢ6 
χοαυοβὶ ἴο Ὀ6 Θχουδοὰ ἴγουῃ [86 Ὀπρτδίθ ] ἰδδὶς, δπὰ βίασγι ον ΥΥ αἰ ΠσΌ Υ δπὰ οὔ- 
)οσῦοη, τὶς (Π6 πτῖιὶΐ ΟΥὨ Ἰηδη οδη ἱπιαρίπμθ. “ ΕἸγβϑί, Β6 8519, Ἦγζλο απι 7 ἐλαὶ 77 
δλοιιία ρο ιπίο Ῥλαγαοΐ, ἀπὰ παῖ 1 Βῃου!ὰ Ὀτγίηρ ἕογίι ἐλ ολίάσοη ο 7εγαοὶ οἱ ὁ 
Ἔρυριῇ (Εχοά. 11}.11.) Ναχὶ δὲ υγροβ, Ῥγλεπ 7 σοπια ὠπίο ἰλο ολιϊάγεπ οΥ ]εγαεὶ͵ 
απαὰ 4λαϊΐ δαν ππίο ἰλεπι, Τλὲ Οοά ΟΡ ΟἿ ζαίλονα λαίλ δϑοηΐ πιὸ μπίο ψοι, απὴ ἰλεν 
δ΄αϊΐ ταν ὠπίο πιε, λαί ἐς λὲξ παπιε Ρ' Ῥϊλαί ελαϊϊ 1 δα υὑπίο ἱλεπιϑ (ἔχοὰ. 1.18.) 
ΤὨδη Βα οὐ)εςίδ, Βελοϊά, ἐλον ισἱῖδ ποί δοῖϊθυδ πιο, ποῦ ἀθαγᾷδη ὠμπίο πιν υοῖσο; 7ογ ἰλοῳ 
τοῦ δαν, 1λε 7Ζογά λαίλ ποΐ ἀρρεαγοα ᾿πίο ἰΐλτο. (Εχοά. ἵν. 1.) Αἰνογνναγὰβ ἢ 19 
ὈΪθα 18, Ο πιν Τονά, 7 απι ποέ οἰοφμδηί, πείίλον λογείω γε, πον δίποθ ίλυμ λαδί φρολεπ 
ο ἐὰν δογυαπί; δαί 7 απιὶ δἰοισ ΟἹ Ὡρεεοΐ, απὰ οὗ α εἰοιυ ἐοπριι6. (Επχοὰ. ἵν. 10.) Αἱ 
ΠδΡΌΝ το η δἱΪ [ιἷ8 ΟὈ᾽ ΘΟ Ο ἢ ἃγὸ ουθσ- τυ ]οα, μ6 (ΔΙΓΪΥ οὐτ8 ἷ8 υὐΐον ἀ15}}Κ6 οὗἩἉ 16 
45Κ, απὰ Ὀδβοθοῖθβ αοὰ ἰο ΔΡΡΘΙΠΕ Δποῖμοῦ. Ο γιν Ζονά, βεπά 7 Ῥγαν ἐλεε ὃν ἰλε 
λαπὰ ο7 λἰπι ιολοπι ἰδοιι ιοἱϊ δοπᾶ. (Ἐχοὰ. ἵν. 18.)" Ὑ815 το υοΐίδποθ 18 αηδοοουηῖ- 
Δ0]6 οἢ ἰμ6 βυρροδιίίου ὑπὸ Μοβοδ νγὰ8 ἃ ἀϊδοοηϊδβηϊθα βηὰ ἱπιραϊθηῦ οηιΒυδἰαϑῖ ; 
πὶ ἴδ 15 ρογίδοιυ ἱπ06 }}} 16, 1 τὸ δον πἰπὶ ὕο αν Ὀ6ΘῈ ἔγθα ἔγοιῃ ἵπδΐ πιδηϊδὶ 
ἀἰβογάοσ, 85 (86 τ ῇοΐθ οἵ 18 σοπάποῖ, ἰοροῖμον πιὰ {86 δουπᾶ τιογαὶ (δοἸϊησ, δπὰὶ 
νὰν ἄθερ ῬοΟΪτεἰοαὶ τϊβάουλ ὑμδὺ Ῥογυδὰθ Ἀ8 οοάὰδς οὗ Ἰανϑ, ῥργοοϊαϊπι ἰπὶ ἴὸ δανα 

ῃ. 

[1..1 10 16. ΔΟβοϊ ας ο]Υ ἱπογθᾶάϊ}]6 ἐμαὶ ἣ6 βϑῃουϊὰ ἴανθ ἱπιροβθᾶὰ ὁπ 
[Π6 Ιϑγβϑ 68 88 ἔσιιθ, (πίηρβ {μ8ἴ τοῦτα ποίου! ουδὶυ ἔἈ186, δῃὰ οὗ (Π0 
ζαϊβοῃοοά οὗἁὨἍ τι ῖοῦ [ΠΘΥ σου] οομνῖοῦ Πἴηλ. 

1 ἘΔθοτ 8 Ἠοτρ Μοβαίοββ, νοΐ. ἴ. Ρρ. 210---3994. ἴῃ ποῖ [86 ἰορίςδ, δῦοτα Ὀγίεδγ ποιϊοοὰ, 
Α’Ὸ ἰγοδίεὰ δὶ Ἰδσπ χὰ τι στοαὶ ἴοσοο οὗ δυζυτηοηῖ, 
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ἘῸν Βα τοϊαΐδβ ἔμοϊβ δῃ!ᾷ ουδηὶϑ τ δἰο δὰ ἰδίκθη ρΐδοο ἴῃ {86 ργϑδϑθησα οὗ ὶχ ὰη- 
ἀτρὰ τῃουϑαηα τηθῃ, δηἃ γροβ ἴπ6 ΤΟΙ δηὰ ἱγα οὗ ἴμοβ6 [δοΐβ ἀροῇ Ποῖ 88 
τηοίίνοϑ ἴο ὑυοϊῖενα δῃᾶ ΟΌΘΥ ἴμ6 ΠΟῪ τοὶ σίοη, τ οἷ ἢ Ἰηἰτοἀυοθα διβοηρ {δι : γ6 
κνοῦ ἐλὶς ἄαν, 538γ8 Ὠ6, 707 1 «ρεοαὰ ποί ὑπίο ψοιιτ' οὐ τ'δη τολιοὶ ἢαῦο ποί ἀποισπ ἑλόπι; 
Δηὶ δῇον τοϊδιϊησ ἃ πυταθον οἵ ἀυγἣλ! ουθηΐβ, Β6 Θοποί 468 Ὁγ βαγίησ, )ὉΓ ΨΟΉΡ ἘΥῈΒ 
λαῦο δεϑθη αἷὶ ἐλοδο ργεαί αοίδ οὗἩὨ δε Ζοτὰ ιυλίοῦ ἂἀὸ αϊά. (Ὡδαν. χι. 2---Ἴ.) 18 1 
ΠΚοῖγ τπαὺ Μοβοβ οου]ὰ μανα 658 Ὁ]150:6(] ἷ8 ΔῸ ΒΟΥ Υ ἀπιοησ ὑπ 6 15γ8 6} 168 (ν ἢὸ ὁἢ 
ΤΩΛΏΥ ΟΟΟΒΞΙΟΠ5 χορ 6} ]6 ἃ ἀραϊηδὲ 1 Ππλ}, ὈΥ το] διϊην ἡ ἤῃ 6 δα ρογίογιηθα ναγίουβ 
Ταΐγ8 6168 ἢ {πον ὈΘΒΔΙΓ ργθν Ο ΒΥ ἰ0 {μοῦ ἀθρατίυγε ἔγοτῃ Εργρῖ, δπὰ μα {Π6 
᾿ναὰ δεοη τῖνοσβ τὰγηθαὰ ἱπῖο ὈΪοΟά, --- ἔγορβ ΔΠΠἸπρ ἴπΠ6 Βουι8ο8 οὗ ἴὴ6 ΕἸΡΥΡ(ΔΉΒ, -- 
τοῖν ὅ6148 ἀοδίσογοα ὈΥ δαὶ] δπὰ ἰοοσυδίδ, --- ([Βεὶς ἰδ 8 οονοσοὰ σὴ ἢ 688, -- 
ἐΠ6}ν αγβίσὈΟση βἰδίη πῃ οὔα ηἰρδῦ, --- (πὸ Βοὰ δ'ϑα ζογιιϊηρ 8 ν 8}} ἔθου {86 15.860} 1068, 
θαυῖ ονου τ Βαϊ πιηρ {πον Θῃοτμίθβ, ---- ἃ Ρ1Π|8Γ οὗ 8 οἰουὰ δηὰὶ οὗ το σοπάιοίϊηρ {π6η}, 
-- τῆδηηδ (Ὁ]}Π}πρὸὺ ἔἴγοτῃη θάνθη [Ὁ ἰμοὶν ἰοοά, --- [6 φαγί οροηΐϊηρ δηά ἀδβίσογίη 
᾿ὶϑ ΟρΡροῃθῃῖβ, ---- Ἰῇ 4}1 [π656 ὑπίηρβ δὰ Ὀθθη [8196 ὍὨα ἴδοὶβ πα δυθηῖβ τεϊαιοά 
Ὀγ ἱ κς ΔΓΘ Οὗ Β0}} ἃ πδίγα, 88 ργθοϊ 68 ἴ86 »οδδίδιϊιψ οὗὨ ΔΏΥ ἱπιροβι οι ; δηὰ, 
ὈΥ ΔΡμΘα πρ’ ἴο μΪ8 δάνθγβασίθβ, 80 ΜΠ Πο856α ἴὸ ΟΥΔΏΒΑΟΓΟἢ8 6 γϑοογάβ, 6 ἢδ8 
αἰνθὴ ἴα ποῦ] [86 τηοβῦ Ἱποοηςοϑίδ 6 ον  ἀθης68 οὗ ἢ5 νθγδο ΕΥ̓͂ 88 ΔΠ Ηἰδβίοσίδη, δηὰ 
αἶξο οὗἁὨ μὶβ ἀΐϊν!ηθ σοπιῃβδίοη. ]πηάἀοοά, “ἢ Μόοβοβ Βεὰ ποῖ Ὀδοη ἀϊσοοϊοα δπὰ βιιρ- 
ἀρννα υγ Βαρδγηδίιγαὶ δα, απ ὈΥ ἃ αἰνίπο σοιῃχη βϑίοῃ, ἢ8 δἰ ὑδαιρί ἴο τ} ]θᾶ86 188 
ΒΓΔ 6 08. ὨΔΌΟΩ ἔγοιη {Π6ῚΡ βοσυϊαάβ ἴῃ Εργρὺ πιυϑὲ Βανα Ὀθ6η σΒαγδοίοσιβοα ΌΥ͂ ΠῸ 

οἴΠοσ ἴθγλ ἴμ8η δἀνθηϊαγοιβ (ΟἸΪγΥ ; δηα αἰ} ἢ 18 βυ ϑοαιθηῦ ργοσδϑάϊηρθ ταυβῖ, ἰῃ 
ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ Υἱοῦ οὗὨ ἴδ ἔμοῖ, Ὀ6 ταραγάἀρα ἃ5 πργιαάδηΐ διὰ ἰηβδμο. 

[1ν. Υ 6 σαπηοῦ οοποοῖτο ἔοσς δῦ θῃά, οὐ τὶ τιμαὶ νον, Μοβ68 
οουᾶ ἰἰᾶνα ᾿πνθηίθα 41} [686 {ϊηρβ. ͵δϑ ἴῦ ἰο δοαυΐγθ ρίοσυ οὕ 
ΤΊΟΠ 68 Ὁ Π6 ἀο068 ποῖ ἈΡΡΘΑΓ ἴο πᾶγα βουρῇῃῦ ΘΙ ΠΟΥ ΤἹΟἢ68. ΟΥ̓ ΡΓΟΒί. 
ΠουρΡΩ 6 Πα διηρ]6 ορρογίιπ![168 ΟΥἮ ἀρρταπαϊβίηρ, 18 ἀπαῖ » 6 
Ἰοΐν πού ἴο 18 οσσῃ ἐμ] ἄγθὴ ΔῊΥ ΟΠΟΘ ΟΥἮἨ ΠΟΠΟῚΓ ΟΥ οιμο]υτηθηΐ ; 8η4, 
ΟΠ ᾿8 ἄδοθδβα, ἢ6 δρροϊηῦθα δὴ ἱπαϊνιάυαὶ ἔσομαι δποίποσ ἔσῖῦ6 ἴο Ὀ6 
{Π6 σαηογαὶ 00 τῦλϑ [0 οοπάποί {Π6 1Βγα 6} 1068 Ἰηΐο [Π6 Ὀτοτϊαϊβθα ἰβηα. 
Οπ {Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 18 ὙΓΠΠΏΡΒ 8ΓΘ ΙΔΥΚΘα ὈΥ (Π6 ϑἰγιούοβῦ Ὑθγα τυ, 
οδπουγ, δηα Ἰπηραγ. 8 }1γ. 

ΙΓ ννὸ σοηβιοσῦ 1Πο86 δροϊορ δίβ ἴοσ {ποπηβοῖνοβ, τοὺ πᾶν ἰϑε 18 
τ θλοἶτθ οὗ {ποὶγ οὐ ᾿ἰνθ8, γα 8}8}} πὰ :ῇ τηοβὺ οὗ βθῆλ δὴ διη- 
Ὀιζου8 αἀἰϑρίαν οὗἩ [Ποβα τρόσὰ] νἱγίμθβθ, ΟΥ̓ το ΠΩ ἀδθῖγα ἴο Ὀ6 ἀ18- 
{σι ]5ῃ6α ; (ΠΟΥ ἰο86 πΠῸ ΟρρογίπΥ οὗ βοίεησ ἔοσίῃ (ἢ6 Ῥυτν οὗ 
{ΠΟῚΓ ἀΘΒιρη8, πα {π6 ἸπίορΥ ΠΥ οὗἨ {Π6ῚΓ ρῥγδοίίοθ ὙΤὴ6 χοϑῦ τῇδ ἀ0 
(18. ψ ἢ 1688 ΡΟΤῺΡ δηᾶ αὐ οἰ λῦσε: (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ὈΓΘΒΟΥΥΘ ἃ ΤὩΟΘἸ6Β(Υ ἴῃ 
[86 ἰδησυαρθ, ἀπά ἃ ἀδοθηΐ σοβοῦνα 1ῃ {Π6 81} Δηα οδϑῦ οὗ (Π6]Σ ΠΆΓΓᾺ- 
ἴοη ; 811}}, ὨΟΎΤΘΥΘΙ, [Π6 Βᾶγη6 ῬΌΓΡΟΒΟ 18 αἀἸβοονθγαῦ]α 1ῃ 4}} (ἢ686 
ΥΣΙΓΟΓᾺ, πο ΠΟΥ ΤΠΘΥ ΟΡΘΗΪΥ Ρῥγοο]αὶπὶ ΟΥ̓ΒΙΘΘΙΥ βυρρεδβὺ ἀπ ᾿πβιπυαΐα 
{Π6 }γ οὐ ἱπηρογίδῃςθ. Ὑ ΠΘῺ τηθῃ ἃγὸ δοίιιδίθα ὈῪ ἃ βίγοῃρ ἀθδβῖγθ οὗἁ 
ΔΡρθατηρ ἴῃ {π6 ἐαϊγοβῦ Πρ ς ἴοὸ οἴἤογβ, ᾿Ὁ ὉΠΑΟΙ ἀΔΌΪΥῪ ὈγοδΒ ουὐΐ ἴῃ 
ΒΟΙῚΘ ΒΏΆΡ6 ΟΥ̓ Οἰποῦ, δῃὰ 4}1 186 ἱπαϊγθοῦ υγᾶυβ οἵ δα άγθβϑθα οδηποῦ 
σΟποραΪ 11 ἔγομῃ {πΠ6 1η06]] σοῦ οὔϑοσνοσ. ΤΠῚΒ ΓΟΠΊΔΓΚ 'γ6 866 ΘΧΘΙῚ- 
Ρ]Βοα ἴῃ ΣΧ οπορἤοη δὰ εἶ]108 Οβαγ, ὕττο οὐ (Π6 τηοδῦ θχ γδογα  ΠΓῪ 
Ῥούβοηβ οὗ ἴπ6 ρμαρδη σου. ὍΤΟΥ Ἱπουρλὺῦ δὲ ἴο τϑοοσὰ {Π6ῖ]ῦ ονγῃ 

᾿ 8566 118 δγσαπιοηῖς [ὉΠ σοπβίἀογεὰ δηᾶ ᾿ΠἸαδιγαίοὰ ἴῃ Μ, ἄὰ Ὑ' οἰ η 8 Αὐἰοτγὶθ ἀ68 
Ιντοβ ἄς Μογβο, ρρ. 157---169.; δἀηὰ ἰη Μι. Βγγδηι δ Πἰβϑογίδιίοη ὁπ 186 Ὠἰνίπηο Μίβεϊοη 
οὔ Μοϑοεβ, ἰογπιίηρ ἴῃς Του τ ἢ ρατὶ οὗἁ ἢΐ8 Ττοδίϊδὰ οἡ ἴπ6 ΓἘΪασ δ 5 ἱηθιοιοὰ προ [86 Εσγρ- 
τἰδη5 (Ρῃ. 175--.274.λ. ᾿οπάοη, 1810. ϑνο. Μ,. ΟΟἸ] τίοῦ ἢ 88 α]8ὸ Το] ] ες ἃ ΠιΔΗΥ͂ οἰτοιη- 
δῖαποοβ ἰη [ἢ 6 σΠΔΥΒΟΙΟΓ πα οοπάποϊ οἵ Μόοβο8 (8οπιο ἴδε οὗὨ νυ ῃ ]οἢ δτα εἰ πη αῦ ἴοὸ τΠο86 αὔονθ 
διδιοὰ). θυῖ 4}} οὐ νοῆι, ἸΔΚοη ᾿Οροῖποῦ, σοηῆἔστη 18 σγε  ὈΙ ΠΠ 48. ἃ τυγί τον, ὑσϑ 65 δἤογάϊης 
8 εἰτοης δνίάοηςο οἵ Ηἰκ ἀἰνὶπα πιϊβοίοη. 6 ᾿᾿᾽Οτί σία Αὐτποπιείχια οἴ Ὠἰνίηα ἀο ᾿᾿Απεῖσοιι 
Τδεϊδιεμῖ, μΡ. 181---221. Αδῃόγνο, 1826. 12πιο. 
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αοὶβ Δπα δοβιθυθγωθηΐδ, ἃηα αν ἀοπη6 Ὁ 1} ὑμαὺ Δ οὐὗἨὁ ἁ ποροοί ἀπά 
ὈΠΡΓΘίΘΠαϊησ βιρ] οἱ, ΠΟ Πα8 θθοα {πΠ6 πΟΠάοΘσ οὗ τηδηκὶπα, 
Ὑοἵ, {πγουρἢ 411 {118 ἀρραγθηΐ 1πα} Πἴθγοημοθ, ΘΥΘΥΥ ΟΠ6 5668 {Π6 γθα] 
ἀυιν οὗ 1ἘΠ686 οἰδθοσγαίβ νοϊιπηθβ; ΘΥΟΥΥ Ομ6 8668 ἰδμαῦ {6 Υ ἃγα σοπ)- 
Ῥοβϑα ἱῃ βϑυο ἢ ἃ ὙὙΑΥ 88 ἴ0 δχοῖῖθ {π6 πισμαβὶ οριηϊοη, ποῦ ΟὨΪΥ οὗ ἱΠΟῚΣ 
Δ Ὀ1]10168 88 σθποσα β, θα αἶ8βὸ οὗἨ {δ ὶν γι δί166, σθηθγοβιΥ, 8η4 Ὀ6η6- 
γνοϊθηοο, δηᾶ, ἴῃ βῃοτγί, οἵ {π6 τηογὰὶ α08}}0168 οὐ {6 ]Γ Γαβροοίινθ 
ϑαῖῃοτθ. [Ὁ ΘΥ ἀΘΏΥ ἀρροᾶγϑ ἰμαῦ (ΠΟΥ ἀοδισποα το Ὀ6 {μ61γ οὐ 
Ρδηορυτὶβίβ ἢ ἹΒουΡἢ ποῆα θὰ βυοῆ τθῃ σου] ἤᾶγα οχθουίθα {μα 
ἀαβισῃ 1 80 Βιισοθβαί] πα ἱποβδηβῖνθ ἃ τϑηπμοσ. Βαῦ, ΒοΟΎΤΘΥΟΥ 
ΔΟΘΟΙΩΡ ΠΙ8ῃ6 4 {π686 ρστγοαῦ ἤθη ψγοσα, οδη Μὸ ἀουδύ Ὀαῦ {παῦ τηλπΥ 
ΘΧοθρ( 8006 βύθρϑ 66 ἰΆκοὴ ὈΥ {πθη ἴῃ {86 αἴἴλιγβ ὑΠ6Υ τηαπασοα ὃ 
{παΐ οἡ βοιῃβ οσσββίοηβ, {Ποῖ ργαάθησθ [116 {ῃ6 πὶ, ἀπὰ {πθὶῦ νιγίιθ 
ἴῃ οἴδμαιβ ἢ ἰμαὶ {ποῖ σουπβοὶβ ἀπ τηθαβιτοβ 616 σοπαποίρα, δὲ 
τἴπ|686, ὙΠ ἴοο [1016 ΒΟ ΘΒΙΥ ΟΥ ἴοο τοῦ ραββίοη Ὁ Ὑοΐ, ἴῃ νδὶῃ 
5114}} γγχα ἰοοὸῖκ ὉΓ δὴν {δηρ' οὗἨ {118 δου ἴῇ {Π6 1 ἰαγρα δηα ρυο]αΓ 
μιϊϑίογιθβ. ὙΤΠΘΓΘ, 4}} 18 ἔδιν, τοίου, δηα νγ60}} Δἀνιβοα ; δνοτυ (Πϊηρ; 
ΒΡΟΔΚΒ {Π6 νἱτύπουϑ τη πα 4016 σοιητηδπαθῦ, δηα {Π6 ΟὈΠοΧΊΟΙΙΒ ρᾶ5- 
ΒΘ 8 ΔΓ ΘΙΓΠΘΙ ΒΌΡΡΓΟΒΒΟα, οΥ ὑπο Υ ἀγα Τὰγη θα 1 Βυ0 ἢ ἃ ὙΑΥ͂ 88 ἴὸ ἀο 
ΠΟΠΟῺΓ ἴο {Π6ὶγ γοἰἴογβ. 

Βυΐ πον, 1 ψὸ ἴυγη ἴο {π6 δυυίμουβ οὗ {π6 Β1016, γα 5814}} ἢηὰ ἢο 
(γ8068 οὗ {δεῖν ἰππ8 δυ]ορίϑιπρ ὑποιηβοῖίνοθ, ὙΤΠοΥ παγγαΐθ {Π|61ὉΓ βίουΥ 
ὉΠΑΙΔΌΙουΒ᾽ν, δηὰ νιπουΐ ατ. Υ ἢπά ἴῃ 1ὖ ΠΟ Θχαροογα 08 οἴ 
ὙΠ αὺ ΤΑΥ͂ ὕ6 {πουρηῦ Ῥγδιβουσου τ ἴῃ {Πϑβοῖν 8; μ0 Οὔ] ιι6 6η- 
ΘΟΠΔ 8 ΟἹ [ὮΘΙΓ ΟὟ Ὀαϑῦ αὉΔ]}1{168 ΟΥ̓ ΔΟΙΟΏΒ; ΠΟ ΟΟΙΏ ΪΔοθὗ Δ1Γ8 
ἴῃ ἔῃ τϑοῖίαὶ οὐἁἩ ταῦ τᾶν τοῆθοὶ ΠΟΠΟῸΣ οἡ {πα ὶῦ ΟὟ ΟΠΔγαοίου : 
ΠΟ βίιαιοα γοβοῦνο δηα τοβηριμθηῦ ἴῃ ἴ.6 ἐγ δηα Ἰδηριᾶσα οὗ {Π6}Ὁ 
᾿Β0ΟΥΥ. 

Μογα ραγυ ου ανν, τ ἢ Γοβροοῦ ἰο ΔΊοβΕβ, οὶ ὸ πα τηθηἰοποα ΌΥ ἀποϊθηΐ 
ὙΓΙΌΟΓΒ ὙΠῈ ὙΘΤῪ ἢ σῇ ΘΠΟΟΙΙ ΠΊΒ, γ16 866 δἷπὶ ἐπ κΚίησ πο δἀνδηΐερα ΟΥ̓ 8 δι ] 0 ἢ 
ΟΥ̓ [Δ] ηἴβ, ΟΥ οἰδοῖπρ ἴΠ6πὶ 1 1886 πιοϑὺ δαἀναηίασοουβ ροϊηῦ οὗἩἉ νίανσι Οη 6 ὁοπ- 
ΓΑΓΥ, [6 8 Κ68 ΥΘΓΥ͂ ΡΑΓΓΘΌ]ΔΣ ποίϊοα οὗ 18 οὐσῃ ἰμαν τη 1168, 88 ἢν}8 τδηῦ ΟΥΓ ΟΙο΄ ΘΠ 66, 
δηα Ὀαπρ 50 οὗ βδρθϑοῖ (Εχοά. ἵν. 10.) ; οὗ ἷβ. ἱπηραϊίαηες (Ν᾽ ΌΙΌ. χὶ. 10.) ς λ18 
πη Ὁ] οΓ (ΝΌμπι. χχ. 12.) ; [15 το Πρ ἀσαϊπβὶ ἴῃ 6 σοτητμαπάιποηϊ οὗ αοὰ, ῸΓ νυ ]ιΐ οι 
Β6 νδ8 Ἔθχοϊ υὐθά ἴγομι ϑητοσησ' ἔπ 6 Ῥτοιηϊβοα ἰαπὰ (Ναπι. χχνὶϊ. 14.) ; οἵ ἰ8 στοαὶ 
δροῦ (ἔχοάα. χΧὶ. 8.) ; δηά οὗ δ]8 Ὀδίην ὙΘΟΥΥ ψτοί. (Ναη. χυὶ. 16.) δὰ ἰδῖκο8 
ποίϊςα οὗ .8 γτορϑαίοα ἀθοϊπὶηρ οὗ [Π6 τηραϑιιγοθ ἴο το ἢ 188 οὐ]]οὰ 3, πὰ 
ΒΒΟΥΙΌ6Β [6 ΠΟῪ προς ΗΝ ΟΥ̓ [π6 ρονογπιμοηὶ [0 «ας το αὐνὶςθ, απὰ ποῦ ἴο [8 
ον Ὑἰϑάοιῃ 8ηἋ μΟΪοΥγ. [πὰ ββονῖ, 6 βρᾶγοβ ποιοῦ ἰμβο! ς ΤΟΣ ἈΪ8 ΘΟ] 6, ΠῸΡ 
{ΠΟΙΣ Δμοοϑίογβ [8.6 ῬΔΙΓΙΑΤΟἾΒ, ΠΟΙ ἢΪ8 ΟΥΤΠ ἔλταΥ οΥ το Ϊαἰν 68. 

“ΟΥ̓ [δ6 ρΡαϊγί το Β6 Βρθα 8 ἴῃ βιιο ἃ ὙΔΥ ἃ5 ποῦ οὐἱγ ἀἰὰ ποῦ στιν 016 Ὑϑη  Υ 
οὗ 8 δουπίσγιῃηοη, Ὀὰὶ ΒΌ10} 85 τηυϑὺ πηοβὺ βαυθγοὶν πουπαὰ {Π6ῚΓ παϊοπαϊὶ ὑγιής : ΒΘ 
ΣΔΉΪΒ ΒΟΠῚ6 οὗἉἨ ΠΟΙΓ ἀποσβίουϑ ΨΘΓΥ͂ ἩΙῚ ἰπάορά, 8 ὙνογβρροΥ5 οὗ (6 ἔσο αοα, δηὰ 
Οὔδογν ῦβ οὐἔἁὨ ἷθ ν}}}, ἴπ 6 πιϊάβῦ οἵ ἃ σοῦ σαρι]γ ἀσραπογαίϊησ ἰηΐο ἸἀοἸλίΓΥ : 
γοῦ (πογο 18 ποῖ οπϑ οὗἉ (Ποῖ (7 οβορῖὶι ρογΐ 08 ἀκες τϑᾶν οὗ σι] οῦλ 6 4065 ῃοἵ τοουυπδ 
ἸΠΔΠΥ ὙΓΘΑΙΚΠΘΒ865, τ Ὠ 108 ἃ Ζολίοιϑ ραγ δα σου ὰ αν ὈΘΘη σΑΓΘΙᾺ [0 ΒΌΡΡΓΘΑΒ 
δηα ἴο ἸΏΔΩΥ͂ [6 ἰτηρυΐθ8 στοαΐῖ οὐὶο8, ὙΠ] ἢ Π6 ΠΟΥΘΥ αἰϊοπιρύβ ἴο ρα] ας οΥ ἀ15- 
θυϊδα. [1Ιη {818 ρΡοϊπῦ, [πὸ αἀνοοαίαϑ οὐ ᾿ηΠ 6 1} 7 τῆδῪ 6 ἀρρολ!δά ἴο ἃ8 ἡ σοβ ; {Ππ|Ὸ 
εἶνσο }} ἀροη ἴ86 νγθαὶζη 5865. δῃαὰ οΥπιο8. ΟὗὨ [6 Ρδιγ ΑΓ 8 1} στοαῦ {συ ρἢ ; Ἰοῖ 
{μ6πὶ ποῖ ἄδην, ἴμθη, τμαύ {{π|ὸ Βογίρίιτο δοοουηῦ ΟΥἁὨ τοτη 18 ππρατ αὶ ἀμ ἔσαθ ἴῃ ἃ}} 
1.5 ροϊπί8, ζοοα 88 ν76}} 88 μχὰ ; ἀμ τ ἴδαῦ ποῖ Ὀιϊΐ 10 Μ{1] ὕ6 ΘαϑιΥ ρσγονοῦ, {Πα 

1 Βρ. Ηυγάὰ᾿Β ὕογκϑ, τοὶ. υἱΐ. ρρ. 179. 18]. 
2. 8.660 [δἸ|ὸ ῥῬδδδᾶροδ ρίγνοη ἰὴ ἢ. 124. διρτὰ. 
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ποι μδίδηἀϊηρ μοῖρ ΤΑ ΚΘ 8868 δ ουθὴ ΟΥση68, (Π6Υ 6Γ6 ὍΡΟῺ (86 τῖοΐο, δυὰ 
σΟΙΒΙ ἀογῖηρ [86 ΙΔΟΓᾺ] δηὰ σοὶ σίου βίαϊα οὐ ἔμ υτηδη τηϊπά ἰῃ εἰ 856, ΟΠαΥϑοΐοσθ 
Ὡοῦ ὈΏΜΟΓΙΒΥ οὗὨ ρΆγάοῃ πα δοοορίδησο πῖ αοά, δηὰ δὲ ἱπδιγαπηθηΐθ ἴῸγ {π6 ἰη- 
ἰγοἀυοσίοη οὔ {86 αἀἰνὶπο αἰβροηδβαίίοηϑθ. ΟΥ̓ 1Β6 “εν 1588} πδίϊοῃ ἴῃ σοπογαὶ, ἐμ6 δα θοῦ 
οἵ (86 Ῥεπίδίθυοἢ βρθαῖκβ, ἰΐ τη 6 8814, ποῦ ΟὨΪΥ͂ "πραγ Δ }}γ, Ὀαῦ Ἔυθῃ ΒΘΥΘΓΟΙΥ : 
16 ἀ068 ποῦ σΟΠ068] [16 ΘΆΚΗ688 δηὰ Οὐβουτί οὗ {Βεἷν ἢγϑὺ οτἱρίπ, ἐμαξ “ἃ ϑγτγίδη 
ΣΕΔΑῪ ἴο ῥοΥβἐὶ γγῶϑ8 ὑπο ῖγ (ΔΊ ΒΟΓ Σ᾿ 1 ΠΟΥ {Ποῖ ἰοηρ ἀπά ἀδρταήϊησ βἰανοῦγ ἰη Εργρῦ : 
ὑμιοῖν ἔγθαυθηῦ πη  ΓΙΏρ8 δηὰ οἰ πλ]πα] ἀϊδίγυβι οὗἩἮ αοἁ, ποῦν πδιδπα ρ ΗΒ ἸΠΒΗΥ͂ 
᾿Π ΘΓΡΟΒΙΙΟἢ8 ἷη) ὑΒ6ῖν ἔβνοιυγ ; ὙΠῸ οσἰ πΐπ8] ἀροβίδου, το  ]οη, δπὰ γοβοϊαϊτίοη τὸ 
ταΐυτη ἰο Εσγρῦ, ἄτβί, βοὴ {Π6Ὺ ογθοίθα (μ6 ρο]άθῃ 81} δὲ Μουμὲ ϑ᾽ηδὶ3: δηὰ 
ποχῖ, οη ἴδε Τοίυσῃ οὗ [86 Βρῖ68 ἔγοιαι 186 ἰδπὰ οὗ Οδηδδη, τ ῃδη Π6Ὺ ΘΓ 80 δίγηϊα 
οὗ 6 ᾿πΒδοϊδηΐδ, ἐπδὺ ΤΠΘΥ ἀυγβὶ ποῦ διΐδος ὑμθταὶὃ:; 6 γαρθαιθα! Ὁ σαργόδοῃοβ ἰμ6 
ῬΘΟΡΙΘ πιὰ [8688 οτἴπιθβ, απὰ Ἰοδὰβ ἐΒθτλ 8 [86 Ἔρ᾿ [πο [8 οἵ 81} -πθοκοά, το] οι, 
δηὰ ἰἀοϊαίγουβό: ἢ ἱπουϊοδίθθ ὉΡΟῚ {πο πὶ παοϑὲ δι ρἢ δι σα ]γ, ἐπὶ ἴδ τϑβ οὶ 0 Σ 
[Ποῖν οσσῃ στρ θουδη688 (μα ἀοὰ σανα ἴμθσὴ ροββθβϑίοῃ οὐ ἰἢθ ργοπιϊβοὰ ἰδῃὰ : ἢ 
ἀθοίαγθϑ ἴο ἴζθπι ἷ5 οομνοἰίοπ, {μδὺ ἱπ ὙΠ 6 ῬΓΟΒΡΟΥΠΥ ὑμον που]ὰ ἀσαΐη " σβ]αρβ8θ 
Ἰηΐο ὑδοῖγ γϑὈ6]]10089 δηὰ ἀο] αἰ σῖοβ, δηὰ ἰτϊίαῖο (6 0] νἱοθβ οὐὁἨἁ ἴῆοβα δίῃ 8 ΠΟΙᾺ 
αοά Βδρὰ ἀγίνοπ ουῦ ἔγτοπι Ὀθέοσθ ὑμδπὶ Ὁγ ἴπ686 ΨΘΥῪ ογίπιθβ. Ηθγα δρϑίῃ Ὑ6 ΓΔΔΥ 
εὐ α ἴο 116 ᾿υάρπιδηὶ οὗ ἰη8 168: ὉΠΟῪ ὑγρὰ ἴῃ ἴμ6 ἀροβίαςοϊθβ δῃὰ οσί πη οὗἁ 
δε 68, ἀπ γσαργαβθηῦ ἰμαπὶ 88 ὑοί δ! Υ ἀπποσίηγ ἴ[μ6 ἀἰνῖπα ργοιθούώοη δῃὰ σορατγὰ ; 
ΒΌΓΕΪΥ [6 ἔΠΟΥ ταυϑὺ οοπῆδεβ, ὑπδὲ {16 ἰδίου ΠῸ δδ9 ἔδ8 ἀδβογι θα (Βδῶχ ἰϑ 
δίΓΙΟΟΪΥ ἱπαρδγταὶ ἢ δηὰ {μαῦὺ 88 ἢ [88 σοποθαϊθὰ ῃοϊίηρ' [μδὺ τγουὰ ἀΐβρταςα, τ 
ΤΑΥ͂ 4180 Ὀ6 οοηβάορπι ὑπαὶ Βα 88 [δι σποὰ πο ΐηρ ἴο Ἔχαὶὲ 18 σου συ τηθῃ ἢ δη δά- 
ἀν τας 818, 176 ΤΩΔΥ Θαϑ}}γ 8ῆ0ν (Παΐῖ, ποι βίδπάϊηρ (Π6 οὐπηθ8 δη ἐ86 βίῃ Ὀροσπη- 
Π688 Οὗ {π6 7608. 1Ὁ γγᾶ8 γοῦ ποῦ ἩΠΉΟΣΙΩΥ οὗἁὨ [86 ἀϊν!ηθ τιϊβάοηι ἴο δηλ Ρ ΟΥ̓ ΓμΘ πὶ 88 
1Π6 πιράϊατη ΟΥ̓́ΡΓΟβοσυϊηρ ἴῃ πουβ!ρ οὗ 86 ἰγὰθ αοὐ δηάἀβϑὲ δὴ ἰἀοϊαίγουβ ποσὰ, 
πὰ οὔ ρυθραγίηρ {πὸ ὙΑΥ [ῸΓ ἴ86 ἱπττοἀαοίίοη οὗἁὨ ἃ ΡῬὰΓΘ δῃὰ ἀπίνογβαὶ σε] ρίοη. 
“ὙΠ ἱππρ ΓΟ ΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ (μ6 δαῖμον οὗἩ 186 Ῥαπίαΐθιο 18 ποὺ [688 πέμνρννα Ἢ ἴῃ (6 

τοῦς ἰπ ΒΙΟΝ ἤδ βρθᾶκθ οὗ ἴπ6 πϑαγϑϑὺ σ᾽ ΑΙ Οἢ8. δηἃ ΘΟΠηΘΟΙΪΟΉ8 ΟΥ̓ [6 6» 188 
Ταπρίνου. ἯἨΦΐ8 Ὀγοίδον δ ΑἌγοη 18 σοι θα ἴο αν Ὀθθη οηραρσοα ἴῃ {μ6 στοδὺ οὐ τ) 
οΥ̓ βοιὑπρ ἃρ ἴμ6 ροϊάδη ςδ] ἢ, ἰο αν Ἰοϊπθὰ τ 8187 5ἰβίθσ ΜΊΓΙ πὶ ἰὴ δὴ ἀπ) 8ι}- 
βΑΌΪα αἰδοῖ οἡ [6 δι βου γ οὐὗἩἨ Μόοβ68, δὰ ἴο πᾶνε οἰἴεβηάεά (οά 80 τρυςοῖ, {πα ἢ6 
ττῦ8 ὁχοϊιάριὶ ἔγοια {π6 Ρῥγοπιιβοα Ἰαπὰ ; δπὰ {π6" ἴννο οἱ] ἀθϑὺ 80η8 οὐὗὁἨὁ ΑΔΓῸῚ ὯΓῸ Γ6- 
Ἰαϊοὰ ἴο αν Ὀθθῃ ταϊγϑουϊουβϑὶν ραΐ ἴο ἀραί ἱγ Οοα Πἰπηβο] , ἴῃ σοηβοαῦσθηοθ οὗ 
1ποἷν νἹοϊατίηρ 186 σἰΐα2] Ἰανγ. ΤῊΘ ὑσιδ6 δηὰ Κιπάτγρα οὗ {86 ἰατυρῖνον δσα ποῖ σαργο- 
βορὰ 858 Ἄχοπιρὺ ἵγοιῃ ἴπ6 οὐ σα η8] το] θη οὗἉἨ [μ6 “6 ν7.78 ου {86 τοίυτῃ οὐ [86 ἔπγοῖνο 
Βρῖ68 : Οδ]οὺ δά δοβίιυϑ, τὸ δοῃηθ δα ορροβθὰ 10, σοσο οὗ ἀϊβογθηῖ {Ὑ10 68, ΟΠ. 6 
οἵ Φαάδμ, ἀπὰ {Π6 οἵδον οὗ Εριιγαῖπι. 1π ἃ πογὰ, πούῃίπρ ἴῃ 17Π6 παγταίΐνο οὗὨ (86 
Ῥοηίαίοδιοἢ, Οχαὶῖβ [86 σΠΆΥΔΟΙΟΡ οὗὁὨ ΔΩΥ͂ οὗἩἨ ἴπ6 Ὥδαῦ τοϊαιῖνοβ οὐ Μοβοθ δῃὰ Αϑτοη, 
δχοθρῦ ΟΠΙΥ͂ ἰῃ ὕ86 ἰπβίδηςα οὔῦ πολ αβ (88 σταπάβοη οὐ ἄδγοη ; ὙΠΟ, 0γ 85 Ζ6Ὰ] 
ἴῃ ΓΟ ΓΑΙ ΠΙηρ δηἃ ρα Πἰβηϊηρ {π6 ᾿ΙσΟὨ ΓΟ ΒΠ688 δπὰ ἸἀοἸδίγυ Ἰηἴο σοῦ ἴ86 Μ|ΙΑΙ- 
ΔῊ Π ΙΝ ἢ ποϊηθη πιδὰ βοἀποσὰ ἢΝ18 σοι ΓγαΊθη, τγἃ8 τον αγά θα ἐ 1π6 ΒΒ! ρυϊοϑιῃοοα 
Ὀοΐησ τοδθ ΠΟΓΘΟΙΑΣΥ ἴῃ ἷ8 Ὅτ γ. ΟΥ̓́ (ἢ6 ἔΔΠΝΠΥ οὗὁὨ 1Π6 ᾿αρΊ 5] δου τ ἃγὰ τοϊὰ 
ποίησ, Ὀὰδ {μαὺ ἢ18}0 {Δ Π6Γ-1η-ἰλὺ7ὺ οι ΓΟ 348 8. 86 Τη80, ὙΠῸ βυρσοθίοα τὸ 
οβοβ βοῃὴθ Γοσυ διϊοη8 Οὗ ὉΠ ; [Πα΄ 8181} τ 8 τν88 8 ΠΆΜΟΡΙΔΕ γΟΠΊδη, δη(ἶ 88 
δι οἢ (μα οὈ]θοεῖ οὗὉ σοπἰθιηρῦ ἀηὰ ΟρΡροΟΒΙ ΠΟΙ ον θῇ [0 ἢ18 Οὐ ὈΓΟΙΠΟΤ δηά βἱβίϑν ; δπὰ 
{πὶ πα ἢπὰ ὑπὸ βοῃβ, οὗ νι ποῦ, ΟΥ {ΠΟ}, {δ}}}}165, 1.6 ΒΙΒΌΟΓΥ ἴδ |κ68 ΠῸ ποίϊςα ; 80 
ἐμαὶ ποιμίηρ δθουῦ τμθιὴ 18 Κπουγη, Ὀὰδ {παῦ {Π6Υ τ τὸ υπαϊδιϊηρσυ δῃοα ἔτὸπὶ ἴΠ6 
Τοβϑῖ οὐ ἴπ6 1,6 νυ] 11 ς4] (σὶρ. Ηον ἀἰϊδβδγθηῦ 18. 8}} 1}}.18 ἔτοτλ [86 διη 6} Ἰ8ῃτηθη8 οἱ 
βοιίΐοπ οὐ ἴμ6 ΟΧΑρ ΟΥΑΙ ΪΟΠ8 ΟΥ̓ ναπ ΠΥ} ΗΟῊ ΒΟΉ ΡΙΥ ἀοθ8 1ὕ ΟΑΥΤῪ ὙΠ 10 [86 
ἈΡΡΘάγρηςΘ ΟΥ̓ Βα ΠΥ δηὰ ἰσαι} "12 

ΤῊ ρῥγοοοάϊηρ' ΟὈβαγναύϊομβ ἀγα ΘΑΌΔΙΠΥ ἀρ ΘΔ 0]6 ἕο {Π6 ττὶ[εγ8 
ὙΠῸ βυςσοοροᾶοά Μοβεβ:; δῃᾷ σοὸ Ὄχι θὶῦ ΘΥΘΓΥ τρλτῖς οὗ Ἰηίορτιν ἴῃ 
ὙΠ6ῖΣ ὁδαγαοίαγ, ἰθιαροσ, ἀπά Ἰωδηποσ οὗ στρ. ΤΏΘΥ τοϊδΐς [δοβ 

1 καῖ, χχνὶ. δ 3 Ἐχοά, χχχὶϊ. 8. ΝΡ. χἰὶϊ!. δπὰ χίτ. 
4 Μία ἰπ ρατιίουϊαν Ἡκαϊ, ἰχ. 4130 Εχοά. χχχίὶϊ, 5 Ὑ 4 Πεαϊ. χχχί. 
4 Ἐχοά. χχχίὶϊ, τ ΝιυΙῦ. ΧΙΪ. 8 ΝΤΌΣΩΡ, ἐἰ!. 4. αηὰ 1,οΥἱξ. χ. 1--ῦς 
9. Ναμῦ. χχν, 7--Ἰ8.- 9 Ἐχοίῆ. χυ]!. " ΝΌΠΌ. χίὶϊ, 1. 
13. Ὁ γ, Ογδανοββ [οϊατοβ οἡ ἰἰἰς Ῥοηίαϊους, νοὶ, ἷ. ΡΡ. 54--57. 
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πὰ (Π6. υἱπιοϑὲ Βρ  ογ. ΤΟΥ ἈρΡΡΟΔΡ ἴο πᾶν πὸ βϑουἶαῦ ἰῃ- 
ἰογαδὲ 1π ΥἹΟΥ͂ ; ΠΟΥ 8 Ὑ6 σομποοῖνο ἰῃαὺ {ΠΟῪ οου]ὰ ρῬοββιὈΪΥ θ6 
ὉΠΘΓ ΔΗΥ͂ ΒΟ} ᾿ηβπθηοο. ΟἹ 186 ΘΟΠίΓΑΓΥ, {ΠΕ6Υ Ἔχροβοα {μϑγλβοὶνθϑ 
ἴο ΠΙΔΠΥ͂ ἀϊβαα ναημίαρθβ. [Ι͂}ἢ σϑἰδεηρ [Π6 τηοϑὺ ΟΠ Γι] ἐλοίθ, {ΠΟΥ 
τ ΚΘ πὸ δροϊοσίεβ. ὙΠ ΠΟΥ ὑ86 ΠΟ ῬδηθρΎσΙο. ΤΠΘΓα 18 ποίδίπρ' {Κα 
βαιΟΓΥ ΟΥ̓ ΤΌβΟΡνα ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ ΠΔΥΓΔΌΟΏΒ, ΟΥ {πεὶγ δάἀάγρββοθ, “Ἅ ΓΠΟΙΡ 
ΟΥ̓ ἔγαι 165 δηα [0]1168, ἀπὰ [Π6 τηϊδοοπά πιο οὗὁἨ {μ6ὶγ ρστοαΐαδὺ Πογοοϑ 
8.Π11 ΒΟΥ ΘΥΘΊΏΒ, ἈΓ6 ΓΟΟΟΥΘα π10ἢ δι ηρ 4 δηθὰ Ὡποχδπ μ] θα Β46]} 1. 
ΤΟΥ ΟΥ̓͂ΘΥ πὸ ρδ]]Π1Ἰ οι οὗἉ ὑποὶν οοπα ποῦ ; [Π6Ὺ ΘΟμσθαὶ ποιῃϊηρ; ; {ΠΟΥ͂ 
ΑἸΓου ποίμὶηρ,᾽ ΠονΘΥΟΓ ἀἰβργδοοα! (0 {6 Ἡδῦγον που 168 δῃὰ ἰο 
τΓη6 ΗΘΌγο παῦοη. Νὸ σαπηϊά Υοράθσ δὴ ρογιιθ {ΠοὶΣ τυ ηρ8 
δἰϊοηνοὶν, τι μουΐ οὐϑογνιηρ {πα {Π18 18 8. }ι8ῖ, Γπουρἢ ἱπχηρετίοοϊ 
Τοργοβοηίΐϊδθοη οὗἩ {Π6}γ σΠΑΥΔΟΙΟΣ ; ΠΟΥ σ8Π ΒΏΥ ΟΠ6 ΒΌΡΡΟΒΘ [ἢαΐ πιοῃ 
οὗ βυςἢ ἃ σμαγδσίοσ νου α τ Ἰ8ῃ ἰο ἀδοοῖνα {ΠῸ6}} σοδάθσβ. Απὰ ψου]Ἱά 
1Π868 ἰγΑηϑΔΟΙ 08 ΣΘΟΟΣἀ6α ΕΥ̓ {Π6ὶ παν Ὀδθη τοοοϊνθα 88 σὰ ὉΥ 
1]πο86 πὸ παα {πΠ6 Ῥ6βῦ τηϑὰῃβ δηὰ ορρογίῃπι168 οὗ δχϑπλιηϊηρ {116 
{τα} οὗ ἔμοαι, 1 {Π6Ὺ δα ποῖ γϑα}]ν ἀπὰ γα]γ ἰαθη ρῥΐδοο ὃ 

2. Τιοὐ 8 ΠΟῪ ἀϊγοοῦ ΟἿὟ δἰθηςτοπ ἴο ὑπ6 τ σιηρβ οὗἨ ἴΠ6 Ἐνδησο- 
1188 Δπα ΑΑΙΡοΒ[168 οοπίδ! δα ἴῃ {(Π6 Νὸνν Ταβίαπηθηῦ; ἀπά τν 6 8.}8}} 866 
{Ποἷν οΥ αἸὈ]Υ Θβ δ] Ἰβῃθα ὑροὰ ον άθησθ θαυ! ]ν οοποϊαβινα τ] 
{παι δἀάἀδυσοά ἔον {π6 ΟἸἹὰ Ταβίδιμθπί. ἘΕὟΓΧ, 

[..7 Τὴο αοἴίοπϑ, αϑοτίδοα ἰο “εβις5 Ολγίδὲ ἐπὶ ἐλ ειο Τεκίαηιοηπί, ατὸ 
9.7 ἐλπαὲ ἀεφϑογιρίίοπ, ἐμαξ ἐλεν ΟΟΥἹ Ὁ ΝΟΤ λαῦθ ὅδεπ τεοοογαεα, ἐγ {λον 
λμαα ποέ ὅφεηπ ἐγο. 

Ιἀοροη 6 ΠΥ οὗἨ (86 πιίγβοὶθβ ροσίοστηθα ὈΥ “68ι8 Ομ γὶϑὲ (δῖ οἷ ἀΓ Δ] ἰπνθ8- 
ἰραιϊοὰ ἴῃ ἃ δι θβοαυοπί ομαρίογ"), “118 ρθῆθγαὶ οοηάιςοῦ, 88 ἀδϑοσί 6 Ὀγ (ἢ δνϑη- 
Βε δῖα, 19 {πΠδῦὺ οὗὨ δ Ῥϑύβοῃ ΒΌΓρδββίησ ὈΟΓ}} ἴῃ τϊδύοπι δηὰ ἴῃ σοοάῃο88 [86 πιοβὺ 
Ῥογίροῦ οδβαγδοίογ ὑπαὶ γγ88 αυὐὸῦ ἀγάνῃ ὈΥ Βοπιδη οὐ ὈΥ ατοοΐδη οἰοαυθηοθ. Τὸ 
ΟΒαγδοῖον οὗ οὐγ ϑανίοιγ, ἃ8 τθργθϑθηϊθα ὈΥ 186 θυδησο  ϑῖα, 18 ποῖ ἀγαπῶ ἴῃ ἃ ζυγπιαὶ 
ΔΉΠΟΥ, ΘΧΠ Οἱ τὩρ αὖ ὁη6 Υἱοῦ [06 νϑγίοιιβ 4118}}}168 ΟΥ̓́  ΙΟὮἢ ἰΠαῇ Ἄομδγδοίου 18 
οοιῃροβοά. ΤΠ Ἑβδσγδοίοσ οὗ οἷν ϑδνίουσ πιυϑὺ Ὀ6 ᾿δαγηῦ ὉΥ σοπιραγίης 6 (Δοῖ8 
τοοογάθα οὗὨ δΒίπ), τ τὰ [Π6 διζυδίοπ5 ἰὼ ἡ ἰοῖ ἢ6 88 ρἰδοθᾶ, δπὰ {Ππ| 6 εἰγουπιβίλης 68 
ὑπάον τ] οἢ Πα δοϊθὰ, ΤῊΪ8 σομιραγβοη Ἔχ ὮΙ ᾽ 18 ἀπϑῃαϊκθη [Ὀτοϊ ὰἀ6 ἴῃ 1Π6 ϑονογοϑῦ 
{Γ1415, ΘΔ πη 88. πα ἰϑθυγ 6 ἃ ΌΥ Ῥτγονοοσδίϊοη, Κιπάηδϑβ τοϊυσηθὰ (ὉΣ ἱη} ΣῪ, πὰ 
αἰ χη  Υ τηδϊηἰ δ ποα ᾿μνι οἰ ἱβΓΟῸσ ἢ ΘΥΟΓΥ δοίΐοη οὗὨ διὲβ 18. ΝΥ [8 {86 νυ Ἰδάθμι 
ΔΠᾺ 16 Ἰυάρσπιοηῦ ἀϊδϑρίαγοα οἢ ἜΥΘΥῪ ὑγγὶηρ Οὐςδβίοη [658 σοπβρίουουβ ἰῃ ἴἢ6 ο[ὰ- 
ΤΓδοίοῦ οὐὗἩ οὔὐῦγ ϑανίουσ. αὖ τ86 βᾶπι8 {1{πὶ6 γὙ ρογοοῖν {86 σταύσα] ἀπίο] ἀϊῃρ' οἱ ἃ 
Βοθοπλα [ῸΣ ἰῃ6 ρΘΏΘΓΑΙ Μ6][Ἄτο οὗὁὨ τηδηκιηα, ἃ βοδθιμα τη Π Ὅγιὰ ἀπ οοηβιβίθην Ἰῃ 8}} 
15 ραγίβ, γοῦ πηϊδαηἠογβίοοα αἕ 3γδί ὉΥ 186 ἀροβ[168 {Πϑτηβϑοῖνθδ, 88 Ὀθϊησ ὀρροβϑὰ ἴὸ 
16 ψΈποσαὶ ῥγο)υϊοοϑ οὗἩ ἴμ6 68. Εδοῖβ οἵ ἐλ ἀοβογι ρέϊοη οουϊὰ ποῖ αν ὕθθα 
ἱπυοπίθα ὉΥ ἧς ΔΡΟΒίΪ.9. Ρίδϊῃ δὰ υπη]οιϊογοὰ “}6νν8, 88 {ΠῸ ἔνγοῖνα δ ροβ1}68 πο ΓΟ, 
τπουρῖι μἀδαυαῖθ ἴο (ἢ οἢῆοα οὗὨ γϑοοτάϊησ υὶναὶ {Π6 αὶ βδοθὴ δπὰ μϑαγὰ, γγσοσα ἴἢ- 
σΆρΘΌ]6 οὗἁὨ ΓΔ ὈΣΙοδι Πρ ἃ δΕΓΙ68. οὗ βοίομβ οἷ σοπϑιϊ το [86 τηοϑὺ οχδ ἰοα οἷνα- 
ΤΑΟῖΟΡ {πδ΄ ὄνον οχὶβίθα ὑροὴ θαγίῃ. [06 οαγηίηρ πὰ (6 ἱηροπυ  οΥ̓ Ρ] δῖο οὗ 
ΣΧ οΠορβοὶ τσ πανα ΘμδὈΪ]οὰ (πὶ ἴο ἀγα ἃ ρῥἱοίατο οὐἨ Βοογαΐοϑ ογα ὀχ οο]]οπὶ 

- ἴλη 186 ογρῖπαὶ 861, 1Σ ντγα8 ποῦ ἴῃ [86 βόνγον οὗ υπ]οιἰογρὰ “6 νῃγ28 ἰ0 ρίνα ἰάοαὶ 
ῬΕΓΈΒΠΟΝ ἴο ἃ ομαγβείθν, ψμῖ ἢ γ88 ἰἴ86} ᾿πιροσίδοϊ, δηὰ ἰο βιιδίδιη (πὲ Ἰάθ 8] ροῦ- 
δΟ[ΙΟΠ, Ἀ8 ἴπ 8 ἀγβπηδί!ς σοργοβθηϊβδίίοη, ἰὨγου ἢ ἃ ΒΟΓῚ68. ΟἿ ἱπιαρΊ ΏΩΓΥ ονθηΐϑ. [ἢ- 
ἀρϑὰ ἱὐ ἴ8β Εἰ ν ΡΓΟΌΔΌ]6, {ναὶ 1Π6 ἀροβι]68. δὰ δνυδηρε 88 ᾿ ΟΓΘ ποῖ τολοὐϊν αἰραγὸ 
οὗ {παῖ ρογίβοϊιοη ἢ ἢ ΠΟΥ τποιηβεῖνθθ μανα ἀοβοσιθθα. ΕῸΣ ἐμαὶ ρογίθοϊίοη 18 
ποῖ σοηϊηϊηθα ἴῃ ΔΠΥ [Ὀττηδὶ ρδηθσυσὶς, Ἔχ ργοβδῖνα οὔ ἴῃς τυ οτ᾿Β ορίπίοη, ἀπά ἰηάὶ- 
οαἰίηρ (μδὶ ορί πίοι ἴο [86 γϑδάεσγ, [Ὁ 15 Κηόνγῃ ΟἹ] ὈΥ σοπιραγίβοη διεὶ ὈΥ ἐπ! ΓΟ ΠΟΘ. 
Ἶγα6 δζθ σγοἀυορα, τπογοίοσο, ἴο {818 ἀ]ΠΘΏχμα : --- ΟἴμΘΥ (86 δοιΐομα, τυλῖοῖ ἀγὸ 

ι 396 ΟΒδρ. ΙΥ΄ 86οὶ. Π. Ρρ. 208---270. ἑηγεὰ 
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δϑουϊ δοὰ ἰο οὐῦ ϑανί ου, ᾶἃτὸ ἐχιεῖν ἀϑουϊθοὰ ἴο δἴπὶ; ΟΥ δούϊο 8 ἤᾶγο Ὀδοη ἰηνοηίο 
ἴογ ἃ Ῥύγροβα, οὗἩ υβϊοι ἰδ6 ἰηνοπίοτβ ἱποιηβοῖνοθ ΟΓΘ ΡὈΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ δνΆγο, δὰ 
ἈΡΡΙἰοὰ ἰο ὑμαὺ ράτροθε ὈΥ τηθδῃβ τ βῖο [μ6 ᾿πυθηίουϑ ἀϊὰ ποὺ ροββθβϑ8. ἀπά νῇιοη 
Ὑ6 ἔτος σοπδιάον ὑἐπαῦ 86 μία ἀδνθορθά "ὉΥ [8086 ἴλοῖθ νγᾶϑ ἴ:) ἀϊγθοῦ ορροϑίτίοι 
ἴο [6 ποίου οὗ [86 «6 νγ8, τεβρϑοίϊ πε ἃ ἰθιιρογαὶ Ν6ββι ἢ, γα τη δὶ Ὀα] να τη τ ]αΐ 
ΥΩ ὙΠΟ ᾿πΡΟΒ81: 016, 1 ψγὸ Ὀαϊϊονο, ὑμδὺ ἀπ]οιίογοα «68 οουὰ Βανο ἱπυεπίοα 
ὑΒ6 πη." 

[1.1 Τὴδ αροσίϊος οομα ποὲ δὲ ἀεοοϊυεα ἐπ {ἦτ ξαοίς τιολίοῖ ἐλοψ παῦε 
γεουγάοά. ῊΪΒ νΜ1}} Αρρϑδν ἴγομι {86 0] Οὐ Πρ; ΣΟΙ Β᾽ ἀΘΓΑΙΙΟΠΒ ἐ ---- 
.: ΤΠΟΥ ψγ6γ6 οὐπιρείοπέ τοϊξη65868 οὗἩ [π6 ἔλοίβ τ ΒΙΟΒ ἰΠ6Ὺ αὐϊαϑίοά, 

δηὰ οἡ ΜΓ ΠΙΟΝ (Ὧ6 ΟΠ γιδίϊδῃ σοὶ ρίοη 18 ἐουμάοά, 
ὙΒοΙ͂Ρ ἰαβίϊπηοπυ ἀϊά ποὺ τοδί ὑο οαγίδίπ δοβίγαοι ροϊηΐβ, ἴῃ ἔογπιϊηρ ἃ ᾿αἀρτηοπί 

ΟΥ̓ το [ΠΘΥ τιρῦ ἤᾶνα Ὀθοη τα 86 ἃ ΟΥ̓ 16 ΟΡ ΙΒΙΓΥ οὗἁὨ οὐβοσϑ, οσὐἁἨ αν οστειὶ 
ψΠτουρῇ ΤΠΟῚΣ οσση ᾿ηδάνογίοηοα δπὰ ἸΠΟΆΡΘΟΙΕΥ ; ΠΟΥ (0 ὀνθηΐβ ποῖ δα Ὠαρροποὰ 
Ὀοΐογα τοῖν ὈϊγΊἢ, οὐ ἰῃ ἃ ἀϊϑίϑην τορίοη οὗ ἴδ θδυίῃ, σοποογηπίηρσ τ ῃ]οὮ, {ΒοΓγοίοτγο, 
ὉΠΟΥ͂ σας ἤανα τοοαϊνοα [4186 ᾿πίογηλαϊίοθ. [0 γοβροοϊθα ἔδοῖβ τ ρῖομ {πον πα 
ὙΠ 6586} τ ἢ (Π6ῚΡ ΘγΥ68 δηὰ Ἡν 1} ὑμὶν οαγθ. ΤΏΘΥ δὰ ᾿ϊνοὰ νι Ομ γβὲ ἀσγιηνς 
ἢ18 τ] 1 ΒΕΥΥ, ὙΠ6 Ὺ Πδα μοιγα 18 ἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ, 5Πἃ Βθθιὶ ἷ8 οη ἀογ ἢ} τ ογΚβ, δπὰ οὐῃ- 
ΒΟΠΙΘΉΓΥ τοοοϊνοα μὰ ἢ ἰδ ἰθϑι ΠΠΟΠΥ ΟΥ̓Χ {Π6 1] ΟὟΠ 86 868. ΤΟΥ 8} μαὰ {116 
βαη6 Κηοπίοασο, αηά ἴῃ (6 β88π|6ὸ ἀδργοο, δηᾶὰ (ΠΟΥ ἄρτοθ ἴῃ ἴπ6 β8πη6 ββϑϑῃίαὶ 
ΤΟΒΌΙΤΩΟΩΥ. ΝΟΥ͂ Ὑ6 ΠΙΔΥ͂ 8661 ἴῃ γὙδὶῃ [0 ΔΩΥ ὑπ] ηρ' ΟΥ̓ ἃ 811118 παΐαγα ἴῃ {16 τι μο]6 
Ἐπίνογβθ. ΟὈΟΠ ΘΙΏΡΟΓΔΤῪ ΔΙ ΠΟΥΒ ὑΠοτηβοῖν 68 ΤΆΓΟΥ 866 ἴΠ6 1Δοἴ8 τὸ δ οἢ ΠΟῪ τοϊδία ; 
ΠΟΥ ἅγὰ οἴθῃ ἰῃ ἃ ἀϊβίαμι σου ἴγοτῃ ὑμαὺ 'π οἷ [πΠ6 δνθπῦ Βαρραπαά, απὰ 
ἃγΓ6 ἱπίοτιηθα οὗὨ 10 ΟὨΪΥ ὈΥ ΡαὈ]1. τορογῖϑ, Ὑυμὶοἢ ἀγα βοἰ ἄοτῃ {Δ} {1 1ῃ 4}} μοὶ (8. 
Απὰ {ποεῖν σδηΐ οὗἁἩἍ ὀχϑούπθϑβ μι }}} Ὀ6 αντἀθηῦ ἴο ΔΠΥ͂ Ο.6 ὙΠῸ ΤΩΔΥ ἀπάογίδϊα (0 οοπι- 
Ῥᾶγα 186 γοϊαίοπϑ οὗ αἰ ἴδγοηξ Ὁποῦ σὴ ΟΟΠΙΘΙΠΡΟΓΑΓΥ ὙΓὶῦογβ.3 [ἢ ἱπάἀδοά, ἃ Πὰρ- 
ῬΘΏΒ [Πδὶ δ δΔυίμοσ Ὀ6 αὖ {Π6 δΒ4πλ6 τ1π|6 Ὀοτδ ὨἰδίοΟΥΔη πη τ Π 688 ; ---- αὶ Ἰ6ὸ ἢ δ8 
δοσοομῃρδηϊοα {86 {πη ΟΥΓ βαπογαὶ τ Πο86 δοίϊοῃϑ ἢ γοϊαῦθϑ, (48 ῬοΪγὈἱι8, {116 Ἰνϊδῖο- 
τῖλη, δοσοιῃρδηϊοα ὑπ6 ᾿Πυβίγίουβ Εοπιδῃ σθηοτγαὶ ϑοὶρίο,) --- {μαῦ ἢ 85 Ὀσαη 18 
Ραγιίϊσυϊαν σοηδάκηϊ, δηὰ [88 ραγιϊοἰραίθα πὶ [118 ἀ6 1 ὈΘτϑι!ΟἢΒ δηα σους} }8 ; ---- ἰῃ 
ΒΊΟΝ ἃ 6886 Ὑ 86 ἃ Βὶρῇ να] ἀροη 8 ΠΘΠΔΟΙΓΒ; πα ββοι]ὰ σοηβι ἀν 1ΐ δὴ δοί οὗἁ 
1π) αϑιῖσο, 88 τῖοῖϊ 88 ἃ τγαηῦ οἵ σοιηθοη ᾿οπαβίυ, ἴο (4]} {π6ηὶ ἰπ φασϑίίοη ογ ἀου)ὲ 
μοιη, το λοι δοϊϊά Ῥγοοίβ, αυθὴ ᾿πουρῇ 8 8 Ὑυτι α τ᾽ Β (οΒ(Ἰ ΠἸΟΠΥ ὉΘ δίπρίο. ἘΛΙΥΊ ΠΟΥ, 
να ΠΠ Κα νεῖϑα Εἰ ρα ΪΥ νά] ὰ6 ἰδίου 68 γι θη ΟΥ̓ σΟΏΘΓΑΪΒ ΟΥ̓ ῥτίη068 ὃ, γὙΠ0 ΤοἸαῦο {πε ]Γ 
ΟΥ̓ ΒΟ Οη9 Μ1ΓῈ 8Π δἷν Οὗ βί ΠΟΥ Ὑ δηὰ τοι οβῖγ, ΒΊΟΝ ἰοανθδ 8Π ἈρΡΘάγαποο οὗ 
ῬΓΟΔΌΪΙΟΥ ἴῃ ΤΠοἷΣ τ ἢ σδ, (βουσὶ οὐβου 1886. ὉΠ} ὑσδι:πΟΩΥ ταῖρι παίυγα! !γ Ὀ6 
δαβῃοσίοά, 

ὙΥμαῦ (Β6η στηυβὲ νὰ (Β1ηΚ ΟΥ̓ {πὸ Ἰοἱπὲ ὑθβεϊ ΠΊΟΠΥ ΟΥ̓ 80 ΠΠΔΗΥ ἰδίου Δ η8, ὙΠῸ τοϊαϊα 
ποίησ ὈὰΓ τ Βδὺ [ΠΟῪ 88}. τι μοἷν ουθ8, ὙΠῸ ΓΘ ργαβθηῖΐ δῦ 411 [86 ΤΓΑΠΒΘΟΙΌΠΒ, 
ὙΠῸ Βοαγὰ λαοὶ ραγιίοαϊαγ, δηὰ ἄγ ὑμοπηβοῖνοβ ἃ στοαῦ ρμαγὺ οὗ (6 Βίβίοσυ υ] οὶι 
ΠΟΥ ᾶνο τυ ὃ ΥΥ̓́ΒΟ σϑη τοῦι86 (ὁ ὈΘΊΙονα ροῦβοη8ϑ ῬἢΟ ὙΓΙΐΘ, 88 Οη6 ΟΥ̓ἁ ἴδοι 
(0068, ἴῃ ἴΠ6 (ΟΠ σ᾽ ΤηΔΠΠΟΥ :--- 7Ζ᾽ λαΐ,᾽" 88γ8 ο, “ ωλιίοῪ ισα8 ὕγοπι ἰλὸ δοριὶηπίης 
(ΟΥ̓ ΟἸιγιϑε 8. τλἱΠΙΒΌΓΥ), “ τσλίοὶ τσ λαῦθ ἨΕΒΑΒΌ, ιτολίολ τσ λαῦο ΒΕΕΝ το ΟἾΤ ἘΥΈΒ, 
απεὶ ΟἿΣ ἨΑΝῸΒ λαῦδ ἨΑΝΌΚΕ. ΟΥ̓ ἐλε ισογτὰ ὁ ἰὐϊε,,) ((Ἰτῖδὲ δὰ μἷ6 (ο8ρο])..... 
“ἐλαί ιολίοἢὶ ισὸ λαθο δοὸπ απ λοαγά, ἀεοίαγο τοὸ ἀπίο ψοι ϑ" (1 ΨΦοδη ᾿. 1-8.) 1 
ΤἸΔίο μΒα8 Ὀδοη ἀδοπηοα ἃ σοιηροῖοπὶ πὶ 688, πα ἴῃ ΘΥΘΥΥ τοϑρθοῖ ἀυ ἈΠ ἔρα ἴ0 ὁ9ι:- 
γυ50 [86 ὈΪΟστΑΡ ΐς 4] δοσοιιπΐ οὗ [018 πιαϑίου βοογαῦοβ, 8π0 οὗ 818 ἀἰβοοῦγβοβ ἴῃ ῥγίδοι 
ἰνοίοτε 6 ἀγαηκ οὗἩἨ 16 ροϊϑοηθὰ Ὀον], υδόϑυϑα Π6 νᾶ8 ργθϑοηῦ οἡ ἴμοβα οσοιβίοῃ8 : 
ΟΥ, ἴο σο6 ΠΟΒΓΟΡ ἴὺ0 ΟἿΓ ΟΥ̓ ἢ {1πΠ|05, 1 Μγ. Βοϑνο}} 18 σοηβι ἀογοα 48 ἃ σοπιροίοηῦ 
τ [685 (0 σοροβο ἴμο ΠΠ|6 οὗ {Π|6 Π πϑίτ]ου 5 ΕἼ] 1Ε}} πιο] ϑὺ Ὀγχ, Φοιηβοη, Ὀθολιεὸ 
6 νγα8 ργοβοηῦ αὖ πιοϑὶ οὐ [6 σοηνογϑαίίουβ, ὅο. ἢ 6 μὲ5 το]αϊοά ; οΥ, {0 δ᾽γ 

1 Ὦρ. ΜΙ τβ δ 1οοἴητοε, μαῦ νἱ. ΡΡ. 7]1----78 
5. γι ποῖς (πΠῸ σοηιγι  Ἰοῖοτν εἰαιοτηθηθ, πῃ Πιιπιόγοιις ῬΑΣΤΙοἾλτΒ, ρα Ὁ] 8}. ἃ ΟΥ̓ γΑΓίοιι5 

Ἐτοηοῆ, αοτηδῃ, δὶ Ἐπηρ] δὴ νυ ογ8, Γοϊαῖῖνο ἴο 1Π0 πιοτηοηΐοιιβ ᾿ΓΔηΉΒδΟ 018 οὗἩ ἴΠ0 
«ΑΠΙρΡΑΙ ΡΒ οὗ 18]12.---Ἰ8]4. 

3. δας αγὸ Χοπορθοηβ ΗΙβἴουΥ οὗ [Ππ᾿6 Ιξείτοδὶ οἵἩ τῆς Το Τμουβαηά Οὐοοκβ, δη ἃ Οισβδυ 8 
(ὐοπιπιοηΐαγὶοβ οἡ ἴπο ΑΓΒ οὗ {πω Ἰλοιη8ΔΠη5 ἢ τῆς σδι18, διηοης [Π6 ἀποϊοηίδ; δηα, βπποπ 
(ἢ τηοάογηκ, (η6 Ατοπάπκο ΟΠ ατ]οβ οὐ Αἰιδίτῖδ'β Ῥγποίρίοβ οὐἩ διγαίοσυ, οὐ {{|ὸ Βείοηοο οὗ 
Αγ, 45 ορροβοὰ ἴο ΜΙΠΠΑΥΥ Γαςεῖςθ, οὐ ἴἢ6 Ατίὶ οὗ ΤΥ δσ, ἰῇ νυ πῖς ἢ Πο [185 σίνοη [Π6 ἢ δΙΟΣΥ͂ 
ΟἹ τῆ σαπηραΐκῃ οὗὨ 1796, ἰν (ογδηγ. | : 
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ὙΥΠΙα. Εογῦο8 θ6 σοπδιἀογοά ἃ σοπηροίοπι τϊίηθ58 ἴὸσ τ ἰησ 86 116 οὗἩὨ {Π|6 ἀουία 
ἀοίδοίον οὗ ἴμ6 ϑοριἰϑίγυ οὔ Ηππιο, 1)γ. Βοϑαδία ; οὐ Μγυ. Ἡ γον, ἴον ἴπ6 16 οἵ {τ 
ΔΙ ΔὉ]6 ροοῦ σον ρογ, Ὀθοδαβα (Π6Υ Κπονν {Π6 πὶ ἰηὐϊπηδίθ Υ, Θομνοσβοα δὰ οοσγο- 
βροπάἀοὰ νὰ ἰμοιὰ, δῃὰ δὰ δυϊμοηίο Ἰποσιηδύίοη ἔγοπὶ ἴπ6 ἔγίθη ἀθ απ σοσγο- 
βρομπάθηϊβ οὗ [86 διίηθηῦ τηθῃ 086 ᾿ἴνθ8 ὑΠ6Ὺ βᾶνα τγὶτίθῃ ; δΌΓΟΙΥ {Ππ᾿6.ἀνδη- 
σο] 1.8] τιβιότιδηβ ὍΘΙ ΘΑΊΔΠΥ σοπιροίοηῦ ἩΓΏ68568 ΟΥ̓ (δ6 ἴδοίδ πβῖοα ΠΟῪ ΒαΥΘ 
Το]αΐοα ! 

(2.) Μογϑονοσ, [ΠῸΥ ᾿ γα ποὺ ἐπέλιδίαϑί5 ον απαίίοδ. 
Τα οἰναγδοίογιβϊοθ οὐ θη μ αβἴδδτη ΟΥἩ ἔληδί οἶθπιὶ ΑΥ̓͂Θ, ἃ ὈΪΠ πᾶ ογθάυ]γ, ἴῃ σοηϑο- 

ἀθηςα οὗὨ ὙΒοΝ [8 800) οὐ 18 ἸΩἃ ἴο ᾿τπηλρίπα ἢ πη5601 αἴνγαγβ ἴο θ6 186 νοῦτγίία οἵ 
οδνοῆ, ἃπα δοίῃαίοα ὉΥ ἀϊν!ηθ ἐμὴ ει ἠβονθα ;- ἀϑογά ον δηὰ σοηιγδαϊοίϊζοπ ἰπ 186 

το] σίου βγβίθπι ργοροβοὰ ὈΥ͂ {Ππ θη δια ; -- ἀμ ΟὈΒΟΌΓΤΙΥ δηὰ ΔΟΒυγά γ ἰπ 819 
ὀχροβίτοη οὗ ἰῦ, δοσοπιρδῃῖθα νι ἀϊοίαύογϊαὶ ροβίἰν θι658, γθαυϊγίπρ δὲ παρ] ]οἱῦ 
ογαάρδησρα οὗὨ ἢ18 ρῬγοί ΒΟΉ 8, ΟΥἩ δὺ ἰθαϑὺῦ ΟἹ σγοιπα8 88 να ]η δηα ἀρ] βῖνα 88 18.086 
ὙΠΟ ἢ πδΥ6 μη} ἈΪπ)86 1: --ττ ἃ ΠΊΟΓΟ86, ἀηϑοσίαὶ, πὶ βανοτο δυβϑίθιῃ ΟΥἁ τηοΓΆ ΠΥ : 
- δμὰ οοπίοιιρὶ οὗὨ 8}} τ θη σονοϊαιΐοη. Βαῦ ποπα ΟΥ̓͂ ἔ!)ι656 ΘμαγΔΟ ΓΟΥΙΒ[108. 18 (0 
Ῥὰ ἐγβορὰ ἴῃ {86 σμδγαοίου ΟΥὁἨ ὙΥΣησΒ ΟΥ̓ [Π6 Δρο8.165. ΠΟΥ Ὀθοοαηθ ἐδὸ αἰδβοιρ  οβ 
οὗἩ 9685 Ομ γῖϑῦ ἀροῦ γϑιοπαὶ οσοηυϊοϊίοη,--τηοῦ ἀροὴ ἰπίογηδὶ ρουβυ βίο. Δ] 0 Π6, ἡ 
οπ ἴπ6 ἰγγοίγα σα] ονάθησθ οὐἩ οἷσαῦ ἃπα ϑπρθπουϑ τ] ΓΔ 0]68, ὑσοοῖθ βιαθαλιοι (0 
{πεῖν 86 η868, δηᾶ Δρρτγονυθαᾶ Ὀγ ὑμεῖς γοαβϑοῃ, τ ἢἰοἢ δα μι βίαθπι σου ἢοΐ ἢαγα σοιη- 
ἰογίοϊ το, δῃα πόνον που] πᾶνα τϑηυϊτθα ; δὰ δῇ ΘνΘΓῪ βίθρῃ οὗ {86 ῖγ ̓γοσγοβϑ, 83 
(ποῖν (ΠῚ ττᾶ8 οδ]]6 ἃ ἴο βίῃ! 86 1156} ΟΥ̓ ΠΟῚΤ ΘΧου 08, ΟΥ ἴο δυαϑίαίη πον (γίαἶθ, ἰΐ 
νγὰ8 (ὈΓΟβΘ ἃ ὉΥ πον ργοοῖβ. ΤμῸ 5] π688 δηα οαδυϊίοη τεὶτ σε ἢ ἘΒ6 ἀροϑί 68 
τοροῖνοα 186 ἔλοῦ οὗὨ ἐμοῖς Ἰμογ 8 τοϑαγγθοιίοη ὕγοπι {86 ἀδαὰ ΠΥ Ἔχοπιρὶ {Ποπὶ 
ἔγοπι 4}1} βυβρὶοοη ΟΥ̓ θεΐηρ [86 ἀχρο8 οὗ ἀοἸ υϑίοη δηὰ ογοάυ ! γ. ΤὨγοισβοιυΐ ἐμοῖτ 
γαγίουϑ πρὶ Πηρσβ8, {π6 αἰτηοϑὺ ἱπη ραν αἰ ΠΥ, ΒΟΌΓΙΟΥΥ, πιοάοβίγ, ἀπ ἈαταΣ]γ ργαναὶ]. 
1 {π6 τηοϑὺ ΥΩ Κ δηὰ δΥῸ 1658 ΤῊΔΉΠΟΥ (ΠΟΥ ἀο {ὑπαὶ ἢ οἢ Θπι υϑῖαϑίβ πϑῦδν ἀο ; 
ἍΠπΘῪ σορογὰ ὑπο ὶσ οὐ τα: βύα 68, [0]116ὲ, δπὰ ἔλα] 18, δη ἃ μόδα οὐὗἩἨ ΥΘΓῪ βοσίουϑ ϑα- 
πἰτ6, δοκπον]οαροα ἴο Ὀ6 δ8οἢ ὈΥ̓ ἰμαπιβοῖνεβ, ἃπὰ βονθγοὶυ σθηβαγοαά Ὁγ {ἰοῦ 
Μαβῖορ. ΝῸ δχϑιηρὶα οὐ (818 παΐπιγα οδῃ ΡῈ ουῃα ἴῃ 186 ἡ] οἷα μἰβίουυ οὐ δῃ- 
{}υ81455}, Δηἃ Ὧο ΟΥΟΡ διοῖ Ἔχδρ]α ἴῃ {Π6 ψι80]6 ΒἰΒΟΥΥ οὐ τλῃ. ΕΠ Βαβι. 8 
αἾ5ο, ἰπ 1} {ποὶν Ῥγοδομηρ ἀπ σοηνθγβαθοη οἡ το] σίου βυ 7 οἴϑ, ροὺγ οὐυῦ σὴ ἢ 
ΘΆΡΌΓΠΟΒΒ ἴδ6. Αἰοίαίο8. ΟΥ̓ ραβϑίοῃ. πα ἱπιδοιπδίίοη ; ἃπᾶ Πθυον αἰϊοιηρὶ (0 ἃγδὶ] 
{ποηλϑοῖνοϑ ΟΥὨ (ΠἸ|8 [κοὺ8. ΟΥ̓ ΔΓρΡΌΠΙΘΙ 8, οἡ Ἡ ΒΊΟΝ σθαϑοὴ ἀ6} 0.8 ἴο γοϑῖ. δίγοῃ 
Ὀἰοΐυγοβ, νοῃοτηθηΐ οιιϑίοηβ οὗἩἨ ραβϑίοῃ, νἱο]θηῦ Θχοϊ πη! οηβ, ἰου]γ τνοοϊ γαῖ 
ἈΠᾺ ᾿πηρου οι 5}. Θη)]ο πο ἃ8 ΟὈ])θοῖ8 οὐ ἱπρ]Ἰοὶς (1 ἀπα ονοάΐοποο, σοηβι ἴα [6 
δὰ πὶ 8η4 βιιϑίδπος ΟΥ̓ {ΠΟΙ Δα άγοββοδ 0 τηδηκιμα. ΤΟΥ {Ποιηβοῖνοβ Ὀθίϊονο, δ6- 
οαιι86 {λον Ὀδϊϊονο, ἀμ Κηονν, δδοαιδο (ὮΘΥ Κπον ; {ποὶγ σομγυϊοιίοη, ᾿ηϑ οδά οἵ Ὀδίησ 
(88 ἴἴ ουρὶιξ ἴο 6) {Π6 γαϑβϑι}0 ΟΥ̓ ανϊάθηςο, 18. Π6 ΓΘβαΪ ΟΥ̓ ΠΟΙ ππθτοὶγ. [ΙΓ ΔΩ 
ὁΠ6 αἰϊοιιρὶ ἴο ρογβαδαάθ {βοτὰ {Ππαὺ (ΠΟΥ ἈΓῸ 1Π 8ῃ ΟΥΓΟΥ, ὉΥ χορδοηίηρ, (Δο8, δπὰ 
[ {μον τορατά πὶ ἢ ἃ πιϊχ γα οὗὨἨἁ ΡΥ δηῃὰ οοηίοιηρί, ὉΓ ΘΑ ΚΙΥ ορροβὶης 
8 ὑν σιν ργο Ὁ Π0165 ἴο ἐμοῖς ΠΟΌΠΕῸΣ σΟΥ Αἰ ὐΥ, Δηα [ῸΓ Ῥγδροϑίθγοιβυ ἰδοῦ ̓  

πα ἴο 1] ὰπλπ6 {{|Ὲὸ δὰ ὙΠ ἃ ἵρογ. Ηρ ΘΟΠΙΓΑΓΥ 18 411 (18 ἴο {6 οοπάιποι οὗἉ 
Ἰὸ ἀροβι 68, ΒΘ ἃ ῥτοοῦ οἵ ἐλοὶ» πηϊβϑδίοῃ οὐ ἀοοί γι νγὰβ γσϑαυϊγοὰ οὐ {Ἰοι, 
ΠΟΥ ΔρΡροαΪοὰ ᾿πβίλ ΠΟΥ ἀπ ἸΠνΑΓΙΔΌΪΥ ἴο0 δγριιπιοηΐβ, ἰμοῖβ, απὰ πλῖγαςο]ο8. Τῆοβὸ 
σοηνιπορα τηδηκιηα ἐΐλόπ, δηὰ ὑΠοΥ ρῥγοάυσςς {116 δατα σοηνϊοἰίίοη ποῖῦσ. ὙΠ ᾿α086 οὗ 
Τλογα {Ππ8η βανθιηίθοη σρηίυγί 8 ἢΔ8 ἀοίοοίρα {μοὶ ἴῃ ΠΟ ΟΥΤΟΣ, πὶ ἴῃ ὯῸ ἀοστοα 
οηΘΘὈ]6α {μοῖν βίσοηρίῃ. Τοῖς ἀἰβοοιγβα8 πο γα ἢ 6η, ἀπ ἈΓ6 ἡοῦν, {Π6 τηοβὶ ΠΟΌΪο, 
σαϊ δὶ, δηα Βα 8 ἈΟΌΌΤΥ ἀἰϑοοῦ ΒΟ 8. ΟἹ ΠΟΤᾺ] δηα σο]ρίουΒ δ Ὠ) οἵδ ἐνὸν τ [ποββοὰ 
Ὀγ τηπηκὶπά. ΤΊοτα ἰ8 ποῦ οπα ποῖα ἰμβϑίδποα ἰπ (ἤθπ 411, ἰῇ πίοι ΟΠ 18 
ἀοπιδη ρα ὁπ ΔΗΥ͂ ΟὗποΥ στοιιη8θ μη ἴπ686; δηὰ 00 ἰδό56 στοιι 8 ᾿ς 8. αἰτγαν3 
τὶ σ ΠΥ ἀθιιδη θα ; Ὀὰϊ οα {8686 στοῦ 8 10 15 Πουοῦ ἀδιαπάθαὰ ὉΥ Θπιίμυπἰακίβ. 
ΤΊΙΟΤΟ 18. ποῦ ἴῃ {{|8 γουἹἃ ἃ Βισοηρσονῦ σοηϊγαϑὺ ἰο {86 ᾿γοδοϊιίησ οὗ ἐπ νόει ΠΕ ΤῸ 
18αὺ οἵ Ομ τῖϑί δηα ᾿ΐ8 Δροβί]οβ. 

ΕὙΡΙΠοῦ, Ὁπ6 Βἴγ16. οὗἩἨ ἔβηαίϊοβ 18 αἴισαψε ΟὈΒοιΓΟ, δυσγορπηΐ, δηὰ 
γἱοϊοηί,. 7116 βίγ]ς οὗ 6 Νὸν Τοβίαηχοηῦ 18 [Πῃ6 ὙΘ ΡΥ ταν βο οὗ (ἢϊ8. 
Τα αὐπιοβὺ Πατποην οχ δῖ (Βτοι σι ΘνΟΥΥ ραγὺ οὐὗἁἨ [86 εγϑίαπι οὗἩ τγοϊσίοι ποι ]- 

οδίο ὈΥ 105 δαί]οτϑ. ᾿ΓΙΘ λίπέργοαὶ ὈοΟΚ8. ἄτὸ μἱαίη, σΆ]αι, ἀπ ἀποχασρογαίοά ; 
ἀείαι Πρ {{π ἤλοῦϑ νυ ΐο]ν Θδία Ὁ] 15]}} (6. ἈΠΡΆΓΑ]]Ο]ο Ῥογίροθοη οὗ ἐμοῖς Π)᾿νίπο Ἰμογὰ, 
τ ἢ Εἰ ΡΥ ΘΌΪΑΡΙΕΥ͂ πὰ σομπιδίο πον οὗ ὑγαῖ δ. ϑοιμα {ἸΠ|ηρ ἀἰθογοραμοίοβ, ἰΐ 18 
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ἔγυδ, δγό ΤὈυπα ἴῃ [86 σΟἸ]αίδγαὶ οἱγουπηβίδηοο5 γοϊδίθα ὉΥ (86 ΒἰδίοΥ 88 οὐἁ «6518 
ΟἸὨγιϑὺ (πὰ ἐμ|8 15 δὴ δυϊἀθηΐ ῥγοοῦ ὑμαῦ Π6Υ ἀἰὰ ποὺ ΘΟΡΥ οπα ἴσοι ἀποῖμου) ; ὑαΐ 
ἴῃ Α}} δδδοηξίαί πιαίίεγ 8 ἸΘῪ ΘΠΓΓΟΙΥ δηαὰ ῬΟΙΐδΟΙΙΥ δοτθο; δηὰ πα δἰβίοσίθϑ δπὰ 
ἀοοίγῖμο9 γεοογάβα ὈΥ ἴδβθηλ ὅτ ρογίδοι Υ δοοογσάδηῦ. Ἀπὰ {μ6 ορέδέϊο ---- τπΠοῸ σ ἢ 
ἩΓΙ Θη αὐ αἰ γοης δηθὰ αἀἰδβίδης ὑλπιθ8, οἡ νδγίουϑ ὀσοαβίουδ, ἔγοπὶ ἢ ἄδεοπι Ὀίδοθβ, 
δὴ δἀάγοβϑϑοά ἴο υθγῪ ἀϊβδγθπὺ σου 168, ἀπ ΡΟΥΒΟΏΒ --- ΠΕΥΟΙ σοηίγδαϊοι δ ἢ 
οὗδοευ. Οπ (86 σΟὨΊΓΑΓΥ, (ΒΟΥ ΔΓ ἀπ ογπαγ, ἰπ {86 Βίσιοδῦ ἄθστγθο, παίαυγαὶ, 
ΓΑΔ], δηὰ δῇξβουῦοηδῦο, δἰ ΓΔ ὈΪῪ δάδρίθα ὑο {π6 οοοηβίοιϑ το ργοάποοθὰ ΤΠ θτω, 
δηὰ ἴο 186 Τα] ϊοη8 νυ] οἢ ὑΒοῖν βανογαὶ τγιΐουβ ὈΌσα (0 [16 ναγῦϊουβ οἰ ΓΟ 68. δηὰ 
ῬΘυβοῃβ βοτὰ {ΠΥ Δ ἀγοβϑοά : ---- ἱπϑ γα οηρ ἐμοῖς ᾿Ἰσηογᾶποο, πὰ ὁποουγαρίηρ {πεν 
Υἱγίι 68, --- ΓΟ Κίηρ ὑμ6ῖν οἤθηοοβ τοῦ ὉΠ ΘΓΠΘΒ8, ---- υἱπάϊσεζηρ {Π 6. οὐ οἢ- 
γΆΟῈΣ ἤοπλ οαἰασηηυ, Μ]Βοιῦ ὈΘΙΓΔΥΪΏΣ ΔΗΥ͂ ΘΧΟΘΒΘΙν 6 γοϑθη ηθηΐ, --- ἀπ ἃ τηλὶη- 
ἰδϊπῖπσ ἰμοῖν οὐγῇ Δ ΒΟΥΠΥ, 85 σε ρίουβ ᾿πβίγυοίοσβ δῃὰ συΐάθ8, ποῦ ΔῊΥ ἴγϑοθ 
οὗ ϑρίγιίυδὶ ῥγὶάθ, Δ δυτορϑηῦ οἰδιιηβ ἴο [ἃ}} ρογίβοϊοη οἱ νἱτίαθ. Μο ΤᾺΣ δ. {ΠῸ} 
ἔγοπι ἱπουϊοδίπο 8 ΩΙΟΟΠΙΥ ἀσνούοη, ΟΥ ἃ ΠΙΟΥΟΒ6, τηδοοΐαὶ, ΟΥ 8685} βυϑίθπι οὗ 
ἹΠΟΓΑ γ, (δῦ, ὙὙ 116 ὉΠΟῪ Ἰμδιϑὲ οἡ ἴ86 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗἁὨ βίβοθγα, ἔοσνυθηῦ, δῃὰ ᾿ιϑαγιίοϊς 
Ρἰοἷγ ἴο ἀοἀά, νη δποιῖ ΔΩΥ αἰεοϊαιίοη οὐ γαρίυγοιιβ ΘΟβίΔ8Υ ΟΥ οχίγανασδηῖ ἘΓΥΟΌΣ, --- 
ἃ Ρἰοῖγ, ἴῃ βδογί, ομαβδίθπρα δηὰ δοῃιγο θα ὈΥ͂ Βα ΠΥ δπὰ ἀϊβογείίοη, --- [ΠΥ αὖ 186 
5ϑδιὴ6 {{π|6 ἱπουϊοαία {16 β γι ούθδυ θα  ἀπα ᾿υδίίοθ 'π ΟἿΣ ᾿πίθγοουσϑο 011} ΟἿ 
{6 ]]ονγοῖλθη, ᾿ορ ΠΟΥ τε (6 ρυΓοϑῦ, ταουΐ δοῦνα, δηὰ τοδὶ αἰ δυδῖνθ Ὀθηθνοίθηοθ. 
6 [86 7υδὺ ρΓΘ-Θιλίπθῆςο 8 αἰουσεὰ [0 ἱῃίθγη αὶ 5 ουγ, Οὐ γαγὰ γιΐθ8 δηὰ 
ΟὈΒΟΓνΔΠΟΘ8 μβᾶνα {μ6 1Ὁ ἀπ ᾿προγίδηοθ ργεϑογυθα ; ΘΥΘΥΥ͂ ριδοθ, δϑηα ΘΥΘΕΥ Υἱγίασ, 
{παῦ σδῃ ἔογαι ἃ ρασὺ οὔ [86 ΟΒγιβίίδῃ οδαγαοίοσ, ᾿88 15 }δὺ ογοΥ δηὰ νϑ]ιι6 δβϑιρπρά 
ἴο ἰὺ ἐν {π6 ΟΒ γι βδίίδη βοβδηιθ; δυοῦυ οἷν], σοϊδίϊνο, πὰ βοοῖαὶ ἀυτγ 15 ἐδυρλῦ ἴῃ (86 
οἰοαγοϑῦ τρηηο Ὁ, πὰ οηἰογοοα ὈΥ ἴδ6 Βἰγοησοϑῦ ᾿ηοῖῖνοθ. 800 ἔδγ ἃσγα [86 δυΐδοσϑ οὗ 
{6 Νὸνν Ταβίδιηθης ΤΤΟΤ ΘΟὨ ΘΔ ηρ᾽ 41} τυ δ του αἴϊοη, ἰμδὺ ἴῃ {Π|6 }Ρ ἩΥΙΙησ8 
ΓΠΠΟΥ ὑπ  ΌΓ]} ουΐησα [86 ρσγθαίοϑῦ ΓΝ σθῆσα ΤῸΣ ἴδ τυὶτύθη τονοϊδοη οὗ {μὰ ΟἹὰ 
Τοβίδηγοηΐ, τ᾽! οἷν (Β6Υ Ἔχμοτί {Πποὶν ἀἰβοῖρ]68 ἴο βίαν αἰ σ Ωγ ', ἀπ ροϊηΐ ουὐ ἰΐ5 
ἔΓΙΘΠΪΥ ΒΑΓΙΔΟΩΥ͂ τγΠ ἢ [86 ΟἸγΙϑυϊδπ ϑγϑίθαι. ἢ Απὰ ἰδβουσὰ {ΠΟῪ ἰπβὶδί οα {116 π6- 
ΘΟΒΒΙΥ Οὗὁ τϑοϑιγηρ δηα θ6]ονίς ὑμαὺ βγβῦθιι Ὁ, γοῖ ὑλ6 γ ΘαΌΔΙΥ οομάθημη 8}} βρί τις 
οἵ ρεσγβοουϊίοι ἡ, δηὰ 8]}] σοὶ ρίουδ ᾿πα δυο ποο ὃ 

1.1 Τῆον ἰοογε ποῖον αεοοὶυοα ἐλεπιδεῖυοδ, ποῦ αϊά οὐ οοιϊά ἐλεν 
«ἰεοοῖυο, ΟΥ̓ϊπιρο86 ὩΡΟΉ, οἔἤιογ8. 

ὟΝ ε βᾶανα ΔΙγϑυ σοιηαυκοάθ, {μαῦ [86 Θυϑδηρθ 081 ΠΙΒΟΟΣΙΔῺΒ ὙὙΘΓΘ 
οὐδ - ὙΠ 68868 οὗ {π6 λοίϑ {ΠΥ γοοογάθα ; σομβθα ΠΥ ἐλον οομα ποὲ 
ὃς ἀεοσεῖυεα ἃ8 ἴο {π6 δοιαὶ] οὁσσυσγοποθ οὗ (6 ἔλοίϑ δῃὰ τ ]ΓΔ0168 
το Ἰαϊθα ἴῃ ἴἢΠ6 (ἀοβρο]β δῃα Αοίϑβ. 

Τπαὶ {Π6Υ οουἱὰ ποὺ Ὀ6 ἱπιροβοὰ ἀροη ἐμοπιβοῖνοϑ 18 ουϊἀθηῦ ἔγοιῃ ἰδ6 Ὡδίυτο, 
Πα 6Γ, δηα ἘΠ ΚΟΥ ΟΥ̓́ΛΝ6 ΤαΐΓΔ 0165 881ἃ (0 Βανα ὕθθη ρογίοσιηθα, ᾶὅγϑὶ Ὀγ “6885 
ΟἸγίϑί, δηὰ δέϊογνσαγαὰϑ ὈΥ 18 δροβίΐθδβ.1 ὙΒΟΥ 8ινν αἰβθαβϑθθ μϑα] δᾶ, [86 ἀυμπιῦ πα 
10 Βρεικ, [Π6 ΡοντοΥ οὗ μοαυίηρ σίνοη ἰο [86 ἀδαῦ [Π6 Ϊαπιὸ πιδὰδ ἴο γγαἱκ, {π6 πιαὶπιϑὰ 
([Βαῖ ἰ8. [ποβ6 ψῆο τσαπέεα ἃ 11π)|0} τηϑὰθ ρογζϑοί οὐ Ἡ οἷο, δὰ ἴῃ ἀδδὰ χϑίβοὶ ἴὸ 
6. ΓΉΘΥ Βαά ἴΠ6 Ὀδδὺ ροββι ὉΪ8 1! ογπηαϊίοη, δπὰ πσοσο ΠΥ οοπνϊπορα οὗἉὨ (δ 
ΤΟΥ οΥ̓ βοι ταΐγϑο 8. Νείλου ἀἰά ἐλεν ἀδοεῖσ οὐ ἵπιροδα ᾿ροπ οἰδεγδ. ὙὍὨο 
σῇ} 6 ἴοποῦ οὗὨἨ {πῃ οἷν ᾿νοϑ ἀσπχοηϑίτγαϊοα, πὶ ἀνοὴ {ποὶν δά νουβαγιθ8 σου 8586, {Ππὸ0 
186 ποτα τηθη οὗ ΡῥοἰΥ δηὰ ἰηίορτγ. ΤΟΥ͂ πόνον πουἹὰ πᾶνα ργείοπαθαὰ ἴὸ ρὸγ- 
Βυλαα (ποῦ σουἱὰ ἐπον μανο βυςοροθοα [ἢ ραογβαδαϊηρ) ὑποὶν οΘοσηίγγθθη δη(1 ςοη- 
τοι ρογαγῖθϑ, ἰμδὺ ἃ πρᾶῃ, τ᾿ μο86 ἀδαῖ ν)χ8 Ῥ.]ς δηὰ ποίογίουϑ, νν 88 σίβθῃ ἈσΔΙη, --- 

1 Τίπι. 11, 14---17.:. 2 Ῥεῖ. ἰ. 19, 20. 
2. Αοἱϑ ἰϊ. 14 -- 86., χὶϊ!. 15---4].; ἤλοπι. ἰν. 10. 19 ---21]. δια. 
5 Λοεῖϑβὶν, 12.; Εοπι. ἰἰϊ. 20.----26. 4. οι, χίν, 8--- 23, 
5 17)γ. ατγανοβϑ ἔβϑαυ ὧη ἴῃ ΟΠ γβοῖου οὗἩ 16 Α)οβιίϊθβ, ἴο ῥόον ἰδὲς ΠΟΥ ΟΓῸ ποὺ 

σπεμιιβἰαβῖθ, ραδδὶπι; ἴ)γ. 1.058 οὐ ἴῃ ΑἸ ΒΟ ΠΥ, ὅςς, οὗἩἨ [6 Νον Τοδβιδιγοπῖ, ΡΡ. 280-- 
299. ΟΥ̓ Ὀοϊῃ οἵ ψΒοῖλ τ[Π6 τορὶοβ αὔονα ραπορὶ αἱ ἀγὸ {Ὰ}}Υ δηὰ δου 1]υδῖγαῖθα, [τὰ 
Τγ π]οῦοη 48 8180 δρρ]ῖς( βἰ πη! !αῦ σοηβ᾽ ἀογαιίοη5. ἴο {μ6 σοηγογρίοη οἵ δῖ. Ῥδὰὶ, τυ ἢ [6 
᾿15 βΒῆονγῃ ἴο 06 δῇ ἰγγοίγα δα ἀὐσιπιοηῖ ἴον [π6 γα οὗὨἩ τπὸ Ο γί ϑιίδη τοὶ σίοθ. ὅ06 8 
“ ΟΡβογυδίίοπθ οὐ ἴῃ (οπνογυβίοη οἵ 8ῖ. Ραυ]," - δὴ ἰηποβιϊλδυϊο Ππ|| ἐτοδεῖδο, ὑὸ βίο ἢ 
δι 61 (ἰοἴ8πὶ σου ΠΟΥΟΥ (ΓΆΠΊ6 ἃ ΥΟΌΪΥ. 

5 ὅ6 ΡΡ. 129, 130. δυρτγὰ, ὃ 
κ 
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{πὲ ἀανίκησθβ δα οονογοὰ {δα ἰαπᾶ αὖ {π6 {{π|6 οὗἁὨ 5 Ἔχϑου!οη, --- δηα ἰδδὲ {π6 γα 
μαὰ Ὀδοη δὴ οοωγίδβαμπακο αὖ ἴΠ6 τηοπηθηΐ οὐ 18 ἄδοραβθϑ, -- Ὁ (1686 ονρηΐϑ δὰ ποῖ 
(Δ Κοη ρῥἷδοα. Βοοίάο, ΒΘ 10 18 ΤΟ ΟΟΙ]δοῖοα ὑμαῦ {Π6 ὙΓΙΓΟΥΒ Ἰὴ αἸΘΒΓΊἸΟὉ ΤΟΓΘ ΠΏ6 ἢ 
ὙΠῸ μαᾷ ποῖ σϑοοϊνοὰ ἃ ᾿ἰρασπθὰ οἀυσδίίοῃ, ἃπὰ ΒΟ γΟτα 8180 Οὗ ἃ ὑϑῪ Βα 0]6 
Οἴα88. ἴῃ 80  θῖγ, ἰδ 18. αὐίου]ν ᾿πργοῦ δ Ὁ]ς {1π|8ὺ {Π6Υ οου]ὰ ργοίθηα ἴο βρϑὰκ ἐοσγδίσῃ 
Ἰδλησύᾶρσοβ δὰ ρΌγαϊὰ ἃπ ΘΠΕΓΘ ἈΠ ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ ΒΟΟΙΘΙΥ ὙΠ} τακὶηρ ἃ δὰ 86 οὗ 
106 Βαῃ16 ΘΧΊΓΔΟΤΙΠΔΤῪ ρου, 1[ 0Πδὺ βοοϊοῖγ μα ποὺ τϑοοϊνοα 10.1 δυο ρῥγοισηβίομϑ, 
1 [Ἀ156, οου]ὰ πονοῦ πᾶν Ὀθθη δαἀηγοα ; πα 1 τσγοτο ΔΟβυγα, πού ἴο Βα Ὺ ἱπροββ: 016, 
ἰμαὺ 80 ΤΔΠΥ ΠΙΘῚ ΒῃΟυ ἃ ΘΟΠΒΡΙΓΘ 0 ῥτγορασαΐα ἃ [Ἀ]Ἰβθῃοοά, ΘΒρθοῖα! ] ν δ᾽ ἃ {1π|6 
ὙΠ 6η ὄν ὴ αἰἰδηάβδησα οὐ ἴπ6 τ! ηἰβίουϑ οὐ ΟἸιγῖϑι, τσ 1685 ἔπ Ὀγοίδββιυη οὐ ἢ 18 
ΦΠ, Ἔχ ροϑοαᾶ ἴμοπὶ ἴο {π6 ϑθνογοϑὺ ρουβθου 008 δηα πιοβί ᾿π) πη! πΘηῦ ἀλησοῦ οὗὨ ὑπ 6}. 
᾿ῖνοϑ. Μογθουθσ, ἰῦ σΆΓΟΎ ὨδΡΡΘηΒ {Πα} ΔΩΥ ΟὯ6 Ὑ}}} ρσοραραίε ἃ ἀεἰϊδογαίε Καῖδε- 
ἤοοά, πἰϊπουὺ μανίηρ βδομα δἀναπίαηρσα 'ῃ νον, οἰΐπον Ἰπηπηθαάϊαῦα ΟΥὁ σοηοΐθ. ΝΟΥ 
{Π6 ἤγδὺ ὑθδοῦοῦβ οὐἉ Ὁ τ βυαπι γ σου ἃ αν ΠῸ Ῥγοβρθοῦ νυ δίνουν οὗἩἍ μὴν δἀνεηπίδσο. 
ΤΠΟΥ σουϊά οχροεῦ ποπα ἔγομι Ὠἷπὶ ᾿π ἡ οπὶ ΠΥ Ὀτοΐοββοα ἴο Ὀθ]ΐονα. ὺ 6808 ΟἸιγιβί, 
Ἰπάορά, μαα ναγποά {μοπὶ ἰο οχροθοῦ ρογβϑοι(οη, ἸρηομληΥ, δηαἃ ἀθαί ἴῃ (818 του], 
1Γ ἀμ γ σομεϊπποα ἴο Ὀ6 158 ἀἰβεῖρ]68. ὙΉΘΥ σου] ποῦ ὑπ ΘΓΘΙΌΓΟ ἈΒΡΙΓΘ ἰὸ Βοποιισϑ 
ΟΥ̓ ΠΟ] πο ηἴϑ, ΤῸΥ [86 ἀϊδιγ θαϊτίοι ΟἿ {Π 686 ττᾶϑ 'ῃ 186 απ οὗ 6.18 δηὰ Ἠρθδίθθπβ, 
ψγ0 του] θὰ δηὰ ρογβοοαίοα {δοιη τ] ἢ} ἀδτοϊομίησ βονοσϊγ. 8111 1688 σου ὰ ὑπ Ὺ 
δχροοῦ ἴο βου ΐγ τυ θα}; ον ὉΠ 6ὲγ ργοξθβδίοῃ οὗ ὕὍ86 Ομ γι βίη (ἈΠ Βα δ) οἰοα (πο πὶ 
ἴο πὸ 1085 οὗὨ 8}1 Ππἰῆσθ. Ασοοογάϊηςσ ἴο {Π6 ]γ οὐ ὈΓΙ ΠΟΙ ρ] 68, οἰ ΠΟΥ 88 “6 }ὉῪ5 ΟΥ 
ΟἸιγ βεαηβ, ΠΟΥ ἰηγοϊ νοα {Πποϊηβοῖνθθ ἰῇ ΟὔθγἉ] ΤΉ ΒΟΓΥ͂, 1 {ΠΟΥ ἀ6] ογαῦοὶΥ ροΣ- 
βονογοά ἴῃ. Ῥτοραραίίηρ []βομοοάβ. ΕὙτΙΠΟΣ, 1 1Π6 ἀνδησο]δβίβ δηὰ ἀροβί]οθ8. Βα 
σοηοογαίοα ἴ0 ᾿ρο56 ἀΡΟῚ ταϑηκίηά, 10 15. ἱπογϑά 0 ]6 {πδὲ ποπα οὐἁὨ {ΠῸῚῚ δϑβοοίαϊθβ 
βΒῃοι ἃ ποΐ ἴανα οοηΐοβϑο {86 ἔγαυά Ὀδίογα ὕΠ6 ὑγϊ θυ πα]8. 10 18 Θα Δ }}} ἱπογθά οἷο 
{πῶ 50 ΠΙΠΗΥ͂ ᾿τοοορὴβ οὗ ΡΙΘγ δηὰ νἱσίαα βῃοι]ὰ διᾶνθ Ὀθθα δε τέο ὈΥ πηοη οἴ 
50 Δραηἀοποά ῥγιποῖρ 68, ἃ8 ΠΟῪ πναϑὺ μαγα ὈΘΘη ἰῇ ΠΟΥ δὰ ΤΟΔΙΪγ Ὀδθη ἱπὶ- 
ΤΟΒίΟΥΒ ; Δηἃ 10 18 511}}} τηογο Ἱπογοα!Ὁ]6 ὑμαὺ ἸΘῪ 8ῃου ἃ πᾶν ὕθθη πὶ] ἶησ ἰο ἀϊο 
ἴον {π6 οδ86 οὗἨ ΟἸ γιὲ, νῖιο, ᾿ἢ ἢ6 δὰ ποὺ σίβθῃ αρδίῃ ἔγομι {π6 ἀθϑᾶ, υγουϊὰ Βᾶνὸ 
1} ΒΟΓΔΌΪΥ ἀδοοῖνοα ἴῃ. 8.11} 1688 18 1Ὁὺ ἴο Ὀ6 ογοάϊοὰ {μα ΤΠ6Υ μογίογπιοα 
ΤῊΪΓΆΟΘΪὁ5. (06 Τα Π ἐν οὗ γι οἷν ττα8 δοκηοτιθαροα ὈΥ ὉΠ 6] 6 ΠΟ }168) ἰπ σοηβυπηαίίοπ 
οὗ {θῖν ἀοοίγίπθ. [ΒΕ], 1 11Π|6 ἀροβεῖ68 δηᾶ ονδησο βί8 μα ἀοϑμποὰ ἰο ᾿πιροϑο 
ὌΡοι τηδηΚιηα, {ΠῸ 7 πουὰ μαναὰ ἀοσοτητηοάαίοα ἰποηιβαῖνοβ ἴο (ἢ6 πυπιουγβ ΟΥ̓ {π 6 
ῬΘΟΡΪΘ νοι {π᾿  Ὺ Δα γοββοα ΠΥ πουἹὰ πανα παι] σοᾶ ὑπαῖν Ῥαββιοπβ, πα πουϊὰ 
ΟΑΓΘΙΔΠΥ ἰανα ἀνοϊἀθα βαγὶπρ ΟΥ ἀοίηρ ΔΩΥ (διηρ [μαὉ ταῖρι Βοος οὐ οἴθπα (Π6ηὶ. 
Νοιιίησ οὗ 186 Κιηὰ τγᾶβ ἀοηθ ὈΥ [86 Ἀροβι168. ὍΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ δοσοπιπιοάαδίο {{Ἰ0π}- 
ΒΟΙν65 ἰο {Ππ6 ἀἰΒροϑβιοἢ8 οὗἁὨ πιαηκὶ πᾶ ; [6 Ὺ ὈοΪἀ]γ ἱπιραρσποὰ {16 γα! οπ8 οὐἔἁὨ (6 
ἶοινδ, δὰ {86 το Προ οὗ {π6 (χφη 1685: ΠΟΥ γου α {Π6Ὺ Β.{{0 0 {π6 αν ο 6 οὐη- 
Του ἀοἡ σι ἢ [86 (αοβροὶ, οὐ ὑπὸ Μοβαὶς σογθιμοηῖθϑ ἴο Ὀ6 χοϊαϊπο. ὙΒοΥ βραγοὰ 
ποῦ {Πὸ σογγαρίϊοιβ ὑπαὺ ργονα δα ἴπ ΤΠΟΙΣ ἔἰπποβ ; ὙΠ6Ὺ βου συ ποῦ ἰο οἰοῖία ἐπ} γ 
ἀἰβοοιιγβθ8. ΟΥἹ ἩΓΙΠΠσΒ ἴῃ {16 αἰξγδοίῖνο ΒαγῸ οὗ ᾿απιὰπ εἰοψαθπος, πὸ ἀϊὰ {ον 
στα ν (6 Παββίοηβ Οὐ {Π|ΟἿΣ ᾿ιθαγοσβ. Ὄνου] μῬϑγβοι8, (6 ΠΡ γαίο Υ οοπίδἀογαιησ 
ἴο πηροβο ροῖ ὕπο οἱ, ᾿ᾶνα ρυτγβαθα ἃ οοπάποϊ 80 1ἰ{|6 σα]ουϊαίοά τὼ δοσυγο 
Βιι00 0585 [0 {πον ἀορδίσηβ ὃ Απά 88 {Ππ|| ονυδησο σαὶ βίου λἢ8 τοῦτα ΠΟΙ ΠΟΥ ἀδοοϊνοῖ 
ἸΟΣ ΠΠΡΌΒΟ προῖὶ ἐπαπιβοῖνοβ, ΠΟΥ ἀϊὰ ἄθοοῖνα οὐ ἱπροϑθ ΡΟῚ Οἴδιοτβ, 80 Ποῖ ΠῸΡ 
σουϊὰ (ΠΟΥ αν βιισοοββ }} Υ σαγτ θα οἡ βασο ἀσοοὶῦ ΟΥ̓ Ἱπιροβι(ίοιῃ,, ᾿Γ {ΠΘῪ δα ὕδοῃ 
ΘΥΟΓ Β0 Βὴ06}1 ἸΒΡΟΒ6ιὶ οὐ ἀδβίγουβ ἴ0 ἀο 1. ΤΡ, 88 ννὸ ᾶνϑ δἰγοδ αν θα οσοαβίοῃ 
10 ἀοη τ ]]ν ἰο τοιματγί, {Π|ὸ [Δοὐ5 τοοονυἀοα ΟΥ̓ ἔπ πὶ σσογα ρεῤῥίο ἔλοῖβ. ὙΠ ΘΥ ντόγο 
ποῦ ἄομπο ἴῃ ἃ ΘΟΥ̓ΠΘΥ, Ὀαῦ ρογττηθα Ὄρθηὶγ ; δηὰ σοῦὰ ΟΡΟΏΪΥ τοϊαίθὰ Ὀοίοτα αἱὶ 
μδυκίθα. ὙΠΟΥ πογὰ ἀσδοϊαγοᾶ, ποῖ πιογοὶγ 0 {Ππ|0 Ἰσπογδηῖ δινὴ Π]Ποταῖο, θὰϊ ἴοὸ 
πιοη οὗἉ Ἰδαγηίηρ, ἰοἴϑατο, ϑασαοίίγ, ἀπ ρόνοσ, ὙΠουβαπα8β σον ὀχδιαῖπο [16 σι} 
ΟΥ̓ ὑποῖγ βίουυ, δηὰ νοῦ ΠΥ ΟὈἰ σα Ομ [0 ἀχαπηῖηα ἴῦ ; αηά, 1 ἴθ μι θόθη (απὸ 
(ο τοῖο ᾿, ΤΊ πππρογίληςα δη Βιγλησόποϑὰ οὗἉ [86 8}}] 6οῦ {18 ἀῃηπουπορα γον] 
πα αν ἄχ τα σαν ΟΝ ἐγ ; ἀπ οα {818 ἀσοοιηΐ 10 σου] σου] 6 Θχδπι πο ὈΥ͂ 
τα] πὰ68, ΕΠ (6 τοροτγὲ οὐ {πὸ δροβίῖβ ἀπὰ ὀνδηρο] δῖα δὰ ποὺ Ὀύδπ γιὸ, Ὁ 
σοῦ ἃ πανθ Ὀοοη {16 ῃγχοϑῦ ΤΙ Ἰσα] ον 5 ταῦ ὁΔη 06 ἱπιασὶποά,. ΙΕ ἴδ Ἰσόγο ἴσα, Ὁ ᾿ν ἃ3 
46 ιοϑὺ ππρογίδηϊ {ππ ὀνοῦ βουπᾶάοα ἢν {116 οαγβ ΟΥ̓ Ἰπογίδ]5, Ηδ τησϑῦ {Ποτοίονο 
υὲ ἃ βίγαηρα ἤδη ἰηἰορα, ψγη|10 σοι ἃ Βοαν βιις ἢ {ϊπσβ στορογίθα πᾷ τοροδίοα!νΥ 
αϑϑοσίο (η πἰιαίονον ᾿σιῦ πα πιῖρ]νθ σοηῃκί ον (ἢ 611), ἀπ ύυὲ ̓ πνοϑοσαίησ {16 
γα οὗ τἰθῖ, 6 στοιη δ οα ψ]Οἢ {Π|Ὸ Το ροῦὶ ττὰβ πδᾶάα, δηὰ {86 ανϊάθποο ὈῪ 

1 Ὰ5 δαίην Ῥαλ] ἀρργα ἀοα {Ἰὸ ΟἸνασοῖ μὲ ΟοΥγίπιῃ. ὅμπ6 1 Οὐσ, χἷν. 
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ὙΒΙΟ ἢ γ͵γὰ8 ΘΟμβττηθά. ὅ0 ἴδσ, βουνοῦ, γοσΘ 86 δροβίϊεϑ ἔγοτη Ὀοΐπῃρ ΟἸΓΠΟΥ 
ἀδοοϊνοά {Π 6. 86 1 γ 68 ΟΥ̓ ἀδοοίνουβ οὗ οἴμοῦϑ, {πδῦ, 

[1ν.1 Οἱ [πὸ Θομίγατυ, [ΠΟΥ γΘΓΘ πιόπ 07 ἐδ εἰν ἱοίοδέ ἱπίοργίέψ πὰ 
ϑὶποογὶέψ. 

ΤῊΪΒ 18 Ἔν ἀθηῦ ἔγοπι {Π6 8[}]6 ἀπά τπληηογῦ οἱὗΚἱ {Ποὶγ τυϊτποβ, τ ΒΙ ἢ 
ΔΓῸ ΟΠΑΥΔΟΙΟΤΙ864 ὈΥ̓ {Π6 τηοϑὺ τῖρὶα Ἰπι ραν] γ ἀπά βά6]γ. ὙΠΟΥ 
Ὑ6Τ6 ποὺ δι ουΒ οὗἩὨ Ὀαϊηρ Κποῦῃ ἴο {Π6 νγουὰ γ {πεῖν τὶ] σ, 
Ρυΐ ψιγοΐθ ΟὨΪΥ͂ 85 {Π6Ὺ σγοτα ἱἹπαυορα ὈΥ προρβϑιίυ, (Ὸγ {π6 ΔαγίμοΥ 
Ρτγοραρσαίίοι οὗ {86 (ἀοϑρ6}.} “5Α βίαϊυδυυ ὑοσκβ ροπ ταῦθ ]α ; ἂπ 
Ὠιϑίογιαῃ ΡΟ ἔλοίβ; Ὀοΐῃ οαὐ {Π6 πὶ ἴο {Πποῖῦ ΔΠΟΥ͂, πὰ ράᾶγο οἱ 4}} 
1Παὺ ν1}} ποῦ βοῦν ἴον {ποῖ ρυγροβο. Τὴ6 νυυιογβ οὗ [πΠ6 Νον Τοβία- 
πγοηΐ βίληα ΤΟΙ ΥΚΔΌΪΥ ΟἸθαν ἔγοπι {Π|8 Ἰτηρυ Δ] οη.ἢ 

ΤΒοΓο 8 πΠῸ ργδραγαίίοη οὗ δνθηΐϑ ; {66 ΓΘ ΠΟ δία] ΓΔΒ: 108 ΟΥΓ ΘΟΠΠΘΟΙΟΠΒ ; 
ΠΟ 860 σΠΑΥΔΟΙΟΓ ΟΥ̓ ρΘΓβΟη8 ἴο θ6 ἰηϊτοάυποοα ; πῸ γϑθοι 0η8 οἷ ραδὲ δοίη 8, ΟΥ ΟἹ 
16 δΔιυΐμοτθ οὐἨ {(6πὶ; ὯῸ δχοιβθ8 ΟΥ̓ ΔρΟΪορΊοΒ [(ὉΓ βύς ἢ! {ΠΊηρΡΒ, 8ἃ8 ἃ ὙΣΙΘΥ τη] σ]}ῦ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴογοβοα σου] βθοοῖκ δπάᾶ, ἀἰβϑίυγ Ὁ ἷ8 ΤΟΔΩΘΥΒ; ΠΟ Βρθοίοιβ αὐ ἤσοβ, τὸ 
Ρ] αι ϑ: 016 ἀγραπιθη 8 ἴο βού οἵ ἃ ἀουδίζι]} δοίοη, ἀπ σϑοοῃς]α ᾿ὺ ἴ0 βοπια ΟΥΠΟΥ, οὐ 
ἴο ἴππ6 ΠΠαγδοίον οὐ ἴ86 Ῥαγβοη [παὺ ἀϊὰ 11. [ἢ 8ῃογῖ, 1 ἀ068 ποῦ Δρροὰγ {μαὶ [6 ὄνον 
οπιογοὰ (δα πὰ ηα8 ΟΥ̓ ἐἰἰ686 ὙΓΙ6Γ5, ἴο ΠΟ: 1 Γ ποῦν (ἢ}18 οὐ 16 ΟἰΠΟΣ δοίϊου σοι] 
ΕΝ ἴο τηδηκίπα, ΟΥ ν᾿ μα ΟὈ] οὐ ΟΠ 8 ταϊσὶῖ Ὀ6 Γι 86 64 ἀσαϊηβί ἢ. Βαΐῖ, πὶιπουΐ αὖ 
Ὁ] αἰτοπάϊησ ἴο βαοἢ ἃ σοι ἀδγαίίοπ, ἴῃ ΟῪ ἴὰγ (86 ἴλεῖ8 Ὀοΐογο {Π|6 του], αὖ 0 ρϑΐη8 
ἴο {πη} ν Ποῖ ΒμοΥ ΤΏΟΥ 0 }}} ΡρΘαΣ ογθ ]6. ΟΥ ποῖ. [Ὁ (6 σϑίοῦ νν}}} ποὺ ογοα!ῦ 
{Π6ΙΓ ΟΒΌΤΔΟΗΥ, ΓΠΟΓΘ 18 πῸ ἢοῖρ ἴον ἢ: (Π6Ὺ [6}1} τῆς γα πὰ ποιπίησ οἰβο. 
Ατοκρίον πιασκβ ΟΥ̓ Β᾽ ΠΟΘΤΙΥ ἰπδῃ ἴΠ:686 [ὕ 18 ᾿πηροϑ5 10 ]6 ἴο ἥπα ἴῃ ΔΗΥ [ιἰϑίοσ! αὶ σ0Π}- 
Ροϑιιίίουα [Πα ἀγα Ἔχίδηϊ ; δπὰ [Π6Ὺ βίον {Ππ4| ΤΠ 6 Υ ΡῈ] 156 α ποίησ ἴο 1π6 νου] 
Ὀυπΐ τῆδὶ (ΠΟΥ Ὀσ] αν ἐμοιηβαῖνοϑ ὙΤΉΘΥ πόνον αἰϊοπιρύ ἴο «ἀϑίοη δ} ὑμὶν ΓΟΔΆΘΥΒ, 
Ὁ ΠΗ ΌΥΤΩΪΥ Θπ ἰδ  οΌ  ἤἢο 6η] σι ῦδη ἀπὰ οοηνΐποα {{Ἰ6ηὶ: γΟρΆΓ 1685 οὗ {ΠπΟπιβοἷνοβ, 
{ΠΟΥ Β6οπὶ ΘΠρΤΟβ804 ὈΥ ἴῃ 6 στοαὶ (γΆ ἢ.5, ἡ 6} (ΠΟΥ͂ ΤΟΤΕ ΘΟΤΩΠ} 88] ΟΠ6α ὅο Ῥτοηλυ]- 
δαῖο, ΠΟΥ ἀο ποῖ ἀἴββοπιθῖΐα οογιαΐῃ οἰτοιπιδίαποθϑ ἴῃ (86 {Π| δπὰ 8. ΓΙ ἢ» 5. οὗ 
{ποῖν Μαβίον, σοῦ αν πὸ ἰθηάθηου (0 ϑηβδηοα [185 οΙΟΓΥ ἴῃ (Π6 ογθ8 οὗ {}16 
νον] : ΒΟ ἢ ἀγα ἴΠ6 ον ΟἸΓΟῸ Πισίδῃ 68 Οὗ 1118 βαγΘΉ 8, ---- {6 πηθδῃ ΔΟσΟΙΩΙ ΠΟ Δ[ΙΟΠ5 
ΟΥ̓ ἢἶ5. ὈΐτΊΒ, --ο (ἢ ἤθη ἢ6 Δρροαγδὰ ρα] ΠΟΥ ἴο {π6 ποῦ], πιἰ8 ὕονν μβπη6ῃ δηἀ ποὰῦ 
τοϊλεῖοπ8 ἀοβρὶβοα αηᾷ το)θοῖοα ὨΐΠη, --- (Βα Ὁ ἔδυ διποησ 18 ΓΟἸ]ΟΥΤΟΓΒ ΘΟ ΤΠ6Π ΟΟΠ- 
ΒΡ  συοι8. 10. ΘᾺ Π 0}, ἀἰσηϊγ, οὐ Κπον]οᾶρθ, --- ταῦ 0η6 τυΐογβ, ἢ 6 βου 068 δι] 
Ῥἢαγίβοοα, ἀἰβον ποα ἢ5 ὈΓ θη ϑ᾽ 08 Ὧη4] ΟρΡοβοα ἢ ΟΠ ΙΠΆΆΙΪΥ, --- {Πδῦ Βοπγθ, τ]ὸ 
[ὉΓ ἃ τἴπι6 Ὁ] ονσθα πη, αἰ ϊου γα 9 ἀσβαγίθα Ἀ]π), ---- [παῦ ᾿6 τνλ8 Ὀοίγαγοα ἰηΐο 1Π 6 
Ἰιδληεἰ5 οὗὨἨ {86 ἢ ργιθϑὶβ δη τυΐογβ ΟΥ̓ οη6 οὗ ἴΒο86 ψἢο ἢδὰ Ὀδθη βοϊθοϊθα [Ὁγ }}}5 
σοηπίδληϊ ΘΟΙΠΡΑΠΙΟΏΒ, --- δΔηὰ {δαὺ 6 ν)ᾶϑ ογυοϊβοὰ ἰπ {Π|6 τηοϑὺ ὑγῃοπλ πἴουϑ τη ΠΟν 
αὶ το τπϑ]οἰβοίοσθ. [1 {ΠΟΥ Ὀδθη 8] ηῦ σοῃσογη πο διιοῖ ἀνθηίβ, {παὶγ δήνοῦ- 
ΒΆΓΙ 8. Δ55ΌΓΘΩΪΥ θυ οουἹὰ πᾶνα ἀἰϑοονογθοὰ ἐμοῦ), ΠΟΙ, σΟ ΒΟ] ΘΠΕΥ, μαναὰ ἰδίκθη 
ΔΠΥ Δἀναπίησο οἵ ἴ6. ΤΟΥ δανο, ονονοσ, ποὺ [4116 ἀ ἴο τοϊδεα {Ππ||π| ἐγ 4}1} {πον 
πο ϑι οἰγουτηβίδποθθβ [πὰροβίουβ που σαγδΙΪΥ ἤανο δοῖθαά ἃ γθ γ. ΠΟΥ 
του ὰ ΟΠοΓ Βανα Καρὺ ὉΔῸΚ βυοἢ μοι β 88 ΔΡΡΘΆΓ 80 ἀἰβγοβροοίβαϊ ἴο ὑΠπογ ἰθοῦ ἢ Οὗ 
{ΠΥ που ]ὰ μανα οπάἀθεανουγοα [0 Αϑϑί σῇ 8016 οΔ.56 ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΡ ἰο ΟὈν!αίθ ΔΠΥ διά ἴτ - 
ῬΓοββίοῃβ {Παῦ πιῖρδῦ ἀγῖβ ἔγοιι ἰπθ). ΤΉΘΥ πουἹὰ οηΐου ἰηΐο ἃ ἰδθοιγοὰ ἀοίη}} οὔ 
ἀπὸ ἐν 6 ]οοἴ!4] οηἀον πιο 8 ΟΡ τπηογαὶ Θχοθ ]θποο8 οὗ ὑμῖν Μαβίου. Βὺ {ΠῸ ὄνϑδη- 
56] 188 ἀο πὸ βυοῖ {ππρ. ὙΠΟΥ υἱοῦ πὸ ἸΟῪ ῥϑπορυτσίοβ: [ΠΟΥ Ῥγοποιηοα 0 
οἰοηιιθπῖ ΘΠΟΟΙΊΣ ΤΏ 8. Τμογ ἀοραγὶ ἔγοιῃ ὑπ 6 οοπηπιοῃ ἰη6 ΟΥ̓ ΒΙϑίΟΥΊΔΠ9, απεὶ σῖνα 
Δ ἈΓ(Ϊ685 ΠΑΓΓΑ γΘ ΟΥἩὨ ΘΥΟΤΥ ΟἰΓΟυϊηϑίδηοο, ΠΟΎΘΥΟΥ ὩΡΡΑΓΘΏΝΥ πηΐανυουγϑΌΪς τὸ 
1Βεῖν Δίαβίογ, απὰ Ἰδᾶνο ἴπ6 ἰγαΐῃ [0 βιρρογῦ 1086}. 
Ασα, ψ θη {ΠΟῪ τοϊαίθ Δὴγ ΟΥ̓́ 0}16 τη] ΣᾺ 068 οὗἉὨ 6818 ΟἸιγ δ, {ΠΟῪ Δηπόῦησα (ἢ οηὶ 

ΜΠ ἢ (6 88πὶ6 ἀἰβρηβδίοηδία σουΐη688 498 ἰ (ΠΟΥ δα ὈΘΘῺ ΠΟΠΙΠΊΟΠ ὑγβηβϑοί0}8 : 
Βαγὶηρ ποιδίπρ ργουίοιμαῖν τὸ Τταῖδα οχροοίδιοι, ποῦ, αὐέεγ' ἐλ6 γϑοϊίαἰ ΟΥ̓ ἐλσπι, Ὀτ αι - 
τ οὐδ ἱπίο δχοϊδηγαϊίοηβ, θυ ἴΠοΥ ἰοανο {86 ΓΟΔΟΡ ἴο ἀγανν 18. σῇ σΟΠΟ]ιιβίοη. 
Π68 μα σοηΐουμπά απ ἐγ π ΡΒ ΟΥΘΡ [18 Θπαηϊθα Ὁ ἮἾ6 866 ΠῸ ϑβυτηρίοιηβ οὗ 
οχυ αιτίοη. [15 Ὠδ ἴῃ ἴδε ἰονγοϑῦ ἐἰϑέγοϑβ ὃ ἡ [ΠΟΙΣ Ῥαγίθ να σδῃ σΟ] θοῦ πὸ ᾿ο ΚΟ ἢ 3 
οἵ ἔδεγ, ΟΥἁἨ στίοῖ, οὐ ἱπαϊσηδύίοη. 120 ὕΠΟΥ σοοογὰὶ [18 ρίνιηρ οὗἩ βσῃῖ το {86 ὈΪΠηὼ, ἢ 
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τοβίουίησ {π6 ἰαπλθ, ζοοαϊπρ' ΔΩ ὑπουβδη 8 τε} {ἢ ἃ ἴδν ἰοᾶνοβ δα 8.68, οἰ πηῖησ 
1Π6 τασίηρ 868, δηὰ ονθὴ σαϑίησ ἴπ6 ἀθδὰ ἢ ΤΊ ΘΥ 86 Ῥογθου Υ οδί πὶ δηὰ ὑποοη- 
οογηοά. ἴο (ΒΟΥ πασταίθ 18 Γαβστ οὕ 8Πα δϑοθηϑίου ἢ ΤΉΘΥ ἀῇοΓα 0 οχ- 
ὈΪαπαίίοη οὐὗὨἩ δὴγ ἀπο εἴ68:; ΤΟΥ ΠΟΥΘΥ ΟΥ̓Τ ἃ βί πρὶ δυριιπιθηῦ ἴο δηΐογοα {πο ὶγ 
ογράϊο; ΠΥ ἰοανα {86 Ῥᾶγα ἔδοῖβ ψΊ ἢ ΓᾺΘῚΓ ΤΘΛάΘΥΒ, ΠΟ ΠΙΔΥ τοοοῖν ΟΣ στ ]θοὶ ἴῃ 6πὶ 
85 {860 Ρίθδββ. [Ι͂0 ρογυβίης [86 βί παρα δῃὰ ππδάογηθα παγταινεβ οὗ [π6 Ἔυδησο ἰβί8, 
1: 5 ἱπῃροβ8 016 ποῦ ἴο ἔϑεὶ τμδὲ 186 ρυγροτὶ οὗἉ {μον τ ΠῚ Ὴρ᾽ τγα8 ἐο ὅδαν' ιυϊίπο85 7 
ἐλε ὑπλ. 
ΤῊ οοπάπος οὗὨ ἴπ6 ονδηρο ἰϑἰ8, ἤθη βροακίπρ ΟΥ̓ {οἷν ΘΠΘΙΠ168, 18 ομαγαοίου βοὰ 

ὈΥ {πο βαπιὰ β τι κίπησ ᾿πἰοστιῦγ. ΟΥ̓ 41} τῖο γεγο σοποοσυποὰ ἴῃ {Π6 ρογβθουιοη πὰ 
ἀρδῖῖ οὐ Ομγίβδι, ΠῸῪ ταθηθοη ΕΥ̓ παπιθ ΟὨΪΥ {π6 Πρ Ῥυ]οϑθ δι ραβ, δηα ἢ8 
οολή)αΐον ΑἸπλ8, 6Π6 Βοπιδὴ ργοσυγαίον ΡΠ]αῦο, ἀπα (86 ἰγθδοϊοσουβ ἀἸδοῖρ]α Ψυάδ8: 
Ῥούϑι86 {Π|Ὸ ΒΡ μταβϑίοη οὐ {Π|6}} πϑῖηθ8 σουϊὰ μάν ἱπηραϊγθὰ {Π6 δυϊάθπος οὐ {ποἰγ 
}ἰΒΈΟΥΥ ἴο ροβίογγ. Νοῖῦ {Π6 8] 15] δ8ὺ {Ἰπείττα οὐ ραγίΥ -8ριΥὴῦ 18 ΟὈβογν Ὁ ]6 ἴῃ {16 
ποίϊοθ ΟΥ̓ 1Π|656 ῬΟΓΒΟΠΒ; ἯΠῸ ἈΓΘ ὈΔΥΟΙΥ το η ]οποαὰ πιμουΐ σοηβισα δ ηα Ὑ]Βουὺ 
γοβοῃίπιθηῖ. Ὑδα ορ᾿ μοὶ αἰϊαομοά ἴο ἀδ8 ὉΥ 41} (6 ονδησο  βι8 (ὁ παραδοὺς, τοῖο 
εἰϊσοτοα ᾿ἶπι Μ},) 18. ΘΧργθββῖνθ οὗ (Π6 βἰτηρὶθ ἔεί, σαίμοσ {μη ΟΥ̓ 118 ΟΥ̓ ΠΔΙΠῪ ; 
σπϊοῖ σου ὰ ποτα ἈΡΕῪΥ Ὅ6 βἰρηβοα ὈΥ προδότης, ἐγαϊίον, ἃ5 Ὧ6 18 βίγ]θᾶὰ ὁ οπο 
ΒΟ ἌΓ οσοαβίοη, {1υκα νἱ. 16.}} 

Ἐπγίμπον, 10 186. ψογίῃν οὗἉἨ τοπλαυκ, {παὺ [Π6 Θυϑηρο οι] Ἡ βίου η8 
ΡΑΥ πῸ τοραγαά ἰο Μηδῦ οἴθοΥγβ μ8α δεΐογο τὶ τύθη οἡ (ἢ 6 βᾶπῃθ βιιδ)θοί. 

“Ἡδά {860 υυϊτίθη ἴἢ οοποογὶ, δηὰ τὴ {16 ἀἰγοοὺ νἶθυν οὐ ῥσοιηοίϊπρ' {π6 βᾶπι8 
οδι156, ἰθΠον σου ὰ πᾶν ἰβκθῃ ὈΥΌΡΟΓ ΟΆΓΘ ἴο ᾶγα Ὀγοβουυ θα βοῖὴ6 ὉΏΣΌΤΣΙΩΠΥ ἴῃ 
{Π6Ὶ} ΔΥΥδησοπιοηῦ ; 0 ἢᾶνα Βυρρογίθα [ἢ 6 βᾶπι6 ἔλοίβϑ, δηῃαὰ ποὺ [0 ἢανα σοπίγδαϊοϊοη, 
ἴηι {ΠΟἿΡ ΠΑΓΓΔΌΊΟΙ, ΔΩΥ οὗ ἴμοβο ἔδοῖβ ΟΥ ΟἰΓουτηβίποοβ ἴπδὲ μαα Ὀδθη σοοογτάθα ὃν 
{ποῖν ΘΟ]]οασ6 8. ΟΥ ἔτθπ8. Βυΐ 1 ΔΗΥ οη6 Ὑ}} τοϑδα, σιν αὐϊοηϊίοη, {πο ῖν βονόγαὶ 
Ἰυϊβίογ 68, 6 ψιὸ}] } βηὰ ἃ ἀἰβότομποο οὗ δυγαπσοιηθηΐῖ, ἀἰογοηΐῦ ἔλοῖβ πα οἸΓΟτϑίδπορϑ 
αἶ80 Ὀγουρδῦ Τογναγὰ Ὀγ αἰ Πογοπὶ [ἰδίου π8, {πΠ6 βαῆλο μοὶ αἰ Π ΓΟ ΠΕγ ἰο]ά, δηὰ 
ΠΊΔΩΥ {πϊηρ8 80 αἰϊοσοὰ δπὰ σμδησθὰ ἴῃ {πεῖν αἰ δγοηὶ γοϊ αἰοη 5, ὑπαῦὺ γγα ἀΓα βοπηθ- 
{ἰπ|68 δ΄ ἃ. ἴοββ (ο ἀδθίογιῃη!ηθ, τ μοΐπον ἰδ Ὀ6 ἴῃ ΤΟΔ ΠΥ {86 Β8πη6 λοῖ, (μαὺ ΔΩΥ͂ ὑνγὸ ΟΥ̓ 
Ἡ]ΟΓῸ ΟΥ̓ {8μ6πὶ ΔΓ6 [6] σ΄, ΟΥ βοπηθ Οἴ6ὺ ΟἿΘ ΠΟΔΣΪΥ ΤΟΒοι} ὈΠηρ ἰδ ἸΏ ΒΟΠῚΘ ἰεαάϊηρ 
ἤολΐαγοθ. Μαίίμον ἀπὰ [Κ6 ρῖνα 8 ὄνοη ἀἰεγθηϊ ροάϊστθοβ οὗ “6808 δ γιδί, 
ἌΝ 8 πιθηιο (88 ΟὨΪΥ ἰὼ βου ὑμαῦὺ γα ᾶνα ΠῸ γθΆβοη ἴο ΒΌΡΡΟΞΟ, ἐμαὶ ἴπογ στοῖθ 
ἴῃ σοἸ βίο : δηὰ 4180 ἴο βῇον ον ἐπαϊίοηϊινο ΠΟΥ ἩΟΓΟ ἴο τυῦαὺ οἴδοτβ μαά συ θη 
οὐ ἰῆθ βαπιὸ δι )]θοὺ Ὀδίογθ. ΕΟ Δρρϑδγβ ἴὸ βανθ Ἡτγ 6 τ μαῦ βίταοκ πὰ {16 
τηοϑῦ {ΓΟ ΌΪΥ, δηα τυμαὺ βοοπιοα {Ππ τηοϑί ὈΡΟΡΟΙ ἴο τῆβκο 8 δοαυδιηϊοά πὴ 1} {116 
ΟΒΑγδοίοῦ δηα ἀοούγιποβ οὗ “6805 ΟἸγῖδὶ. ἼΠΘΥ ΓΘ ΟΠ]Υ σαΓΘία] [0 σῖνα {Π᾿6 πὶ ΡΟ 
1Π6 "δϑὺ δ μου γ, εἰτμον ἔγοπι ὑπϑὶγ οὐγῃ ρΟυβοη 8] Κπον]θάσθ, ΟΥ Ὧ8 {ΠΟῪ Βαά {Π|6πὶ 
{τότ (1086, τολο “γοπι ἰλδ δεριππί ΠΣ ἸΠ6 76 οψο-ιυϊποδδο5 απο πιϊπίδίογα οὗ (λὲ τοοτα. 
Τὴ Κα ποποϑὺ δηὰ 94} {Π|] Ὠἰβίογίδηβϑ, (ἸΘῪ Αγθ σοῃοογηθα αδοὰΐ ποίησ Ὀὰὺ (6 
ἀγα. [ἢ {μοῖτ Βἰϑίου!θβ, γοὺ τϑοῦ τὶ τἢ }ιι91 ΒΟ. δοσοιηΐβ 85 γοὶλ ΤΩΔῪ Ὠα[ΌΓΑΙΥ 
ὀχροοὺῦ ἔγομι ἀἰἔδγοηῦ ΟΌΒΟΓΥ ΘΒ ΟΥὗἁὨ [86 βδίηθ βοῖ, ΝῸ ὕπνο τγϑῃ οὗ θη11.8] σϑρδοῖ(γ 
δηὰ διϊθηϊίοη ανοῦ γοῦ τοἰαἰθὰ {}|6 βαα ἔπος ῬγΘΟΙΒ6]Υ 1π {86 ΒΆΠΔΘ ΤΩΆΠΌΟΥ ἀπὰ 
σοστ9. ὙΠ ουΐ {Π6 5π141168ὺ ᾿ΥΘ) μα 166 ΟΥ̓ ΡΥ Δ] 1γ, δὰ πῖῖ ὑπ6 ϑιγιοϊοβὶ τοσαγὰ 
ἴο γα, (ΠΟΥ ψ1}1} ρσῖνα γοῦ [86 οἰγοπτηβίδποςβ οὗ {μ6 βᾶπι6 δοίϊοῃ τ 10} ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪΘ 
Αἰ γθηςθ." 

ΤΊ ᾿πβσσοησθβ, ἔμθη, τ ]οἢ γα ΠπᾶνΘ ἃ τὶσῃὺ ἰο ἄγαν ἔγοτῃ {818 8ρ0- 
Ῥαγθηὺ ΠομΘβίΥ δηα ἱπῃραγ Δ} 7 ΟΥὗἨ {Π6 βαογθα βίου η8 ἅγα, ΕἸ γϑί, 
{1παῦ τ1π6 (ἀοβροὶ θθαγβ 4}} {π6 τηασκβ οὗ ἃ ἔτ Ὠιβύοσυ, δπὰ ἐμαὶ {86 
Ασομ πα {γἹΕἔϊηρ ἀἰβαρτοθηθηβ διηοησ {πΠ6 βίου δη8 ἅτ 8 
Βίγοῃρ; ΘυἹάομοθ οὗἁ {π6 {τὰ οὗ {π6 σο]6. [0 18 τη οἢ τόσο ΠΠἸΚοὶν ἴοὸ 
"»ε ίγσαθ, {πδπ 16 1Π6 ψῇοὶα μδα θθθη ἰγαηβη 64 ἴ0 τ18 ὈΥ͂ 8 δβἰησίο 
ΓΙῸ οὗ {π6 στοαίοϑί ΔὈ} ΠΥ. οοομάϊυ, παῦ Τπουρἢ πὸ πιθοῦ τ Ὲ 

1 ὙΠΟ δγριπιθηῖ, ΒΟΤΘ ΠΟΟΘΕΒΆΓΠΥ ἰτοδίοὦ ἢ Ὀγον γ, 8. ργοσοουοὰ δὲ οοποίἀογδῦϊο 
Ἰοηρῖὶ, δηὰ Ἶη ἴΠ6 ΘΓ ὑγογά8 οὗ 1})ς τηοβὶ Ἰοασποὰ ἀοίοπάοτβ οὐὨ Ο γι βιδηγ, ἴῃ Μγ. 5 0- 
8011᾽8 [πἴογπαὶ πὰ τοβυπιρινο Εντάοηςο8 οὗὨἨἁ ΟἸ ΓΒ. ΠΥ, Ρρ. 126---Ἰ 42. 

2. δος 8 βο[πιίοη ΟΥ̓ {π|8 δι ρροθοά αἰ ΌΪ γ͵ ἐπ γὰ, ΝΟ]. 11. μΡ. 552, 558, 
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ἀἸδγθηοοϑ δπα αἱ ΒΘ (168 ᾿ῃ (πα τοϊδέϊοη οὗ βοπηθ τηδίδσιαὶ [λοΐ8, γοί 
ποη6 οὗ (686 ΑἸ ου] 168 αθοοὺ {Π6 τηαῖπ οασ86, οΥὁ [Π6 Ἰοδαϊηρ ργ]η- 
ΟἾΡ]68 οὗ ουσ σοὶ σίοη. Υ 8 δγθ Ἰοἵξ ἴῃ {6 (]] ροβϑδβοβϑϑβίοῃ οὗ 8}} {{|686. 
ΤΠοΥ 4]]} Ὅξτθ 1μαὺ «εβὰ8 ΟἸγιδὺ τᾶϑ ΡΟῚ {818 δαυίμ, {παὺ 6 τνᾶϑ ἃ 
αἴνιηθ ὑθδοῆθυ, δπα ἃ στεαΐ δχϑρ], {πδί 6 ἀϊδα δηὰ σοβο ἀραῖῃ. Οἡ 
{Π|| σοπέγαγυ, δα [ΠΘῪ ὈΘΘῊ 4]} τ Όσπλ τῃ {Π6ῚΓ παγγαίϊοπ, γα μου] 
ἴανο Πδα ροοά οαι188 [0 βυβροοὺ ἐγαιὰ δηα οΟἸ]τιβίοη. Ηδα {Π6Υ 1η 1Π6 
Γοϊαοη οὗ δϑοῦ ραγθ οι] ΒΟΓΙΊΟΙ, ὈΓΆΥΘΣ, 8Ππ4 στοαῦ ᾿οῦϊκ, Ἔχ ργθββοῆ 
{πα πΊβοῖνοβ ἴῃ {86 ὙΘΓΥΥ͂ ΒΑΠ16 ΟΓά8, του] ποῦ ἀμ 6] ον Υβ παν Τουμά 
ϑοοά οα86 (0 4|16σθ, ““{Π686 τθῃ δ.ΥΘ ΠῸ ΤΏΟΓ6 ρυΐ ΟΟΡΥ δί8 ΟΥἨ ΟΠ6 
8ΠΟΙΠΟΥ, ἃ ΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ Οὗ το ὑπᾶογ {π6 ρτοϊοηἀοα ἀϊγοοίίοῃ οὗ (Π6 βριγὶῖ 
οὗ γα, ᾿ροϑὶπρ ἃ πιοβύ πηραάοῃΐ ἔγαπα οα πα σνου]ὰ 3 

ΤΊοδ6 αἰἔἴσοηοθθ ὈΘΑΓ 8411 {Π|| τηδυῖβ οὗ οδπάουγ, οὗ ὨΠοηοβίυ, δῃά 
Ἰηἰοστιγ. Ἧγ α Καον ἴγομ ἔποτῃ, ὑπαὺ «688 ΟΠ γῖβῦ τῦᾶϑ οι {1118 δα τί], 
{π΄ 6 ττουσῃῦ στοαὺ πόσκβ, {παῦ μ6 δ] νοῦ σϑιραυκαῦ]6 ῥτο- 
ῬἤΘο168, {παῦ μα ἀἸ6αἃ ἀῃὰ ΤΌ86 δραὶπ, [μαὺ ἢ18. 4186 1068, ᾿τητ ἀϊα τον 
ΔΟΥ ἶθ τοβυγτθοῦοη, τις ΗΓΙΏΠ688 οι γδοθα ἢ18 οαυβθ, 8η4, ἴῃ 
ΟὈράϊθηοα ἴο 18 ἰαδύ δοτηπηδηᾶϑ, ψϑηΐ απα ὈηριϊΖοα 411} παίοηθ. 68 
Κηονν, ἴῃ βῃοτῦ, {πὶ 6 Ὀγχουρῃὺ 16 ἀηα ᾿ππλουίδ! ΠΥ το Πρ, ἀπά 
ΡΪαορα ΟἿ ΠΟρο8 ὕροπ ἔπ Ὀοβὺ ἐοιιπάβίίοη. [,οὐ (Π6 Ἰοαγηδα, ἤθη, 
δα (16 6880 Βα ρροβοα αἰ δγθποθϑ, δηα Ἰοὺ σαν" ]ογΒ ἀϊδραῖα δοουῦ ἀαΥὶς 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ ἈΠα ἀαγΚΟΥ ἰοηοίϑ, γὸ Μ0}}} ΠΟ] ἃ [80 ὈΥ {Π6 τπλαῖπ ὈΙΠΔΓ8 : 
δηα 1 {π6 νου] 1ἰ86}} βου] βιπῖ, [μ686 Ψ1}} ΒΌρΡροσγί ἃ; (818 18 ΟἿΓ 
ἦΟΥ δπὰ τχο)οϊοϊηρ; ἴῃ (Π6 δβίγθηρίῃ οὗ {μ18, Ἰδὲ 18 πιλγοῦ ΟΠ ΑΓΒ 
ἰοναγά8 Ὠοανθη, 

1, ἔσομαι (6 σοῃβιἀογαίϊίοη οὗ {π6 παιγαΐνϑβ οὐ {06 δυδῃρο]οαὶ [115- 
Του 8 ΘΟΠΟοΓηπρ {πο ῚΡ Μαβίου, γα ῥσγοοθοᾶ (ο ψΒαίανοσ 18 γοοογά θα 
σοποογηΐηρ {Ππθιηβονοδ, γα 88.4}} πὰ [Π6 βαῖηθ ᾿πθρυ Υ ἀπὰ Βα 6} 1 
ΟΥΘΥῪ ΠΘΓΘ Ργονα, ὙΥ̓́ΒΘη ΟἸσοτο μα οἴη ἀθα ἀσαϊηβύ {Π6 οδθ 104] 
Ιατν οὗ λὲβ τλοσγα] οοάθ ---- [πὶ τ ῃ ἢ Θη)οϊη6α {π6 Ἰονα οὗ 818 σοιπίγυΥ 
- ἢγβῦ, ὈΥ ἢ18 Ῥδοϊκ τ Γη688 ἰο ἰοῖῃ {Π6 οατρ οὗ ῬΟΠΙΡΘΥ͂, δὰ δξογ- 
γΑΓὰ8. ΟΥ̓ ΙΒ ργοτηρὺ βιιθιη βϑίοη ἰο {86 ὑγγϑθὴν οὗἁἨ (τοβαγ, Ὑ μδῦ νγἃ8 
{πΠ6 οοπαποί οὗ {παΐ 1] υδίτουῦβ Βοσηδη Οἢ {Ππ|8 ῥγαβδίηρ ΟΟΟΑΒΊοὴ 
1Σ)1ἃ μα ἔγαῃκὶν οοπάθιηῃ {Πο86 [186 βέβρβ, οὐ ἀἸ ἃ πὸ οοηύθπὺ ἢϊπι86] 
ψῖ (Π6 5 0}6 τοίου οὐ πο} Ηδ ἀϊὰ ποιῖπογ οὐ 1π686 {πίπρβ. 
Ης βοϊζιοπϑα αμπὰ ἀϊβουϊβοα τη6 ἰγαίῃ; πα οταρ]ουθα 411 18 ψὶῦ δηὰ 
Θἰοαθθηοδ ἴο ρ4]11αὐα {{π|8 ἱπρ]οτίουϑ ἀθβουοη οὐ ἢ18 Ῥυϊμοῖ ρ] 68 ἴο Ὠϊτα- 
Β6}7 δῃᾷ ἰο οἴμβοσβ. ὙγΠαΐ 8 βίγι Κίπο οοπίγαϑί 18 (818 ἰο {π6 ἱῃροηθοιδ- 
Π688 ΟΥὗΓἱἽ {πΠ6 ΘνδηρΉ]} 108] τυτϊίοσθ ὍΠΟΥ ΒΥ πο σίϑ οὐ δυἈβΊο ἢ ΟΥ 
οοποοαὶπηθπί, ΤΉΘΥ ΠομΟμΌν δοκπον]οᾶρσα ποῦ ΟὨΪΥ͂ {Π6 ἸονΠ688 οὗἁ 
{86 ὶν βίδοη, θυ αἰ8ὸ {π6 τρθδηηθβθ οὗ ὑμ6ὶγῦ ΟΥΡΊΠΔ] ΘΠ ρ]οΥτηθηΐϑ8, 
{πῸ τἸπάϊσϑηοα οὗ ἐποὶν οἰτουτηθίδῃσοβ, {Π6 ᾿πνθίοσαου οὗὨ [Π61 παίιομαὶ 
ῬΓο)υάϊοαϑ, {Π6 8] οὕ π688 οὗ {ποὶγ Ἀρρυθ δ ηβίο ὑπο ν 80 Θχοθ ]θηῦ ἃ 
[οδοΐ ον, {Π6 ΘΙ 6895 οὐ {πον δι, (6 Διο οὗὁὨ βομθ οὗ {ΠπῸ 
ἀἸ501}0168, ὑπ6 Ἰῃτο] οσαηΐ ἐοιροῦ οὗἉ οἴμοτγα, δηὰ {6 σγόου α]γ νἱθυγϑ οἵ 8]}}], 
ὙΠΟΥ ὄνθῃ [6]] ται οὗ {ποὶγ οοπαγάϊοα 1 ἀοβογίίηρ {πος Μαβίον ἡ Βοη 
ἢθ νγὲ8 861ΖΘα ὈΥ͂ Π]8 ΘὨΘΙΏΐΪ68, πα ὑπαὶ δου ἢ18. ογυοϊ χῖομ {πο γ ἃ]] 
γοδβιισηθαά {Π|6}Γ βϑουΐϊατ ΘΠ Ρ]ΟΥ 618, ---- ΓΤ ΘΟΥΟΥ ΓΟΒισπϊηρ [0086 ὨΟΡΟΒ 

1 ΟΡ εν τοῦθ οὗ Ναίαταὶ πο σίοπ απ ὰ Οἢγβιϊδηΐ, Ὁ. Δ. Του. Τποπιαϑ ΥΥ̓ ΔΙ501), 
ῬΡ. 415--418. 

κά 
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ΜΉ ΙΟἢ {π6Υ μα ομσα [ΟΠ α]ν Ομ υιβηθα, ἀπ ἀραπάοπίησ (ἢ 6 ολι86 ἴῃ 
ν᾽ ΒΙΟἢ ΤΠ6Υ Βα Ὀδδη 80 ἰοῃρ' δπηρᾶρθα; πον βίδηαϊηρ 411 (Π6 ῥγοοῦ 
{παῖ δὰ θδθθὴ χθιθιθα, δπα (μ6 σομηνιοίίοη τ ΒΙοἢ ὑμοῪ Πα ᾿δίοσβ 
οηἰογίδι πο, ἐπαῦ 968ὺ5 ψγὰ8 106 Μίοβϑιδῃ, δῃηα ἢ18 γϑὶρίοη τνᾶ8 ἔγομὶ 
αοά. ὙΠΟΥ͂ παθηίοη, τ ΤΔΠΥ ἰδοῦ πρ οἰγουτηδβίαποθβ, {π6 1ἢ- 
οὐ] οὗ ομα οὗἉ {ποὶν δβϑοσιδίθβ, γνῆοῸ τγᾶβ ποὺ σοηυϊπορα οἵ {ῃ6 
τΘα ΠΥ οὗ 1ποῖγ ἸμογδΒ γοβυγγθούοη Ὀαΐ ΕΥ̓ οουΐᾶῦ 8ηα βθηβί]6 ἀθηηοη- 
βίγαϊου. ΤΏΘΥ τοϊσῃΐς Πᾶνα σοποθαϊθα {Π6 1} οὐσα ἔδυ ϊί8 ἀπα [0]1168 
ἔγοιη {πΠ6 νου] ; οτγ, 16 {Ππ6ὺ πδὰ οἰοβθὴ ἴο τηθηΐίοη {ἢ 6 πη}, ΠΥ ταῖσῃξ 
ἢανο δἰ]οσοα ρμ] αι: 0 ]6 τϑάϑοπβ ἰο βοίϊθῃ δῃᾶ δχίθησαία μθ. Βαΐ 
{ἸΟῪ ἀἰᾷ πὸ βιοι {πίηρ ; ΠΟΥ τοϊαίθα, νυτοαΐ αἀἰβρεῖβο, ονοπῖβ ἀπαὶ 
ἔχοῖβ δῦ ἃ8 6 Βαρρθηθα, δηὰ Ἰοῖν {Ππθῖὴ ἴο βρθὰκ ἔοῦ {Πϑιμβοῖνοβ. 
Ιη ᾿κὸ τπδηηοῦ, θη σοοογάϊησ (ἢ6 ΘΧΟσΟΙ͂Βα οὐἩἨ {86 πλὶγϑοῦ]οιιβ 
Ρονγοσβ ἢ  Βῖοἢ {ΠΟΥ 6γα δμάονοῦ, ΤΠ6Ὺ τοϊαΐθ {Π|656 Δβύοη:βῃϊης; 
[ποΐβ, τ ποὺ δ ΠΥ οΥπαιηθηΐβ οὗὁἨ ἰδησαδσο, ἴῃ {ΠπΠ6 πιοϑῦ ΘΟηοῖβα δηκ 
ΒΠΉ 0 }]6 πληηοσ, ΤΉΘΥ 40 ποίμιηρ,, {ΠΟΥ ἀββθασηθ πού] πρ, τη ΠΟΙ ΟὟΠ 
ΘΠαγβοίοσ. [|}ἢ βογ, 1Π6Ὺ βρϑὰξκ τ βασι οογίαιπυ, ὙΠ 80. πλιοὶὶ 
βΒο  οοπνϊοίϊοη, δηὰ ἢ δι οἢ σομἤάθηοα ἴὴ {π6 {τὰ} οὗἉ {πο ὶγ Ἰπίου, 
{παὖ ἀβϑιγ αἰ Υ γγΧ6 ΟΠ ΠΟ ἰΟΠρΡῸΥ ἀδρθηα οη δην ἰιἰϑίοτ δ τυ μαίθνον, τ 
τα δηἰογίαϊη (86 Ἰοαβύὺ ἀοα δῦ ΘΟΠΟΟΥ Ωρ {Π6 ᾿ηορΎΥ οἵ {πὸ τ Γ6Γ8 οὗ 
{Π6 Νοὸν Τοβίδπηθης, Απα 1 νὰ δοραγα {Πό1ν πιουιί8 ἃ5. ἢίβίογίαης 
ψ ἢ ὑπαΐ Οὗ οΟΥποῦ ΓΙ ΓΟΥΆ, τ) 8Π8}} Ὀ6 οοηνιποθα {πα {Π6Υ͂ ΔΓ 
ἸΏ ΓΟΥΙΟΓ 0 ΠῸΠΘ γῆ. δυ ὺ νντοίθ, 1] Π τοραγὰ ἰο Κπον]θᾶσα οὗ ρογ- 
Β0η8, ϑοαυδιηίδηος ὙΠ λοίβ, σα ουν ΟΥ̓ Ταϊπα, ΟΥ ΤΟνΟΓΘΠΟῸ6. [ὉΣ 
{γι}. } 

1 αϑίν, ἴὰ 6 ΕΡΙΒ|169 οὐὗἩἨἁ {π6 ΑΡροβίϊθβ νυ μι ἤν ὈΘΘῺ ἰγλῃ8- 
μλ 64 ἴο 08, ὑπ6 ΓΘ Δ΄Θ. ῬΓΘΒοσυ θα τηθηλοΥ]4]8 ΟὗἮὨ ἸΏΔΩΥ ῥΑΥ  ΟΪΆΓΒ 
ΒΟ ἀτὸ ποῦ γΟΥΥῪ ΠΟΒΟΌΓΑΟΪΟ ἴο (ῃς ἢγϑύ σοηνογίβ (0 Ο υἸδυδηϊίνυ. 
ϑΌΘΝ ἀγα {Π6 ΥΟΔά] 688 οὗἩ 1μ6 ΘΠΓΟὮΟΒ οὗ (Δαἰαί!α ἰο ἀδρατῦ ἔγοτῃ [86 
Ρυγν δηα βαρ] τοιῖύν οἵ ὑπ 6 (ἀοβρεὶ ; ---- {Π6 ϑοδῃάδ]οιυβ ἀἸβογάθγβ οἵ {116 
οἰαγοῖ οὗ (ὑοσγιμίῃ Ἰῃ βοῖμβ β8ο]θπλη ραγίϑ οὐ {πῸ6ὶ} ψογθ}ρ; {Π6 ὁοη- 
(επτο.8Β ἀπιοηρ {Π6πὶ ἴῃ Ὀ6ΠΑ]}} οὗ {πὶ ἑθδοῆογβ; {Π6 ργαροβίθγοιιβ 156 
οὗ {Π6 ον οὗ ἰοηρι68, ργοσθθαϊηρ' ἴγοπλ νη Υ πα οβἰδηίδίίοη ; δηά 
ὍΠ6 τπηϑοσοιὺῃίβ]ο οοποριίβ οἵ οἴμοσθ, γῆ ἀδροηάθα ἀρομ δὴ θιηρῖν 
ἢ νι πουῦ ογκβ, ἀπα 4 βρθουϊαῦνο Κηον]θάρα πνιβουῦ ἃ. Βαϊ 80]6 
ΠΟΙΥ ρῥγδοῦσςθ, τοξογγρα (οὸ ἴῃ [86 ΕΣ Ι81168 οὗ ΨΦ84π|68 δῃὰ ΨΦοηθ. ἴΠροη 
{6 ψ 016, 10 15 τηοϑῦ δυιἀθηῦ ἔγοση ὑπ ἔμοίβ ἐπαῦ ἡγοῦ αἀἰβααναπίαρθοιιβ 
το ΟἸ τῖδὶ Πιμλ86} ἢ, ἴο {π6 τψυϊίοσβ ΓΠποιηβοίνοβ, δα αἷδο ἴο {6 ἢχβί 
ΟἸ τ βεδηβ, [μαὉ ὑπο86 ρϑύβοηϑ ἔγοπι πο )1ὶ ἤδνα τοοαινϑα {Π 686 Δ6- 
οουηίθ Πα ἃ ΥΘΥΥ͂ ραγουϊαγ σοραγὰ ἴο γα, ἀπ ρῥγοΐοσγοα 118 1ἢ.- 
ἰογεϑύ βϑέοσα 8}} 86 68}} δοῃβϑι ἀθγίοῃβ. | 

[ν.] 7Τῆλον αρροαϊοά ἐο ποέογίοιι8 ᾿γοΟ 3. 

ὙΥΒΑίονοῦ ἱπίθυπαὶ πλασκϑ οὗἁὨ στο" ΠΥ 186 ΘνδηροΊ σα] τυ! πρθ ρΟβ80855 (πᾶ 
σον σου] ποῦ Ὀκπδ σαΥΤῪ σοηνϊοἰϊίοη ἴο ἴῃο86 ἰο σβοιὰ ὑΠΘΥ ἡ γα Δ ἀγθϑβοὰλ), ἐμοῖτν 
Δ ΠΟΥ8. σΟΠΒΓαΣ ἴῃ68 νΟγΔΟΥ ΟΥ̓ (μοῖν διαυοιηθηΐβ ὈΥ δὴ ἀρρϑαὶ ἰο 886 πιΐγδοὶοϑ 

᾿ Βοπηοί, ἔυντθε, ἴοπι. χ. ΡΡ. 498---ὅ01. Ὦγ, Ηλ]οβ8Β Απα]γβἰ8 οΓ ΟΠ γοποϊορΎ, τοὶ. ἱϊ. 
ῬΡ. 698. εἰ 86ᾳ. 1)τ. Ηλγνυοοα ηἰγοἀυοιίοη ἴὸ τπ6 Νονν Ταβὶ. νοὶ. ἱ. ὑρ. 6---ὄ10. 1.588 
οπ ἴ6 Αὐ δοη ον οὗἩ [0 Νουν Τοβίδπισηῦ, ρρ. 267---3390. Ματποῖ, ΤταΙς ἀς 14 γότιτό 
ἀς ἴα οἱ. Ογέϊ. ἴοηι. 1}, «πγουχῃουΐ, δη ἃ ἴοι, ἱν. ρΡ. 9---1 87. 
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ὙΤΟΙρΩΣ ΟΥ̓ ὑβοιηϑοΐνοθ, πὰ ἴῸ (88 ΘχίγαογἸΠ ΤῪ ΡΠ 8 σοπίδστοα Ὀγ {ἰἸθπὶ ἀροη 
᾿ΠΔΗΥ οἴ ῦ η8. ὙΤδῖβ 15 ουϊἀθηῦ ᾿τοπὶ {86 1]. Θρι81168, ἢ] ἢ 6 Τὰ Ἡυὶ θη ἀπά 
ἀϊγροϊοα ἴο (Πο86 τγῆο δὰ Ὀ6}161 (Πο86 τη ΐγϑοΐθβ, βινὶ δὰ ραγυοὶραιοά ἴῃ ἔδοβα σὶ 8, 
Δηἃ τοὶ αἰ80 οοηἰδίῃ γαργοοίβ ἴον [86 πιϊδιημδπασοιηθηῦ Οὗ βυιοὶ ρ δ, δηὰ νᾶτγίου8 
εἰἰγθοῦουβ τοβρθοῦϊηρ [86 ὈΘ (ΕΓ υδ6 πὰ οτηρϊογπιοηῦ οΥὗὨ [Βο).} 1 1π686 Ῥϑυβοῃ8 
πὰ ποὺ τϑοοίνοα βαςὶ ρ᾽ῆβ, πσου]ὰ {18 Ἰωοᾶς οὗἨ τυ τηρ απ ἀγραυΐηρ Πᾶνα Υθοοη}- 
᾿πθη θα ἐῃ6 ΡΟΥΘΟΠ8Β ΟΣ ἀΟΟ ΓΙ 68 οὗ {16 δροϑβϑί]68 ἴο ἴοπὶ ΠΟ ΟΓΟ ΘοἸϊπίηρ' ἴτοπὶ 
θοῦ δου (ΒΟΥ ποὺ βανα οοπίγααϊοιθαὰ {116 Δροβί]ββ, 88 δϑβογεηρ ἀβ!]ογαίθ 
[]βοβοοάβὴ Βυὺ {818 νγᾶβ πόῦθῦ αἰϊαπιρίοα, 

[ν.. Τλον δι )εγοαὰ οὐογῳ ἐπίπφ ὅὸ γ᾽ ἐλο ἐγιδ, οΥ ἐδιοῖν παγγαΐίοη, ουόπ 
δαί ἐϊδοῖ; ἀπά διγοιισὶέ πιαὴν ὁ ἐδεὶγ σοπίοπιρογατγίδε ἰο α σοπυϊοξίοη 
407 ἐξ ἐγπείδ,. 

ΤῊ ΒΙΒΙΟΥΥ οὗ {86 ἤγβι ργοΐδβϑουβ οὔ ΟΠγιϑιϊδη ὈΘΆΓΒ νυ [Π088 [0 {π6 Δ οἰ ΠΟ Π 8, 
Βυ οτηρθ, ἀῃα ραϊη } ἀθδίῃ5 ἴο τ βῖο ἢ ΠΟΥ πον 6 σοηϑίδηι! Υ οχροϑϑὰ, δπὰ πιο 
{ΠΟΥ ΟΠ ΘΟΥ ΠΥ οηἀπτγοα ἔον {π6 8αϊκα οὐ {πεῖν τοβιϊπιοηγ. [Ὁ {86 ἐβῖπρβ τ ΒΙΟΒ {Π6Υ͂ 
αἰζοϑίοα μαὰ Ὀδθη {8]56, 1ἴὑ πουϊὰ ἢανα Ὀδθη ἘρΑγΆ]] 6]. πηλάπο88 [ῸΓ ΔΠΥ ὁπ6 ἴὼ 
Ῥογβίβῦ ἴῃ ἵβοιι ἰο (Π 1088 οὗ 6 ; δηὰ 11 τοι] ἢανα Ὀθθη ἱπογ 10 ]6, τῃδὺ 80 ΤΠΔΗΥ͂ 
Βιιου ἃ οομβρίγο ἴῃ 86 Βδῖὴ 6 ὉΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 Πα ἀπδοσοιιηβ Ὁ 6 (ΟΥ̓ ; ΘΒρΘ ΟΠ τ ἢ θα 
{86 τεἰρίοη ψ Εἰς ἢ ΠΟΥ ῥῬγοΐεβϑοα Ἵχοϊυοὰ 8]] ᾿ἴᾶγβ ἤγοπι {Π6 Βαρρίποβθ ἀπὰ γονασϑ 
οὔ {6 ποχὺ "ἴδ, οὗἩ τιον (ΠΥ ῥτοϊοπάρα ἴο θ6 ρμαογβιδοα : βὸ {μπδῦ, τ παΐβοανοῦ ὑπ 086 
ῬΘΓΒΟῺΒ ταϊμῦ οἰ μογ 88. Ὀς, ἀπ ΠοσΟνοσ ΠΟῪ τιϊσῦ ΚΔ ]8}{7, {Π6Γα 8 πὸ σθάβοῃ ἴῸ 
ἀοαθὶ οὗἹὨ ὑπεὶν ἰγυτἢ δηὰ δβά 6] γ ἴῃ (818 σαροτί, θοολυϑα ΠΟΥ ἀϊοὰ ἴῸν {ππ6 (65. ΠἸΠΠΟΗΥ͂ 
οὔ. Ὑπογοίοσο 186 Εἰσῃθϑὺ αὐὐοβίδι !οὴ ΟΥ̓ {πίη 'θ 6816 4 τηαγίγγάοιῃ, ἀπὰ {}1Ὸ 
τηοϑῦ σΡ 1016 τη 65565 ΠΙΑΓΟΥΤΒ ; δηὰ {που ρἣ Ὀᾶτα τηαχίυγάοπι Ὀ6 ποῖ δῇ δυριαπιοηΐ 
οὗ 186 1π|}}}10}6 ἐγαι}} οΥ̓ ἃ ἰαβίϊμποπυ, οὐ οὗ π6 ᾿πι} }} 1 ΠΠῈ } ΟΥ̓ α ρογβοῦ {ἰπαὺ ρῖνοϑ 
"ἴ, γαῖ ' 8 ὁπ οὗ [86 πἰσμοϑῦ ἀγρυιηθηΐβ (Παὺ σλπ Ὁς οὗ 1ν}8 ΠΟΠ ΘΒ. δπα ἱπίθρυν ἴῃ 
ὑπαὶ (πίησ, δηὰ {π8ὲ Βα Ὀφ]ΐονθ8 10 Εἰτηβο ἢ, οὐ γυγῖβα μ6 ου]Ἱὰ ποὺ ἀΐα ἴον ἰῦ ; δπὰ ἴὉ 
15. ἃ σοο(ὶ ονϊάοπος οὗ [6 σθῃοτῦαὶ ἱπίαρτὶΥ οὗὨ ἔμ 686. Ῥθγβοηβ 88 (0 81] οὐβαὺ ἰῃΐηρα, 
1Π4 {ΠΟΥ ΘΓΡῈ 80 ΦΟὨΒΟΙΘΏΓΙΟΙ8 88 Ὠοΐῦ, οτ ἴδασ οὗ ἀθαι, [0 ἀθὴγ Ὑμαῦ ὑΠῸγΥ Ὀε]ονοὰ 
ἴο Ὀ6 ἃ ἔγταϊῃ, ποῦ ἰο σοποθ8] τ δῦ ἴμογ Ὀδ]ανοα το Ὀ6 οὗ ἱπιροτίαποα. 

ΕἌΓΙ ΘΙ, ΠἰΒΊΟΥΥ βιονν8 1ῃ8ῦ, ὈΥ ὑπ6ῖν ὑδβύϊαοηγ, {Π6 ἤγβι αἰδοῖ 169 οὐἨ ΟΠ τ ϑ ἰδη 
80 σοηγν!πορὰ 4 ναϑῦ πα πλῦοΓ οὗἁ {6 ἱτ ΘΟΠ ΘΠ ΡΟ γί ο8, τὸ οου]ὰ τὶ που ΔῺΥ (του ]ο 
᾿νανὰ ργυνοὰ {86 γα οὐ ἐἰβοοοὰ οἵ ἐμοῖς βϑιδίθπιθηῖϑ, {π80 οσυθῃ {Π686 Θποουπίοτοα 
στορῖ ρογβθου !0ῃ8, πα ΠΟΥ ΠΥ νοπιυγοά αϑίδίο, Πρ γυ, ἀπὰ ἄνθη [6 1861 ὁ 
1π6 σὰ ἢ οὗἩἨ ΤῚΝ 6 (μοῖ8 (ΠΟΥ ἀβϑοσίθα, ΝῸΡ ποσὰ {86 Ῥογβοηβ ὙΠῸ ἴδι1ι8 Θ Ὀγαοθὰ {16 
ΟἸ γι βιδη (ἢ (ποὺν ϑδηἸηρ᾽ 4}} (86 θυ θοτίηρθ πο ἔΠ6Ὺ Κπον (Βα δυο ῥτο- 
ξοβϑίοη νοῦ ἃ 1Π|Ἀ}ΠῸΪΥ ὈΥΐηρ ἀροὸῖ {πη} πιοροὶν ἰσηοτδηὶ ον 1} οταίθ παν ἀτι4]8, 
ψΠῸ0 πιὶρῃῦ ὕ6 βυρροβοὰ ἴο Ὀ6 δυγτοα ἰηπΐο 4 Ὀδ]Ἰοῦ οὗὨ ὃ ᾿θγουρὴ ἃ ὈΪΠ πὰ δπὰ 
1Βουρ 1658 δος Βυβίαϑαι. Οὐ [ἢ ΘΟΠΙΓΕΓΥ, ἀπηοὴρ ἴΠ6 ἄγβὶ ργΟ ββουϑ οὐ ΟὨΥΙΒ0 Δ ΠΥ 
Ὑ6 ἢανα ᾿πβίϑῃοοβ ΟΥ̓ ΣὩΔΗΥ͂ ΡΘΓΒΟΠΒ Οὗ ΠΌΒ]Υ πὰ ΥϑΚ, τμθὴ σΑρϑΌΪς ΟΥ̓ ἰηνοϑιϊ- 
δαληρ γα ἀπὰ Ἰαθρίπρ οἵ [18 ονϊάθηςθβ, ϑοῃιθ οἱὐὗἁὨ ὑγβοπλ γ ΓΘ ἢ] ΟΒορθογθ ἀπὰ 
ἘΛΠΤΉΕΙΣ δοηυσίηϊο τῖῖΐὰ (μΒ6 Ῥεβδὺ ὙΣΠΠρ8 δηὰ τ} 41} [Π6 ἰοαγηΐϊηρ οὔ ἴΠ0 

Ὠ01168. 

ΠΙ|Ι. Τηιγαϊν, ΤῊΞ ΟΚΕΡΙΒΙΠΙΤΥῪ ΟΕ ΤΗΕ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῈΥΝ ΤΈΒΤΑ- 
ΜΕΝΊΒ 185 ΕὔΠΥΎΠΕΙ ΑΥΤΕΒΤΕΡ ΒΥ ΤῊΕΒ ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ, ἙΑΟΤΒ ΟΟΝ- 
ΤΑΙΝΕῸ ΙΝ ΤΗῈΜ, ΒΕΙΝῸ ΟΟΝΕΊΕΜΕΡ ΒΥ ΟΕΈΤΑΙΝ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΙΥΒΕ 
ΟΚΌΙΝΑΝΟΕΒ, ΟΚ ΜΟΝΌΜΕΝΤΒ ΟΕ ΟΠΕΛΤ ΟΕΡΕΒΕΙΤΥ, ΤΗΑΤ ΕΧΙΒΤΕΡ 

1 Βε6}1 Οογ, ὶ. 4, 5., ἰΪ. 4, δ., ν. 8---5., χὶΐ, ΧΙ, 8., χὶν. 1--38.; 2 ΟὐΥ. χὶὶ. 7-1}.; 64]. 
δ}, 5.;: 1 Τ6895. ἱ. 5. 

2 διοἢ ογ βου Ῥβῦΐυβ, ργοσοπδὰ] οἵὁὨ ΟΥὙΡτυδβ (Αοἰδ χὶ!. 7---12.}; Ὁ οηγδβῖπ8, 8 
τοι ον οὗἩ ἴΠ6 βεηδῖο οὐ σουῃςὶϊ οἵ Ατϑοραραβ, απ ΤΩΔΩΥ Οἴποτα οὗ ἴπΠ6 Ῥο] δμοα δηὰ 
ἰηφαϊδιείνο ΑἸ Βοηΐδη8 (Αςἰ8 χνὶϊ. 84.); Εγαδίι:8, ἰγθαβαγεσ οὐἠ ΟΟΥΠΙΒ; δηὰ ουθῃ ῬοΓΒΟΠΒ 
Ὀεϊοηρίης ἴοτΠο ἱπιρογίαὶ ἐοατὶ (ἔοπι. χνὶ. 28.); δπδιῖη Μαγγτ, οὔοο ἃ Ρ]ἰοπὶς ἢ ]οβορποτ; 
πὰ ΑἸποπαρογαβ, δὴ ΑἸδεπίδη ΡἢἸΟΒΟΡΏΟΓΣ, 80 δὲ ἢγβί οηϊοσία πο 80 πηΐβυουγαῦϊο 8π 
ορίπΐοη οὗὨ 6 ΟΠ τ δεϊδη σαὶ ίομ, τπδὲὺ ἢ6. ἀοιοττιϊηοά ἴοὸ ττίϊα αραϊπϑὶ ᾿ξ, ὈὰΣ οὐ ἱπαυ τὶς 
ἰῃἴο τὴς ἔκοῖβ τῃδὲ βιιρροσγιθα ἴτ, γαὰδ οοηνυἱησοὰ ὈΥ (ἢ ὈΪ4Ζα οὗ δνϊάθηςθ ἴῃ 118 ἴἌνουγ, δηὰ 
τυτποὰ ἰ5 ἀοείρπεά ἰηνεεῖίνο ἰηΐο δὴ οἰαθογαῖο δροΐοςγ. ([δγάποσ, Βνο. υοἱ]. 1ϊ. Ρῃ. 180--- 
187. : 4ῖο. νο]. ἷ, ρρ. 379---381.) Τὸ ἴΠ686 τηδὺ ὃ6 δΔἀάδοὰ [Π6 ἐπιποηῖϊ τί [ογ ΠΟ δ56 ἰοδιπιο- 
πιἷο8 ἴο 186 δι: δοητςῖγ οὗἨ ἴῃ Νονν Τοδβίδιηοηὶ γο αἰγοδ αν Ὀδοη οἰϊθ4, ΡΡ. 70---84. σμργά, 
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ΑΜΟΝῸ ΤΗΕῈ {ΕΥΞ5. ΔΝῸ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΒΘ ΕᾺΟΜ ΤΗῊῈ ΤΙΜΕῈ ῊΗΕΝ ΤΗΕ 
ΕΥΕΝΊΤΒ ΤΟΟΚ ῬΠΧΑΟΒ ΜΨΗΙΟΙ ΤΗΕῪ ΑΒΕ ΒΑΙ ΤῸ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΕ, 
ΑΝῺ ΨΜΗΙΟΗ ΟΒΡΙΝΑΝΟΕΒ ΟΚ ΜΟΝΌΜΕΝΊΒ ΒΌΒΒΙΒΤ ΤῸ ΤΗῈΕ ΡΕΕ- 
ΒΕΝΤ ΠΑΥ, ὙΗΕΒΕΥΕΒ ΕἸΤΗΕΒΕ ΦΕὟΒ ΟΕ ΟἸΠΕΙΒΤΙΑΝΒ ΑΕΒ ΤῸ ΒΕ 
ΕΟΝΡ. 

1. Ἐοτ ᾿πβίδῃοθ, διλοηρ' {Π6 «6νῦ8, ἔπ γ6 ἀγὰ {Π6 ογάϊηδποο οὗὨ ΟἹγ- 
οαπιοϊβίοη, δηά ἰμ6 ἴοαβίβ οὗ 6 Ῥδββουθσ, οὗ Τα γΏδοῖαθ8, δπα οὗ 
ΤῬοηϊζροοβῦ. 

[1.7 ΟἸβουμοιβιον 18 ἰμ6 868] οὗ {6 σονθηδηὺ ψὶ Αναθ δα, (μ6 στοαὺ Ῥτορθηϊοῦ 
ΟΥ̓ (86 6 νγ8, οἡ 811 σσβοβα ροβίθυ!υ Σῦ γα8 οπ)οϊπθᾷ. ΤῊ]8 γἱὶθ νγσὰ8 δάἀορίθα Ὀγ {Π6 
Ἐργριίδηβ, (ΟἹ οἰ Δη8, {86 (]ορί8η8, 186 ῬΠαηΙοΔη8, Δα ΟΠ6 ΟΥ ὕτγγο οΟἶοὸῦ βιῃβοίθηϊ 
ΠΔΙΟηΒ ; Ὀαῦ ὑπο 105 ΕΙΡῺ Δα Υ δϑοοηαοα Ὀογοῃὰ {6 τοσογάβ οὗ [6 ραβϑῃϑ, πο 
ΔΓ ΟΌΪΑΓ ΓΟΆΒΟΠ 788 Ἀβϑιρηρδα [ὉΓ ᾿ζ, Ἔχοορὺ (δὲ βοπια ῥὈγοΐδϑβοα (61 δάὔογθηοα ἴο 

10 [ῸΓ {116 86ῖκο οὗ οἰθδῃϊ ποθ. ΝΟΙ͂ 1 18 {Π|8 ῥγθοῖβα τνδηΐ οὗἩἨἉ γϑάβοὴ ψ ἰοῖ οοη811- 
ταΐο8 {μ6 σταπὰ ἀϊδδγοηςα Ὀούπθοη [86 οἰτουτηοί βίου οὗὨ ἰῃ6 (θη 1168 δηὰ {δμαὺ οΥ̓ (6 
ἴ3γ86}1168.. [ἡ (6 ο886 οὗἩὨ (86 (6 ῃ{1168 1 ὑτονϑὰ ἢοῸ ὁπα ἰδίου! δ] ἔδοϊ : ἴῃ [6 ο886 
οὗ {π6 βγαρὶ θβ, 1 ρῥγονοὰ (6 μιἰβιίογιοαὶ δοῦ (μα ΑὈγδμδπι γ.88 σομηηδη ρα ἰο 
δαορὺ {86 τἰΐα δηὰ ἴο βαπὰ ἰὺ ἀονγῃ ἴο 1118 Ῥοβίοσ: υ ἃ8 ἃ Ὀδάρα οὗὨ δεῖν Ὀοίης, ἴῃ 
σοί ομοβθη ᾿π68, {86 ΡΘΟΙΠ ΑΓ ΕΠ οὗ Φειιοναῃ. Τΐ8 Λιοί, τ ΠΙοὮ 5. ἃ ναὶ 
οὔ ἰῃ (86 Μοβαῖὶς Βἰβϑίουυ, 10 ἀθοιάβα!υ πὰ ἱποοηίγονθυ Ὁ] Θϑ δ] βῃθ8. ἘῸΣ 
τβουρὴ {16 15γ86}}068, {6 ΔῺΥ οἴμοῦ πδίοῃ, τσ πᾶν δἰπιρὶν λἀορίοα {μ6 τἱΐα οὐ 
αἰγουπηςοίδίοῃ, γοῦ {Π6Ὺ οουἱὰ ποὺ αν δἀορίοα 10 88 ἃ Θοτμτηθιηογαί να ΟΥΙ Δ ΠΟΘ, 
ῬΓοοββίηρ ἰο δοπηηθηος ΦῸπὶ [6 {ϊπιὸ θη [6 οοπιημοιηογαίϊνα ἔδοῦ οσοιιγιοα, 
10]6858 ὑμδὺ ἔλοῦ γολ]γ λα οσουγτοά. ΤΏ Τϑδβοη 18 οὐνίουβ. [Ὁ [186 Ὀο] ἰοῦ, 45950- 
οἰαίοα τὰ Π6 τἱΐο, δὰ σοπιηθηςσοα δῦ ΔΗΥ ὌΡΗ Ροϊηΐ οὗ ὑἶπι6 διιδδοειμοπί ἴο 116 
δὐορίίοη οὗ {86 στιΐθ 1.861, 116 ῬΘΥΒου8 σοὸ ῃσϑὺ δι γαοθα {Π6 Ὀ6]ἰ6Γ πγυδὲ ὑπ80- 
ΘΟ ΠΙΔΌΪ αν βυϊογεα ἐπαπιβοῖνοθ ἰὼ Ὀ6 ρογβιδαθά, ποῦ ΟἹΪΥ ἰδαῦ βαοὶ γὰ8 (ἢ 6 
οΥἹ βίῃ οὗ 186 σα, Ὀυὺ ἐμαΐ {86} ἀπά {ποὶν {ΠΟΥ Ὀδίοτα ἴμοιι, ἔγοτῃ [86 ν ΣῪ ἰἰπ6 
ΟΥ̓ 118 ρῥυϊπιουαὶ Ἰηδυϊυὐἱοη, α᾽ τᾺγ8 ἀπεῖσ δηὰ δοϊϊευοα ἰμαὺ Βα ἢ )88 18 οτἱσίηἷ 

[1.1 ΤῈ ῬΆΒΒΟΥΕΒ Μ͵ὰϑ ᾿ῃβιιπἰ66 [0 σομμτηθπιογαΐθ 86 ρῥτοϊθοιϊοη οὗ 1ῃ6 15γδοῖ- 
168 ἤθη 4}} [6 Βτβί- Ὀοτη οὗὨ 1π6 Εσγυρύϊδηβ ψογα ἀοβίσογοα, δηὰ {ποὶγ ἀθ] ’νογᾶποο 
τοῖα Ὀοηᾶδσε πῃ Εσγρῦ, τ] Οἢ τ α8 108 Ἰπιπιοα 6 σομβδαθηοθ. Τὸ (88 ψὰ8 δἀαοά 
ἔα βοϊϑῃῃιη σοπβϑογαίΐζοῃ οὗ ἰδ6 ἤγβὺ- ΠΟΤ οὗὨ Ἰηδὴ δηὰ Ὀθαδί ἰο αοά : απὰ ἴῃ ἤυτί ον 
σοΟπμηθηϊογαζίοη οὗὨ {86 ἀσδιγυοίίοη οὗὨἨ 186 βτγβύςροσῃ οὗ (86 Εσγρίδηβ, ἴἰμα ἰτιῦα οὗ 
Ι,ονὶ τγὰ5 βοῦ δραστί.0 Ὑ86 τοητἢ ἴῃ σ]ο] {818 ἔδαβϑῦ γγχἃ8 βοϊ σπχηβθα, ἔγοπὶ Ὀοὶπρ (μα 
Βονθηίῃ, τῦ88 ΓθοΚοπρα 848 (Π|ὸ ἢγϑῦ τοητἢ οὗ {86 γϑδγ, ἴῃ ὁγάον (0 τρασὶκ ἰὺ 88 ἴπΠ6 σα 
ΟΥ̓1Πΐ8 ΠΠπϑέτουϑ ἀοϊ νογαποθ. ὍΤῆ6 ρῥαβϑουοῦ γγὰ8 δαίϑη τ} ὈΓΓΓΕΓ ΠΟΙ 5, ἰοὸ σουϊηά 
ἐπι6 [6γδ6] 168 ΟΥ̓ {Π|6}} Β6Υ ΓΘ ΤΌΠΟ ΘῈ Δη 4 Β0ΥΎ116 [ροἀ ἴῃ Ἐργρί;--- σῖ ἢ π]δανοηθὰ 
Ὀγοδά, Ὀθοϑαβα ἰ.6 Ερυρύδηβ, ἴῃ ὉΠ6ῚῚ ΓΘΓΤΟΥ, ὑτροά {παπὶ τὸ ἀοραγῖί, δὰ που]ϊὰ πο 
8]]ονν ὑμθαὶ {ἰπ|6 ἴο ξένοι (λοῖν Ὀγοδά, )0ν λον βαϊά, Ἧζὲ δὲ αἰΐ ἀδαὦ πιο. Απὰ ἷὲ 
τγῶϑ ΠΚουίβα δδίθη ἴῃ {6 ΡοβίῃΓα ΟΥ̓ ἰγάν 6 ] 6 18 }.ϑὺ ΡΓΘΡαΓοα [ῸΣ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ, ἰο τραγκ 
118 πανίηρ ἱπηθγο Ἰδίοὶ Υ ῥργοοράρᾷ {πεῖν δαάάθη δηὰ ἤπαὶ ἀοραγίυγο ἔγοσα {86 μουβα οὗ 
Ῥοηάασα. 

[1.] ΤῈ ΕΈΛΒΤΥ ΟΕ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕΒ ἯῸᾺ8 Ἰηϑιυἰ6α ἰο ἰχαΐα Ἐπ6 ἀ6] Ἰγ ΟΥ̓ 66 
οὗἩὨ [6 βγϑϑὶ ϊθβ ἀηὰ {μον ἡουγηουησ ἴῃ (Π6 ἀοβογί, (ἡ (818 ΟΟΟΑΒΙΟῺ ἐΠΑΥ͂ ΘΓ 
οομπιπηδπἀοα ἰο ἄν6}} ἴῃ ΓΔΌΘΙΠΔΓΟΪ68Β. ΟΥ Ὀοούδι8, “ τηρδάς οἵ ἴπ6 Ὀουρἢβ οὗ σοοῦ!γ 
ἴτγοοϑ." Ααά, 

[1ν.} Τῆς ΕἙΑΒΤ ΟΥ ῬΕΝΤΕΟΟΒῚ 88 δρροϊηξοα ΠΣ ἀδγ8 δῇθον {86 ῥῬϑβδουθσ, ἰὼ 
οοππποιπογαῖα {π6 ἀρ] ν ΘΓ οὗ 186 [Δ ἴγοπὶ Μοιυηὶ 5᾽ηδι, το ὕοοκ ρἷδοα ΒΩ͂Υ 
ἄ6γ8 αἴγου. {μοῖὶσ ἀδραγίυγα το Εργρθ. Αὐ {815 ἔδϑίϊναὶ, νυ ϊοἢ ττὰ8 οϑ]θγαϊθὰ αἱ 
ἀμαῦ βοϑβοῃ οὗ {π᾿ γϑὴσ τ πθη {πΠ60 }ν Παγνοϑὺ ἀβ08}}γ ο]οβο, ϑδοῖ ἢθδὰ οὗ ἃ ΨἈΜΠΥ͂ 
ψ28 δη]οϊηρα Ὀγ {Π6 «6 υγιδὶι ἰδ ἴο ἰδ κα βοῦα οὗ {6 βγει- γα οὐὁἨὨ ὑπ6 δαυίῃ, δὰ 
Ὀτγὶπρ Ὁ το {π6 ρίδοθ πο 1π6 Τ,οτὰ βῃου]ὰ οἤοοβο, δηὰ ἴο βοΐ 10 ἄόνῃ Ὀθίοτα 188 
Αἰίαν οὗ (Π6 [μογὰ, πιακίηρ [86 δβοϊοπιπ δοκποπ)]εαρτηθηΐ οἵ ὑπ6 σ᾿ μοἱ 6 86γ}68 οὗἩ ρϑοι- 
Ἰὰν ἀπά πιϊγβουουθ ργονιάθησθα Θχ ρου θηοοα ὈΥ (δ6 παίΐοῃ, τ}! ἢ 15 ΡΣ ϑοσὶ Ὀθα ἴῃ 
εαϊ. χχανὶ. ὅ---10.2 

1 ἘΔΡοτ᾿ 5 Ηοτα: Μοβαδΐςβο, νοὶ. ἱ. ὈΡ. 8337--- 841. 
3 θυ γοίείη, Δυϊογίς ἀο8 1ήνγοβ ἀ6 ΜοΥῦβο, μγ. 169---1 79. 
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Νον 411 {π686 1πβυϊ δα ]0η8 πανα θ66η Π6] 4 βδοσθα διηοηρ (Π6 «6τὺ8 
ἴῃ 811} ἀρϑβ, βίῃοθ {πὶ δρροϊηϊμηθηΐ, Πα δγ6 ΒΟΪΘΠΠΪΥ Δη4. ΒΒΟΓΘΪΥῪ 
οὐβοσνϑα διηοηρ ἰἤθῖὰ ἰο {μ]ὶ8 ἄγ. (Οὐδ ἴπθ86 οὔβϑύνδησθβ μ6 8δ6- 
οοιηίοα ΤΌΣ, ΟἹ ΔΠΥ͂ ὈΓΙΠΟΙΡΙΟ Ὀὰὺ {Π6 ονϊάθποο οὗ ἐπ ΒΑΟΤΒ ἢ 
ΜΠ ΤΠΘΥ ποτ ἰουπάοα } Υ6 ἴᾶανα ποῖ ποτα οογίδϊη ουϊάθποθ οὗ 
{86 ἴλοίϑ οὗ (8Π6 τηυτάογ οἵ Κὶπρ' ΟἸΠΑυ θα 1., ΘΟὨΊΓΑΥΥ ἰο 4}} ἰὰνν ἀπά 
7αδέϊοο, δπᾶ οὐ 1Π6 τοβίογαϊίοη οὗ (88 ργοῆϊραίθ (ὑμβαυ]θβ 11., δπὰ 
οὗ 1Π6 ἀοἰίνογαποο οὗ ἄϊηρ; 6τὴ68 1. δηά {π6 Ερ] 8} ραυ]ατηθηύ ἔγομι 
ἀοϑίγαοίζοη ΕΥ̓ ραΠΡΟΥΟΓ (σοηΒρΙγοα ὈΥ οογίδιη ποθ ῃ 4168), δηά οὗ 
1Π6 αὐτῖναὶ οἵ Κρ ὙΠ Πα {{Π1., τ ΒΙοἢ (ογιηϊπαίθᾷ {Ππ6 οἀϊοιιϑ 
ἸΥΤΔΠΩΥ οὗὨ Ζ}4π|68 11,, 41} τυ οἢ ουθηΐβ ΓΘ ταβροοῦ γ Οἱ Υ Θοτωμηθιηογαίθα 
οἡ {π6 {πγο!ἢ ἀΑΥ οὗ Φαμυάγυ, {Π6 ὑνοηγ- πη ἀν οὗ Μαγ, δηὰ 
{π6 ΒΡ οὗὨἨ Νονθιιῦοσ ἴῃ δδοῇ ὙΘΔΓ. 

2. ἴῃ {Κα τωδῆπου, [86 ΡὈΥΪποΙραὶ ἔδοίβ οοῃίδι θα τῃ (ῃ6 (ἀο08ρ6}8 ἃγ6 
σομβγιηθα ὈΥ τηοπυμηθηΐίβ, ΜΏΙΟΙ δι ϑιδύ ἴο {818 ἀδν δπιοηρ ΟἾγ18- 
{ἰΔη8, δα τ ὨΙΟἢ ἀγα {ΠπῸ ΟὈ])ΘΟοίΒ οὗἩἨ τρϑη βθῆβθβ. Τῆ686 ᾿οπυ θη }8 
ΔΙῸ {Π6 οταϊπαποοῦ οὗ Βαρίϑιη, [86 Ἰμοσα ΒΒ ΘΌΡΡΟΥ, δηα (86 ἔδβειναὶ 
οὈβασνϑᾶ οἡ {π6 ἢγϑὲ ὅδυ οὗ [π6 σσϑοκ. 

[.1 10 15. ἃ τὸ] ]-πονσι ἐποῦ {π8ὺ ἰῃ 411 σου ηΐγ]6 5 τβοτο {μ6 ΟΠ ΓΙ βυδη (ἈΠ 18. 618» 
118 ῬΓΟΙΘΆΒΟΥΒ ἃγα ἰπ||816ἀ ΟΥ̓͂ ΒΑΡΤΙΒΜ; δηὰ ὑπαὺ ὈΥ 8 τυ ἰπσ ἴο 818 τα ΠΟΥ 
ΤΟΠΟΊΠΘ6 ΘΥ̓́ΘΟΤῪ ΟΠΟΥ Το] σ᾽ Οὐ 5 ἰπβι 1 Π| 0, δηἃ Ὀϊπὰ {ΒΘ πιβοῖνοδ (0 [86 ῥγοίδββίοη οὗ 
1Π6 (σοϑρ6ὶ δἰοπθ. Νον Βαρίίβπι, Ὀοὶ πα ρογίογτηθα ἰπ [6 πδπὶα οὗ (π6 Εδίμοσ, οὗἁ 
τῆ ὅοῃ, ἀπά οΥ̓ [6 Ηοὶγν δρίτιῦ, ρ᾽ ΔΙ ΗΪΥ δ ση ῆθθ ὑπ 6 ἤγπι ρογβυδβίοη οὗ {86 (γ]8- 
τὴ σδυτοῖι ἰμ8ὲ (Βοῖν το] σίοπ 18 τοι ἀοά, 186 Τοπηϊαΐη ΟΥ̓ 4]] σοοὰ ; ἐμιαὺ 1ὺ τγ88 
ΡῈ] 15Ππ6α το τπιαπκὶηὰ ὈΥ͂ 6888 ΟἸγτιϑί (6 ὅοῃ οὗ (οά, {Π| νο᾽ αΠΊΑΓΥ τ] ΒΒ ηροΓ οὗ 
118. αἰδροηβδίίοη : δηὰ ὑπαὶ ᾿ὰ τῶβ σοηβτιηθα ΟΥ̓ ΠΔΏΥ Ετροι 818, ΤῊ Γ8016 5, δηᾶ 
σιι8. οὗ τ186 Ηοΐγ ϑριγιι. ῬαγΟ συ ΑΓ οα {86 ρατγὶ οὗ ἰῃο86 γᾶο δἀπιϊηϊδῦο 1818 
τῖϊο, ᾿ξ β' χη ῖβο8 ὑπαὶ ΤΠΘΥ δοῦ ἈρΥ ΘΟ ΔΌΪΥ ἴἰοὸ (Ππ6 πὶ] οὗἨ [16 ΕΔΙΒοΥ πῇ ἈΠ ΡΟΙθ θα 86 
ΟὨ τι βιϊδη ΒΗ οἰ ρίομ, δὰ ΟΥ̓ ΟΧΡΤΟ88 σοΟπητηδηἀπιοθηὶ ἔγοτὴ μἷπι, δηα ἔγουη ἢ18 ϑοη στῆο 
Ρυθ] ϑμοά ἴτ, 88 ν)|6}} 858 ἤτοτα ἴΠ6 ΗΟΪΥ 50 ϊγἱῖ, 0 σοηβτγτηθά 1, βοὴ ἼΠΘΥ Ὀαρι1Ζ6 
Ἰη6ῃ ἱπίο {μ6 Ὀ6]16 πηὰ ργοίδββίοη οὐἉ Ομ γι ϑυϊδηῖγ. Οπ {86 ρατί οἵ ἀοὰ ἐ{ης ΤΟ 18 
ἃ ἀδοϊαγατοη, ὈΥ 8. ταϊηἰδίοσβ, [Βα ἢθ δοσερίβ 8η4 ραγάοῃβ ἴΠ6 Ῥαρυϊσοα ρθύβοῃ, 
ΡῬτον! δὰ Βα ρσῖνϑβ ἴΠ|6 ΒΏΒΎΤΟΓ οὗὨ ἃ σοοα ΘΟηΒΟΙΘΠο66, δηὰ ἴῃ ἷ8 δια Ὀϑοααπδηΐ 118 δοῖβ 
ἈΟΎΘΘΆΡΙΥ 0 186 ΟὈ] σα οη9 οὗἨὨ Ὀαρι8πι. Απὰ ἰΔβι}γ, ου 186 ραγὶ οὐ {μ6 Ὀδρίἰζοα, 
[μοὶν γϑοοϊ νηρ ΟΥὁὨ {818 Υἰΐα 19 ἀπαογβίοοα ἴ0 Ὀ6 δὴ δοοιοπαίθ δηὰ βοϊθπιῃ ρυδ]}ς 
ἀεοϊαταῖίοη οὐ ἐλδὶν Β6η86 οὗ [ἢ6 Σοἰαυοη ἱπ τ ἰοἢ (ΒΟΥ βίδηα το ἀοἂ μ6 ἘΔΊΔΟΥ 45 
ἔποῖν Οτθαίοτ, ἴο ἀοα {μ6 ὅθ 88 {πεῖν Ἐδάθομημοῦ, δηὰ ἰο ἀοὰ δα ΗΟΙΥ ϑ τ 88 
ὑμῖν βδποι ῆοτ, δοοογαϊηρ ἴο ὑμ6 νεννβ τ ἢ]. 1[ῃ 6 ΟἸΒ τ βιΐδπ Βδ]ρίοη ρίνεβ οὐἉὨ {8686 
τΤοἰδυϊοηϑ; δῃα αἾ80 οὗ {πο ὶγ ἄγπὶ ὑθβο ὉΠ] ΤΑΙ ΒΓ] ἰο ρογίογαι 41} {86 ἀυ (165 
Τοϑα τ ηρ ἔτοτα (ἢ 686 ΓΟ] ΑΙΙΟΠ8. 

[1.1 ΤὭδῦ ἴΠ6 ΟῈ 8 ΘΌΡΡΕΕ 18 οἴζθη Ἵοἰ γί θα 1π 411] ΟἸ γί βυΐδη σοπηίτίθβ 15 ἃ 
ἴδοι τπδὺ οδπποῖ Ὀ6 ηυοϑι!οποά, ΠΟΙ ΠΟΥ σ8ῃ 10 Ὀ6 φισβιϊοποα {παΐ ΟὨΥ 5. Δ Π}8 ΘΟΙ ΒΊΟΥ 
τ ἷ8. τα ἰοὸ Ὅ6 6586} {18}}Υ σοπηθοίοα τὴ 186 ῥγοίοβδίοη οὗ (μοῖρ στο] ρίοπ. Ουτγ 
ΤΑΊ] ογΒ οηϊοσ δι πο 186 Βᾶπηθ ΟρΙ Πίος οὗὨ ᾿08 ἱτηρογίδηςσο, Δηα {861 ἔδίμουβ υἱουγοὰ ἐξ 
ἴῃ πὸ β8πη6 ᾿ἰσῃῖ. Βυΐ πμδῦ οἰαἰπι8 ἀπ ἀσβαεῦνθ8 ρδγ στ ΑΓ ποίϊοα τὴ ἢ τοίδγθποσ 
ἰο 1818 ᾿ἰηϑιἸταἰίοι 18 τπαὺ ὈΥ ἴἰμ6 οοπηποη σοηϑοηὶ οὗὁἨ ΟἸ τἰβιδη8 ποῦν ᾿ϊνίησ, δηὰ οἵ 
Αἰ! ἴῃ ΤΌΤΤΩΟΣ α365 οὐἨ Ἡΐο86 ορί πῖοπ ἨΠ αν ΔῊ Κποπίοάρσο, ἴΠ6 ᾿πιροτγίδῃοσα οὔὨ {116 
Τωμοτὰ δ ΒΌΡΡΟΣ δυῖ868 ἴγότη 118 Ὀδίπρ ἃ σοπηπιθιπογδίίοῃ οὗ ἴπ6 11, βυ  σΊησβ, ἀθαιῃ, 
πα γοβυστοσίοη, δηἃ βοοοπὰ οοτϊηϊηρ οὗὨἩ ἴδ Ἐοιπάον οὗ {π61ν ΓΤ Ι σίοπ, πὰ ἔγοπι 115 
Βανλπησ ὈΘΘΠ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΘΠ] ποα ἴο 8]] [15 ἀἰ5οῖ υ] 65 ὮΥ 19 ἀυἱηρ Του οβῦ, τ] ἃ νοῦν 
ἴο νογροίιδία [86 ΠΙΘΠΊΟΣΥ δηὰ ἀοτιηοπβίγαίο [Πα ἐγιι ἢ οΥὮἁὨἁ [686 αυθηΐϑ. 
ᾧ Σ ἼΜμὸ βιδίοα οὈβοσνυδῆςα οὗ ΤΗΒ ΕἾΒΒΤ ΠΑῪ ΟΣ ΤῊΝ ὙἾΕῈΚ 88 ἃ βδογοὰ (δβ{[ναἱ 

ἦπ ΒΟ ΟυΓ οὗ ΟὨ τ βι᾽5 γοϑυττοοϊΐοη ἔγοπι {Π6 ἀοδά, --- ΟἹ ὙΒΙΟΝ ἀαγ ΟἾ ΓΙ 5.185 δ βίαϊπ 
ἔγοπα δ᾽} δοοῦϊ αν ἸΔΌΟΌΣΒ δηὰ δῇδιγα, δηα ΒΟ] ἃ βο] σπΊἢ 8556} 0168 [ῸΓ ἴῃ6 ῬΌΌΙς τγοσ- 
Βιυῖρ οἵ ἀοά, ---- Ῥγόβοσνοθ ἰμαὲ σταη ουθης ἴγοπι {8}}[ἰππρὸ ᾿ηῦο ΟὈΪνίοη. 

Νοῦν, 88 {π686 τηοπιυπηθηΐβ ραγρούμπαϊα [86 ἸηθΙ ΟΥΥ, 80 {Π6Υ ἀοπ)οη- 
βίγαίθ {π6 ἰγαϊὰ οἵ {πα ἔλοίβ οοηίαϊποα 1π {86 ὉΒρ6] Εἰεύοτγ Ὀογοπά 
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41] γθαβοῃδῦ]ο οοπ γδαϊοϊοη ; Ὀϑολθδβα, πα] 6858 {π6 αυθηΐίβ οὐἩ ψῃϊοὶ (ἢ6 
ΟἸὨ ιν βύϊδη σἰῦ68 ΔΓ ΘΟΙΏΓΛΘΙ ΠΟΤ ὕΙΟῺ8 Ὠδα γΘΆ}}Ὺ Οχἰβί θα, 1Ὁ 15 Ἰπηροββῖ 016 
ἴο σοπορῖγα ΒΟΝ {Πποβ86 τῖΐθβ οου]Ἱὰ αν σοπο 0 ρΌΠΟΓαΪ 86. ΕὟΓ, 
1 ΨΔΦοβὺ8 ΟΠ γιβῦ πο Ποσ ᾿ϊνϑὰ, ΠοΥ ἰδιρσηΐ, ΠΟΥ ψΥΟΌΡὮ ταΐγαο]θβθ, ΠΟΡ 
ἀϊοα, ΠΟΙ ΤὍ86 ἀρπῖῃ ἔγοτα 186 ἀοδά, 10 18 ΔΙ [Ορσ ΊμοΥ Ἰπογ 1}}]6 {Πα 80 
ΠΙΔΩΥ͂ ΙΏ6ῃ, ἴῃ ΘΟΙΠΕΓΙΘΒ 80 ΜΠᾺΟΪΥ αἸδίαπί, βῃου ἃ πᾶν οοηβριγοά 
ἰοροῖθμοῦ ἰο ρογρθϑίπαίθ βοἢ ἃ 86.168 οἵ ἔ]βεῃοοάβ, ὈΥ̓͂ δοτητηδποίηρ: 
1Π6 ΟὈβουνϑθοη οὐ {μ6 ᾿πϑυϊθυ τ] οη8 οὗ Βαρίβπ,, {π6 1μογἀ 8 βΒαρροι, 
ἀηᾶ {π6 Ἰμογα δ 1λαΥ ; δῃηά 10 18 δα ΠΥ ἸποΓ 6 α10]6 {παῦ, ὈΥ ΘΟ Ππυΐησ' 
ἰο Οὔβογσνα {μ6ῖ, {μ6 Ὺ βῃοι]αὰ πᾶν ᾿πηροβοὰ ἰμοβο {]βθῃοοάβ οἡ 
Ροβίογυ.} 

ΙΝ. Ἰμαϑῦν, ΤῊΒ ΨΟΝΘΕΒΕΙ, ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΜΈΝΥ ΑΝῸ ῬΕΟΡΑΘΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ΟἨΒΙΒΊΙΑΝΙΤΥ 185. Α ΜΟΗ͂Τ ΟΟΝΥΙΝΟΙΝῸ ΡΕΟΟΕ ΟΕ ΤΗΕ 
ἘΝΥΠῚΕ ΟΕΕΡΙΒΙΠΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕῊῪ ΤΈΒΤΛΑΜΕΝΤΥ, ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕ 
ἘΈΜΙΟΙΟΝ ΉΙΟΘΗ 1Τ ΕἘΒΤΑΒΙΙΒΗΕΒ. 

Βοίογα ἴδ ϑοοοηὰ σθμ[ ΡΥ πγᾶ5 οοπιρί[οἰοᾶ, ὑπ6 ΟΠ βύϊδη ἀοοίγϊ πα ν88 ργορασαϊοα 
{πρου σἢ 06 τ] οἱ Ἀοιηλη θτηρίγο, τ] οἷ [6 η σοι ρτὶβοα αἰπχοϑῦ ὕἢ86 ψῇοϊα Κποσῃ 
σον]. [0 ργονδ]δά πιποιυῖ ΙΝ Βϑἰβίδ 66 ΟΥ̓ ΠΥ ἰθιρογαὶ ροσοῦ. “ Πεοβιιτυΐα οὗ 
411 διιπιᾶῃ δανδηΐαροθ, ρχγοίοοίθα ὮΥ ὯῸ δ ΠΟΥ Υ, αβϑιϑίοθα ὈῪ ὯῸ αγί, ποῦ γϑοοηι- 
τηθηπρα Ὀγ {Π6 γτορυϊταίίοη οὗ 118 Δα ΐμοτΣ, ποὺ ομΟγορα ὉΥ οἰοχαθησα ἴῃ [5 Δἀνοσβίοβ, 
186 ποτὰ οὗὁἩ Οαοάἀ στοῦ πλὶ ΒΟΥ δηα ρῥγονα θα. 6 ὈΘμοΪὰ ὑπεῖνο πηθῃ, ΡΟΟΥ, 
Δι 11688, Δηὰ ἀποάαςαίοα, ὑσὶ απ ρηρ ΟΥ̓ ἴΠ6 Πογοθϑὺ δηᾷ πιοϑὺ ἀδιογηϊηθα ορροϑκὶ- 
ζἴοη, ΟΥ̓ Γ 6 ὕΥσΆΉΠΥ οὐ {Π6 πιασίβίγαΐα ἀπ [Π6 βι Ὁ] 6 0168 ΟΥ̓ [π6 ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΠΟΓ, ΟΥ̓ΟΡ 
116 Ργο)α!ο68 οὔ {16 (θη 118 δῃὰ {86 ὈἱρΟΙΓΥ οὗ {π᾿ «6 νυν." Τὴ ργοόστθβ8 οὗ {π|6 (Ὡς 
Οἰναγοὶ. Ὀδοαπλα αἰν! 16 ὈΥ Βογοίϊοβ, ἃ8 γ76}} 18 Ἔχ ρόοβϑϑιὶ [0 ἃ ΒΟΓΙ68 οὗ {π6 πηοσῦ β8ῃ- 
ΒΌΪΠΑΓΥ ΡΟΥΒΘΟᾺ ΙΟΏΒ ; γοὺ 3.}}} ὉΠ6 {τὰ Π8 886 Ὀγοίδβϑο οοπιϊπαθὰ ἰὼ βργοδὰ, ἴῃ 
ἀαἤδποο οὗ 8}} {μ656 ᾿προαϊ! πηθηΐβ. πα ποι ϑίαπαϊηρ ὑπαῦ [Π086 ὑγ}8 ΤῈ Σὸ- 
Ρυρπαηῦ ἴο ΘΥΘΥΎῪ Ὀδὰ ραβδίοη οὗἁὨ (6 ᾿πιδη ἢρατί, δηὰ σϑααϊγο, ἔτοηι ἐμοϑο τ]ὸ 
ῬΧΟΙ888 ὕΠ6π), (86 πιοϑὺ θχα] θα ρῥ᾽οίγ, ἰοσοῖμον τ (Π6 δ γοὐθβθ ΡΟ881:0]6 γοραγὰ ἴο 
ΘΥΘΓΥ͂ αἶν!}, τηογα], δπὰ τοϊδενα ἀυτγ, 88 γγ6}} 85 ἴα ρυγαδβῦ ἃπὰὶ πιοδὺ απ πϑίνα Ὀ6Π6- 
ψΟΐΪθΠΟ6, --- 8.}}}} ΟΣ 5 ΕἸ ΠΥ μ68 οοπυϊη σά ἴο βρτοδα (8 108 ουηδν δὰ ργοάϊςῖθ 4) 
Π ΘΥΟΣΥ͂ Ρᾶσὺ οὗ ἴΠ6 Κπονὴ που], ἀπά, δα ὑμ6 ργοβαηὺ ἄδυ, 18 διιυσασοα δπὰ οοη- 
[ε886ἃ Ὀγ ἃ ἴδηι ἢ ρᾶτὺ οὗ 86 Ὠυπιλη ταοο.32 

Ιη Ἑοοῃϑιοσίησ (1688 ἀἰγαοῦ αν  ἀσποοβ οὗ {Π6 σΥ ΠΥ οὗὅὨ (86 ἩΥὶῦο 8 οὐ [6 Νοιν 
Τοβίδπηθηῦ, Ὁ 18. οὗἨὨ πηρογίδποθ ἴο Ὄὔβογνο, {Ππ|ῶ| {ΠΟΥ6 18. ΠῸ Ορροϑβὶίς ἐββϑί ΠΏΟΩΥ ἴο 
σοηίγϑαϊοί {πὸ ροϑι(ἶνο ογθ 1 016 ἰαβυϊ πο οὗὨ [Π|6 Δροβίϊοβ, δνδηρο ἰβι8, πα πλ}}{1- 
ἐιιἀ68 οὗὨἨἁ οἴδοτβ, ἰο ἐῃ68 ΒΟΥ 8πἃ πιΐτδοοΒ ΟΥ̓ 68:18. 

Νοῦν [5 1ῦ ργορδῦ] 6, ΟΥὁ θνθῇ ροββί 016, ἐπδὺ 80 ἸΏΒΠΥ ομαγαοίουιβιϊς πιαυκ8 οὗ σα ἢ 
859 6 ἔανα τηρης]οηρά, ἜΦΡῚ ἔγοιῃ ϑιο ἢ ψΔΓΙΟῚ8. ἀῸΔΓίΟΥΒ, Βῃου ]α 411 50 Ὄχδο Υ 
οοἰποῖάθ ᾿π ἔΑνΟΌΓ ΟΥ̓ ἃ [186 ϑίουυ ἢ [58 πού {86 βιρροϑβι(ίοη ΟΥΓ (86 ἰγα} οὗἁ ἃ Ηἰβύογγ 
{9 Δοογοα δα πιο ποτα παῦυγαὶ, το οοηβοηδηΐ ἴο σοπογαὶ οὐδογυαιϊΐοη δηὰ 6χ- 
Ῥουίθησο, ἴο {86 ἰανγβ οὗ ονϊάθηςθ, δῃὰ οὗ 1Π6 Βαπιδη τηϊηα, [8 18. {116 Ξαρροϑιιοη 
ΟΥ̓ 118 (Ἀ]διγ ὃ Α Ὀ6] 16 Ἰὼ 86 ΟΠ τ ϑδη ϑουιρίγο8 18, ᾿πἀ ρα, ἃ Ὀ6 τοῦ ἰὴ τΠ6 στρα Υ 
ΟΥ̓ ῥαβῦ τηΐγαο α8, 0 σοπγπὶ ἃ σο] σίου σου οὗἨ ΟΟΡ πὰ υβοίαϊ ἴἤο τθαῆ. ϑυςὴ 
8 ὈΘΙΟΥΙ͂ ΠΠῊΡ]168 ὯῸ ΔΟΒΌΓΑΙΥ, ΟΥ ΠΟΙ ΓΔαϊοίΟἢ ἴο ΔΩΥ γα ἢ ΟΥ ΔΗΥ͂ ἔαεῖ. Βα ὮΥ 
Το)θοιϊης {16 Οοβροῖ, ρογβοηϑ 8Γ6. οοιηρο]]οα ὑο πιρίη αὶ, ἴῃ ΟρΡοδι το ἰο ροβὶ- 
ἔνα ογο 1 0]6. ἰοϑυπιοηγ, ὑμ8ὺ οχ σηβῖνα πηρογίδης ονθηΐβ αν ὑ8 Καη ροἷδοα ν᾿} }}- 
οὐὖ 8π διἰδαπαία οαιιδθ6. ὍΤΟΥ τηυϑὺ τηδὶ πίδῃ 0116 ΤΟΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ τιΐγϑο]68, σγοδίου {πὰπ 
ΟὨγΙβ Δ 8 Ὀσίΐανρο, δηὰ τοὶ δοοογὰ πθ ἢ 6 Ρ τὶ τη6 παίαγα οὗ ΟΡ, ποῦ {π6 οοηάὶ- 
ἰἴοη οὗ πιδῃ, πὶ ψ ἶοἢ ἔπσοῖνα δρβυγαά!165, Θοπ σα] Ἰοπ8, ἀπ ἱπιροβϑὶ ὈΠ| 168. 

'[ο ὀχρίδίη 1886 πιοϑὺ τοπάογία! δηα Ὄχι γβογα ΠΤῪ ἀρρθαγδησοβ ἴῃ {86 παίιγαὶ 
σου], ΡΒ] ΟΒορμοτβ πὶ ῃοὰὺ Ποδιἑδιίοη δἀμιϊξ ἃ ὀλι86 ὙΠΟ δοοοιηΐδ ῸΓ ἴδηι 
Οἰοανγ, δηα τῖτν ἰ(Β6 ἔδυσοϑυ αἰ Πα 168 ; Θβρθοῖ! ]γ ἤθη ΘΥΘΓΥ οὐμοῦ βαρροβί ἰοη π6- 

1 Μαοκηΐρἢ 5 ἩΔΥΤΩΟΠΥ, νοἱ. ἱ. ῥγο] τα. οὔ. υἱϊὶ, δηὰ Ηΐβ ΟΥ̓ ΠΥ οὗἩἨ ἴΠ6 αοδβροὶ Ηἰδ8’ 
ἴοτν, ΡΡ. 555---568. 

3 Τῆις ἀΠΠΠἸ σ Εἴ68, Ἁγ ΠΙο ΟἾ τ δ. ΔῈ ΠΥ ᾿δὰ ὕο Θμοοπηίοσ δὲ 115 ἢτγβί ργοραχζαίΐοῃ, ἀἴὸ οοπ- 
δἰ ἰοτοὶ ἴῃ [6 ΑΡροηάϊχ, Νο. Υ. ἐπγγὰ, 
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ΘΟΘΒΑΓΙΪΥ Ἰοδβ 0 αὐϑιγα {166 δηα σοπίγααϊοεἰΐοηΒ. Ὀροη τ μδὲ Γαϊΐοπαὶ στουπᾷ, ἔμ 6η, 
οαπη [86 ἰγυἢ οὗἩὨ 86 ἀοεραὶ ᾿ἰβίοσγΥ Ὀ6 ἀουδίοα ζᾧΣ Απά 08 ἰγι οβί Ὁ] 1886 8 (86 
αἰνὶπθ δι] Υ Υ ΟΥ̓ 6888 πὰ ἢΪ8 σε !ρίομ. 

Γμ6 111 ἔόσος οὗ 86 ἀγραπιθιιίβ, πο τὸ μανο Ὀσουρδῦ ἱοροίμοσ ἴο ρτονα (86 
γαῖ οΥὁἨ (86 ΟἸ τ βἰίδη ϑογιρέιγοβ, που ]ὰ Ὀ6 τότ οὐνίουβ δηὰ ᾿πρΓοββινο, ἢ τ 6 
ὝΘΓΘ ἴ0 ΘΟΙΆΡΑΓΟ {π6 Ν ον Τοβίδηθηῦ ΝῊ ΟΠΟΥ βδογοὰ Ἡτὶηρ8, οΥὁ τὶ τ δοσοιηῖϑ 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΒΕΓ ῬΘγβοηβ Ὑ110 βᾶνθ Ὀ6θἢ τ ργοβοηιθα 8 αϊνίπθ πλθβδοησοσβ. Οὐοη[ιοίαϑ, {86 
ὙΓΤΊΓΘΓ Οὗ [86 ΟἸιΐπ686 σαποη οὶ Ὀοοῖκα, ἱῃροηπουβὶν δοκποπ]οάροβ, ἐπαὶ 18 ἀοοίγῖπθ 
γὼ58 ποῖ [8 οὐγη, Ὀαϊ ἰακοη ἔγοηι Ἰορ δ᾽αΐογβ τὸ ἵννεὰ σΘῃ Γ168 ὈΘίΌτα μΐπι. ΤὨΘ 
δηςίοηΐ βδογοὰ οοὰϑ οὗ {η6 Ηἰπάοοβ, ἐδὸ Κογδὴ οὐὔἤἨ Μοβαμπηπιϑά, {μ6 ᾿ῖνϑβ οὗ Ργιδὰ- 
βογαϑ, οὐ Ῥγοοΐβ, δῃὰ οὐ Αρο]]οηΐυβ οὗ Ὑγδπα, δηὰ {μ6 Ῥορίβᾷ Ἰορθηάβ, 41} Ὀθαν 
ἜΛΟΥ δίδῃι 08 οὗὨ δοίίοη. Ἦγ 6 8Π8}} ἰηδίβδησα ἴῃ ῬΒἢ]οβίγαι8᾽5 {6 οὗἨ Αροϊ]]οηΐαβ, [ὉΓ 
{Ἰο [ον γϑᾶβοηβ : Ηΐθγοοΐθβ, δὴ δηοϊθηῦ ορροηδηὺ οΥ̓͂ ΟὨ τ βυ ]ΔΏ}γ, μα8 ἀγάπη ἃ 
ῬΆγΆ}161 υαύνθοη Ηἷπὶ δηὰ «9}6808, δῃὰ ρῥγοίοστοὰ Αρο]]οηϊυβ.ἷ Επαρῖαβ, (6 Ὀἱο- 
ἀλη ον οὔ βθνοσγαὶ δῃοϊθηῦ ΠᾺΡ ΊΡΟ ᾿πιδοϊποα ΑΡρο]]οη 8 ἴο θ6 ἃ Κιπὰ οὗἉ παῖ ]6 
εἰηρ Ὀοίποθη {π6 χοάδ δηα τηϑη ; οἡ ποῖ ἀσοοαηΐ μα ἱβουρμὶ ὑπαξ “ ἐλθ δολομγπὶ 

9, αΟΡ ππσπε πιαπλὶνα " πουϊὰ ἢανα ὈΟΘ ἃ ΠΟΤ ὈΓΟΡΟΥ {{|16 ὼγ ῬΒΠ]οϑι γαῖα β᾽ 8 
᾿Ἰϑίογυ ὑμβδη ἐπ αὶ τ δῖον ἢ πο Ὀθαγ8. [π πιοίθγῃ {1π|68, ᾿οτὰ Ηογθογὶ οὐὨ ΒΟΥ ΌυΓΥ, 
δΔηα λίν. ΒΙουηῖ, μᾶνο άκΚοη {μ6 Ῥδὶη8 οὗὨ πιδκίης ΤἈνΟυΓΔΌ]6 ΘΟΠ ΠΟ Π18 ἌΡΟΠ Αροὶ. 
Ἰοῃ  8᾽8 ιἰϑίογγ. ᾿ 

ῬΠοβίγα  α8᾽8 δοοοπηὺ 6 {86 ΟὨΪΥ οπο (μαΐὶ τῦὸ αν οὐ Αρο]]οηΐαβ, ψ]ὸ ᾿ἰνο ὑρ- 
νγοΓ 5 οὗ ον ἀμπαάγεα γ6 ΓΒ ΒΕΣΟΒΕῈ ἢΐη. Η [618 8, {πΠαὶ Πα ἰοοκκ [Ν]8 παγγαῖϊνο 
ῬΆΓΙΟΙΙΥ ἸτΟμ ΘΟΙΏΙΊΟΩ ΤΟρΟΣῦ, 8ηἃ ῬΑΓΟΪΥ ἔγοπὶ τποιηοὶγβ οὐἁἨ Αγρο]]οηΐ 8, βα1 ἃ ὁ παν 
ὕδθη συ! 6 ὈΥ ομ6 Τλ4πι18, ἢἷ8 σομιραπίοπ. ὅϑόῖηδ οἵ μ6 Σ᾽ ρόγϑοι βανΐης Βιιονγῃ ὑ8ι650 
ΤΠΟΙΠΟἾΓΒ ἴο 118 1Π6 τ δ οὐ ϑονογιιβ, 86 σανο (μοὶ ἴο Ῥβι]οείγαῖυ8. Βείοσα {18 
1{π|6 {ΠΟΥ͂ ποτα ποῦ Κπόσῃ ἴὸ {η6 νου]ϊά. Ρι]οβίγαϊ 5 δππθανουγθὰ ἴὸ σαΐῃ (86 
ἴάνου οὗἁἨ Δ }14, δὰ οὐὗἁ Απιοπίπυβ Οαγϑοα}]α, τ μᾷὸ σοσο Ὀοὺδ στοδῦ δ ΓΟΥ8 οὗ [Π 6 
Τηλγν ο]ου8. ΤῊ ἰδ 6. 88 80 ργουαϊοοά ἴῃ ἰανοιν οὗἨ ΑΡοϊ]οιία8, (μας Πα ρα Πΐμὶ 
{116 Βοπουγθ νοι Ῥασαη8 μους ἄσα ἰο Βόγοοῦβ, ]Π]οίγαϊαϑ, ἰ6 σΤΆΌΥ 0}}}8 
᾿υυπιοαγ, Μ᾿ ἤθη 18 Βα δ) θοῦ τοαυΐγοῦ [{, αὐ οὰ 411} {π6 οτγπαπιθπῦ 6 σου], ἀπ τα 
4υ}8 ἃ τοπιᾶηοα οὗ ἰ. ΤΟ παγγαῖῖνο βἰιονβ {παὶ ᾿ἰ6 σγῶϑ8 ΤὉπα οὗἉ ἀἰβρίαγίηρ 18 
Ῥαγίβ δῃὰ ροηΐα8. [{ οοπίαϊῃβ ἰαθοιγοά εἰἰβουβϑίοηβ οὐ {τ }Πὴσ Πα ΘΒ. 1008 ; Β.0 ἢ 88, 
ὙΠ ἢ 15. 6 πιοβὶ δηοϊοηΐϊ, {Ππ6 φαγ οΥ (π6 ὑγὸθ8 Ὁ Μ 810]} σΟΠΊΡΟΒ68 ἰ0 566} δοβῖ, 
ὙΔΊΟΓ ΟΥ νἱπο ἢ [Πωροτγιϊποπῖ, τἀ ϊουϊοιβ, ἀπὰ ἀρβιτγά γϑ ἰἸοπ8 ἄγ οὔσῃ Ἰῃἰτολαςοὰ 
Ἶη ἰξ. ΕῸΥ οχϑιηρίο, οὗὨ υδβίβ ψ ἢ 4 δὴ μοδὰ δπὰ 4 ᾿Ἰοη 8 ὈΟαῪ ; οὗ νομηοη 
ΒΑ] 1τὸ δηὰ μα] Γ᾽ ὉΪαοῖ ; οὗὨἨὨ πο0] στον κα σογὴ οὐἱ οὗ {86 σαγΝ ; οὗἩ σοι ηίγὶ 685 
δου πα ϊπρ τ ρα ηῖχ δ, ζτἤπ8, πα ἀγασοηβ. [ἢ 86 ἀΘβουρίίοη οἵ μ15 τι! Γ8 0168, 
Ἰὸ τ ΜΆΓΠΥ ΤΟ 08 ἢἶ8 ΟΟΓΘ ΟΥ̓ ἃ ἀΓΟΡΒΥ ἴο ἰᾶνο θη αἤῪεοίοα ὈΥ Ὀγοβογι δ᾽ησ 
αὐδίϊπαποο ἴο {Π|| ρας θηϊ. --- ἼΒουσὶι Αρο]]οπῖ8 θ6 πηδθ ἴο [611 Ὠδιηΐβ, ἰμ! Πα ὑη- 
ἀογβίοοα 4}1 ἰαηραδσοθ πὶ που ᾿ραγηϊησ ὑΠοτῃ, γοῦ ἴῃ 1418, στ ΠΘ Π Β6 σδι6 ὈΘίΌΓο 
Κιησ ῬὨγδογίθα, 6 παπῖθα δὴ ἱπίογργοῖοσ. [1}ἢ 8ὴ δοζουηῖΐ ΟΥ̓ἁ ἢ|8 χα θη 8 γουσηρ 
Ἰδγ βδριη ΠΡ} ἀοα, αἱ οπιο, ἢ6 πηοπίοηϑ {Ἰναὶ 1Ὁ νγ88 511}} ἃ βδοσοῖ, ψ ῃθι μον [μογα 
ὝΟΤΟ ΒΟΙ16 ΓΟΙΏΔΙΠΙΠΡ ΒΡΆΓΚΒ οὗ [Π ; Ὀ051165 1Π18, 00) τσ ]α τ 85 ἀκ ο ἢ ἴο Δη 
ὙΠΟ ᾿ἰνοα αἱ {ΠῚ (πιὸ. ὙΠ6 ἢ βίουυ (6153 π8, (παὺ Δρο]]ουΐι8 ἀρροαγθα ΟΣ 1118 
ἀοδῖ ἴο Αὐτοϊΐαη, τ θη δα Ὀοβίοροά Ἴ γαπα ; οὐ ψ ἢ ϊο ἢ γα Πᾶν ΠΟ ΟΥΠΟΣ ργοο πη 
1 ὑα5. Ἰ ΠἸΟΠΥ οἷἁ (18 Τοιπᾶποθ πΥῖῖοσ. ΑΡΟ]]ΟΙἾ8. 18 Τοργοβθηϊοα 85. τη} 65] 
ἴῃ στοιίαϑὶ νϑη ΠΥ, δηαὰ ρῥτοϊοπάϊηρ ἴο αηϊνογεαὶ Κηον]ομο. Ηδ ἰδυρὶῖὶ (Πα ἀοο- 
ὑγίμο οὗἩἨ ἰγαηβιίσταίίΐου. [16 βαϊὰ, “1 τυῦϑ τῖβ8 ἴ0 βροαῖς νο}} οἵ 4}} {πὲ σοίβ, 
ΘΒΡΟΘΔΠΥ δὖ Αἰμοπβ, ὙΠΟΓΘ ΑἸΑΓΒ. οὐ ἀηκπονπ ἀομηοηβ πῦογα ογθοίοα." Πς 
αἰϊοινρίοι! ἴο ἀΟΙῪ ἃ Ἰοπ. ΤΉ γοθ ἰπαΐηθοοθ τὰ σίνοη οὗ }ιῖ5 ργοϊθη οὶ ργορίοῖῖς 
δρῖτῖι. ὕνο οὗ {{ἰἰπὶ ον ΔΘ ηὉ}} ἸΠΙΡΙΥ ποι Πρ Βα ρΘΓΙΟΣ ἴο πιῶ Κηον θάρος. 116 
εἰπνι, ὑπαὶ Νοτνα βῃου]ὰ οπα ἀαγ Ὁς ἘΡΤΩΣ ΟὯΘ 5. ποΐ βυγρυϑοὰ δ, συ βοη {1|ὸ 
ζοϊσηοὰ ρῥγορίιοῦ σγαβϑὶ ὈΥ ἤδιίοσυ ἡπα αὐνίοο, δούυα!γ ποουγαρσίηρ τη, αὖ {Πα 
{ἶπιο, ἴο ἃ τονοἱῖ ; δηὰ νυλαΐ ἰού! ἶγ ἀσδίγογβ [116 δα ΠΟΥ οὗ {86 μτγοιβιοίίοη 18, {πα 
ἢς ἀοπὶοα 1ὲ Ὀοΐογο 1)οηλι ἴδῃ. “ Η!5 πο ΟΕ ΤΕ ἣΣ ΓΔο]γ Πα ῥτοϊθηβ ἴο ανὸ 
{ιτ Ποα ἴτοπι {ἰ Εἰαϑὶ πάϊο5: γοῦ {Π|| Δοοουηῦ τ ΒΙ ἢ ἢ Ἰιὰ8 σίνοη οὗ 8086 ρασγίβ 15 
80 σΤΟΙΒΙΥ ΙΔὈυΐουβ, {πῶ (Πα αομα σοηνοῖβ πὶ Οὗ Ἰτωροϑίαν 6." 

, Τιατᾶ. Ἠσοαιῃ. Τοβῖ. ΟΡ. χχχίχ. βοοῖ, 4. 8 7. 
5. 1, αγὰ, ἩΘλίῃ. Τοβε. σἤαρ, χχχίχ. βοοῖ, ὅ, θ, ἀπα Ἀρροηά, ἰο εἶναρ. χχχῖχ. ΠΟᾺΓ 1Π6 επά.--- 

1ρ. Π)ουρ απ 5 Οὐ τογίοι, ΡΡ. δ5. ἐέ δεῳ. ---- ΠουνοΥ}}]1ε᾽8 158. οὰ (80 Ι1λίο οἵ ΔρΡοϊ!οιῖυ8.--- 

Παἰογ Εν. νοἱ. 1,. ματί 2. οἰδρ. 6. διοῖ. 41, Ρ. 180. 
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Τίιοθα ἰηβίλησοϑ Μ}]}]} βαβῆςα ἰοὸ τηδηϊοϑι (6 β τι Κίησ οοπ γαϑὺ {πᾶ Βυ 5815 Ὀδένγοθη 
186 πηριλοῖγϑ οὔ ΑΡο]]οπἱυ8 δηὰ ὑμβοϑα πο τ πᾶνο οὗἩ 96808. (σμυ πο ταν} 8 οὗ 
ἀγα ἀϊδιϊησυϊδῃ 86 παγγαῦνοθ οὐ ἴῃ6 δνυδηρο ἰϑῖ8, 116 ΟὨΔΓΔΟίΟΤΕ οὗἉὨ βοίϊοπ 
Θθοιπα ἴῃ [86 ΠἰΒΌΟΓΥ ἩσΙ 6 ὈΥ ῬΒΠ]οβίγαϊ8. 

ϑΌΘἢ ἀγὸ {Π6 ονἄθποοβ, θοίδ δσέοσῃδὶ ἀπά ᾿ηἰθγηαὶ, ἀἰγοοὺ δηα οο]- 
Ἰαΐοτγαὶ, ἔον {πΠ6 ἀὐσμυΐηθηθ88 ἀμα Αὐἰδοηθ οι οὗ [86 Νὸνν Τοβίδμπιοηί; 
ὉΠ ψ ΏΘη {ποῦ ΠυΣΆΌΟΥ, σαι, ἀπά (6 οχίγδοσΠῪ μαΐυτο οἵ 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ {Ποῖ 8.6 ᾿πηραγ 8} ΘΟΠΒΙΔΕΓΘΑ, 10 18 ᾿πη ρο8810]6 ποῦ ὕο Θ0ΠῈ6 
0 {Π1|8 σοηνποίηρ ΘΟΠΟΙαδῖοῃ, ὑπαῦ ἴπΠ6 ΒΟΒΙΡΥΌΒΕΒ ΟΕ ΤῊΒΕ ΝΕῪ 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΑΒΕ ΘΕΝΌΙΝΕ ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟ, ΑΝ ΜΨΈΕΠΕ ΔΟΤΌΑΙΡΥ 
ὙΠΙΤΤΕΝ ΒΥ ΤῊΒ ΡΕΒΒΟΝΒ ΨΗΟΒΕ ΝΑΜΕῈΒ ΤΗΕῪ ΒΕΛΑΗ, ΑΝῺῸ ΤΗΑΤ 
ΤΗΕῪ ὈΠῸ ΑΡΡΕΛΑΕῚΝ ΤΗΕ ΤΙΜΕΒ ΤῸ ΤΉΙΟΗ ΤΗΕῪΥ ΒΕΕΕΒ. 
γε 5841} οοποίυ θα {Π18 βοοῦοῃ σι [Π6 Θοπορββϑίοαθ οὗ ἰῃγοῦ 

ΓΙ ΘΓΒ ΘΟποθγηΐηρ {86 ΟἸγβδη σϑοοτβ, ὙγυΠ086 βϑη θη 8 Ὑν01}}} πού 
θ6 βϑυβροοίθα ἴο Βᾶνϑ ἃγίβθῃ ἴγομπλ ἢ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 ραγ Δ Πγ ἴῃ ΓΑΥΟῸΥ 
οὗ {Ποπι. 

Μν. ΠΠΟΒΒῈΕΒ8 δοκπον]οᾶροβ, ἔπαῦ “’ 1Π6 συ ηρϑ οὗ (86 Ν ν Τοϑία- 
πιθηΐ ΓΘ ἃ8 Ὁ ποϊθηΐ 88 [Π6 {1π168 Οὗ 1Π6 Δροβίϊ6β ; δπᾶ {πδῦ {ΠοῪ ΜΓΟΓΘ 
τὶ θη ὈΥ ῬΘΥβοΒβ ὙΠῸ ἰϊνϑα ἴῃ {Πο086 {1π|68, δοῖὴθ οὗ σι βοὴ “αῖο ἰδ6 
[ΐπρβ ψ]οἢ (μ6Υ τοὶαίθ. ἀπά ἱμουρῆι ΒΘ ᾿πβιηυαίοβ ὑμαῦ {16 ΟΟΡΙΟΒ 
οὗ ἰδ6 βουρίατοβ όσα μαΐ ἔδιν, δπᾷ ἴῃ [86 ἢγβί αζ68β ἴῃ (ῃ6 Πδῃα8 οὗ 
[π6 ΘΟοοἸοβιδϑίϊοθ ΟὨΪΥ, γού 6 δαἀ8, {μαῦ ἢ 8668 πὸ σϑάϑοῃ ἰοὺ ἀοιβί, 
θυΐϊ (μδὲ {16 Ὀοοϊκβ οὗ (δ Νὸν Ταβίδιηθηΐ, ἃ8 γα ᾶνο {Π 6}, το ἰῃ6 
ἐγθ Τορ᾿βϑίαυβ οὔ (μόδα {πἰηρθ ὙΠΙΟᾺ ΟΥ6 ἄοπθ πὰ βαϊά Ὀγ [Π6 ῥτὸ- 
Ῥδοίβ δῃ δροβί]6β."} Ηδ β8γ08, αἷἰδο, “Τμαΐ ἢ6 18 ρογϑυδαθὰ ({6 
ΘοΟἸ βϑιαβϑίςβ αἰ πού {ΙΒ (ἢ 6 ΘΟΥΙΡΙΌΓΕΒ; Ὀδοδυβα 17 (Β6Ὺ μδὰ μά 
8 ἰη θηΐοη 80 ἰο 40, {πο ῦῪ που] ΒυγοΪΥ πᾶν τηϑὰθ ὑβοπὴ τποτὸ 
ἔἈνοῦγα]α ἴο {π6ὶγ ῬΟΥΟΥ οὐ ΟΠ ΒΔ ὈΓΙΏΟ68, Δηἀ ΟἾΥ] ΒΟΥ υθι σαὐΥ 
ὑπδὴ {ΠΟΥ ἃγο.᾽ 

Με. ΟἜσΒΒ ἰοδ τὰς [Ὁ] ηρ; ΒΘ Πταθηΐ8 : ---- “ς Τμαὺ πο ν᾽ 88 
ΒΘ ἃ ῬΟΥΒΟῺ 88 «6818 ΟἸγιβί, δῃα {μαὺ ἴθ, ἴὰ (6 τηϑῖη, αἱ απά 
ἑαιισῆέ ἃ8 18 γοοογάρα οἵ Εἴτα, ἈΡΡϑδΥβΒ Ῥγοῦα}]6, θθοδιδα ἰΐ 18 1μι- 
ΡΤΟΌΔΟΪο (μας ΟἸ ΓΒ ΔὨΙΥ βμοι]ὰ ἰακα ρίασθ ἴῃ 1η6 ΨΑΥ δῃηά ἴο {Π6 
ἀορτθα (μα 1Ὁ αἸά (οΥ αὖ Ἰθαβί ὑπαὶ τχὸ αύὸ 10]4 1ὑ 414), δ ρροβίης {16 
ΒΙΒίΟΥΥ οὗἩ ΟγΙβυΒ 16 δῃα τη ηϊβίσυ ἴο μ6 ἃ βοίίοπ." Ηδ δά 5, (μαι, “τ 
ΒΌΆΘὮ ΡΟΥΤΟΥ δἰδη θα ἐαβὺ8 ΟἸσιδ ἢη (ῃ6 Θχογοῖβα οὗ Ἠ18. το] Ἰϑίγυ ἃ8 
116 ΠΙΒΙΟΓΥ Βοίβ ἔουίῃ, [ῃ6η, βϑϑίῃησ' ἢ18 τιϊηϊδίγυ, δηα (ῃ6 Ῥόνοῦ (λιαΐ 
δἰξοηα ρα 10, Β66 28 αὖ ἰδαϑὲ ἴἢ ρἜποσαὶ ἰο ἤανο ὑθσιαϊπαίοα ἴῃ {86 ρα ]]10 
ϑοοά, 1 18 τἸηῦγὰ Κοὶν ἰμαῦ (ΟΡ νγὰϑ {Π6 ὈΥΙΪΠΙΔΓΥ ἀσϑηῦ ἴῃ {Π|6 
ΘΧΟΤΟῖβα οὗ {μα ρονογ, (ἤδη ΔΔΥ ΟΥΠΟΥ ᾿μν1510]6 θθῖησ,. Αμπάα {μοη 1ὖ 
18. ῬγΌΡΆθ]6 {μαὺ “6808 (Ἰσιδῖ, Ὡροη γῃο86 1} (86 πηπιραϊαία οχ- 
ΘΓοΪβα οὗ ταῦ ρόῦγοσ ἀδροπαδά, ὑοῦ] ποὺ 886 ἐμαὶ ρουγοῦ ἴο 1 ρΡ086 
ὍΡΟΙ δ ηα τ]8]6 Δα τηδῃ κι ηα το {μοῦ υγῦ; βοοίηρ ὑδαῦ ΡΟΥΘ ΔΡΡΘδΙβ 
[0 πᾶν Ὀθθῃ ν}6}} ἀϊγθοίβα δῃᾷ δρρὶ]θα ἴῃ οἴμοὺ γοβρϑοίβ, ἀπᾷ βθοϊηρ 
Ἰὶ νγὰ8β δοσοιῃίβ]6 ἴο μὶ8δ Ῥυίποῖραὶ ἔοσ {π6 δθυβθ οἵ 1." Ηα δά, 
““Ῥυομι {Π|686 ὈΓΘπλ 808, ΟΣ ἔγοπι {818 ρὍπογαὶ νἱ ον οὗἉ [ῃ6 οα56, 1 {μῖικ 
{118 δομο] αΒΊ 0 [ὉΠ] ΟνγΆ, ν1Ζ. 1Ὁ 15 Ῥσόραθ]ο ΟἸσῖβῦ Β παϊβϑίομ νγαϑ ἀἰνῖπα; 

. Ἰρνϊδίθδη, Ρ. 204.---ἹἸ οληΒ Ὑίονν οὗ Τ)εἰβιῖςαὶ ΤΥ σε, νοὶ. ἱ, ῥ. 58. οἱ, ἐἰὶ, 
2 Ἰονίδίμδη, ᾿. 208.---] οἰδηά, 10. Ἰοῦς ν. ῥ. 104. 
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αὖ Ἰοαϑὺ 1 80 ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τχ6, ἔγοια {86 Ἰρῦ οΥὁἩὨ ͵ἱπέογτηδίίοη 1 πᾶν σο- 
οοἰνοά σοποογηηρ 10.Ὁ } 

Ι,οτὰ ΒΟΙΙΝΟΒΕΒΟΚΕ ἰ8, ὑπαΐ ““ ΟΠ ΥΙβ Δ ΠΥ [88 411 {π6 ῥτοοῦα 
 ΠΙΟΝ [6 ΤΩΔΏΠΟΙΥ ἴῃ ΜὙΏΙΟΝ 1ὖ 8 γϑυθδ] θα, δηα {Π6 πδίυγο οὗ ἰΐ, 
Δ]ονγο τὲ ἴο ανο.᾽ 5 Ηθ σίΠΟΥ δοκηοπ]οᾶροβ, {παὺ “10 15 οαἱ οὗ 
ἀϊδβραία ὑμαῦ γὸ μΒανα ἴῃ ΟἿΓ ἤδηα8 {π6 (ἀοΒρε]8 οἵ Μίδα μον πὰ Ψομη, 
ὙΠῸ ρῖνο Τποιηβοῖνθθ ουὖ [ῸΓΣ ἐψε δηα δϑαν τοϊΐηι68865 οὗἩ 41} {μα ΟἸ τοὶ 
ἀϊά δρᾶ ἑαισῆς. Ὑμαῦ ἔνγο ομδη 618 ΕΤΘ ἃ8 βυ ποϊθηῦ ἃ8 ἴὉυΣ ἰο 
ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴμοεα ἀοοίτίμοβ ἴἰο {86 τγοῦ]Ἱά, ἀπ ἴο ῥσγϑβοῦνθ ἔμϑη ἴῃ {Π| 6 1ν 
οΥρῖπαὶ ρυγὶγ. ὙῊ6 ΤλδηποΓ, ἰο0, ἴῃ ΒΙΟΒ ἔΠ6 86 ουϑηρ 188 τεοοσα θα 
1Ώθχ, νγ88 τη οὗ Ὀοίϊον δἀαρίρα ἰο [18 ρυσροβα {μ8η (ῃδὲ οὗ Ρ]αἴο, οΥ 
δνθῃ οὗ Χθβόρδοι, ἰο ργθϑοσυα {μ6 ἀοοίσ!η68 οὗ δοογαῖθα. Τα δνδη- 
σ 6] 1658 αἀἰά ποὺ σοπίθηϊ ἱμϑιηβοῖνθβ ἱ σἸνῖηρ ἃ βοποσαὶ δοοουπΐ οὗ 
[86 ἀοοίγίηο8β οὗ “68ὺ8 ΟἾγιβύ ἴῃ (ΠΘῚΣ οὕ ΟΓΒ, ΠΟΥ Ὀγθδϑιιλθ ἴῃ 
ξεϊρηοα αἰαϊοριιθδ ἴο τρδῖκθ ἴτὰ ἀο νοῦ {Π6]Ὶ ΟΡΙΠΙΟῺΒ ἴῃ 18. οὐ ἢ 
ὨΆΙΏΘ, 8Π4 88 ἢϊ]8 οὐσσῃ ἀοοίσηθβΒ. ΤΟΥ τοοογάρα [18 ἀοοίγηθβ ἴῃ 1Π6 
ΨΘΙῪ ΜΟΣΩΒ ἴῃ ποῖ Πα ἰδυρμῦ ὑμοπα, ἃπα ΠΘῪ σοῦ οαγοία! ἰο πιθη- 
τοη {86 Βα ν γα Ϊ ΟΟΟΘΒΙΟἢ8 οἢ ΜὨΙΟἢ μ6 ἀ6Ἰγογοα τἤδθτὰ ἴο ἷ5 αἀἰβοὶρ] 68 
οὐ οἴμοσβ. 1, {μογοίοσθ, Ῥ]δΐο δπὰ Χοπόρμοη 061} τι8 ἢ ἃ ροοά 
ἄερτοο οὗ οουίδι πεν ἡ μαὺ ϑοογαῖθβ ἰδυρμύ, {ΠπΠ6 ὑγχο ϑνδῃρθ} }δίβ Βθθηὶ 
[ο [6}1 8 ἢ τ ἢ τόσο υβαῦ [86 ϑανιοὺσ ἰδυρί, δῃα σοτημηδηαοά 
1Π6πὶ ἰο οδοὶ,᾽ ὃ 

Ὑγ αῦ θυῦ {Π6 ᾿γΥοΒι 8} 016 ἔοσοα οὗ γαῖα οου]ὰ μανα Ἵχίοσίθα βοῇ 
ΘΟΠΟΘθϑίοη8Β ἔγομλ τηθη οΟὗἨ ᾿θδυηϊηρ πα 8017, 0 Βανθ σι θη 
ΒΟΥΘΙΆΪ ὑπ ηρ8 ἰο ἀδργθοίαία (μ6 (τι ϑύϊδη το Πρσίοη, δῃα {86 Πινὶη6 
Δα Βοσιυ οὗ 18 Αὐἰμῃοσ ἢ 

Ετοῖλ [Π6 ῥγθοραϊηρ ΟΡΒΟΥυ ΔΊ 0Ή8, 10 8 ανἀθηΐ {παῦ 6 πᾶν 4}} [Π6 
ουἹάθηοα ἰμαὺ οδη "6 γεαδοπαδίψ ἀοδιγοά τῇ ἔδνουσ οὔ {86 ογθα 1 οὗ 
{π6 ϑοτρίατε Β!Ἰδίοσυ, δηὰ ραγίϊουϊασὶγ οὐ τ βαΐ 1μ6 δυδηροίϊοαὶ 
ΒΙβίουδη8 γϑὶαῖθ Θοποθγηϊηρ «6808 ΟἸγιϑί. Τύ 15 τηδηϊεβὺ {με (Π6Ὺ 
ΘΓ ΟΥΘΙῪ ὙΑΥ͂ 4.8}. ἀ ἴο ρῖνα δΔῃ δοοουηΐ οὗ {Π6 ὑγδηδδοίοηβ τυ: οἢ 
ΠΥ παν τϑοοχαθὰ; {Π6ῪΥ πα πὸ ἀθβῖρῃ ἰὸ ἱπῆροβα οὐ τηβηκιπᾶ; 
ΤΠοΥ οουἹὰ μᾶνθ πὸ Ἱπάποριιθηῦ ὙΠαίθυοσ ἰὸ αἰϊθειαρὶ 88} ᾿πηροβίῃτγα, 
νυΐ πεν ἸΩΒΡΊΏΔΌΪα Ἰπαἀυοσοιηθηΐ ἰοὸ {π6 ΘΟΠΙΧΑΣΥ; ΠΟΥ οοὐἱὰ {86} 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ παν βυοοοοαρά, 16 ΤπΠ6Ὺ Πιδα τηδ46 {6 αἰδοιηρί. 

ΞΕΟΊ. 1. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΤῸ ΤῊΣ ΟΕΕΡΙΒΙΙΣΙΤΥ ΟΕ ΤῊΞ ΟΣ ΑΝῸ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ ΚΈΟΜ ΟἿΥἹΙ, 

ΠΙΒΤΟΒΥ. 

ΤΗῈ ονιάθηοαβ Ὁ {μ6 ογρα! 1] 1γ οὗ {π6 ΟΙΪα δῃὰ Νον Ταβίαπηρῃίβ, 
ΜΠΙΟἢ μᾶνα θθθη βίδίθα ἴῃ 186 ρῥγϑοθαϊηρ, βοοοη, βανα Ῥθθη ἀγάνγῃ 
ΡΥΪΒΟΙΡΑΙ]Υ ἔγομλ ἃπ δχδιγϊηδίίοη οἵ ποθ ὈοοΐΒ οοηραγθα 1 Π ἔλοῖβ 
ταῦ ἢανα οχιβίθα, δηα τδην οὗ ἡ Ποῖ σοπέπιια ἰο οχὶδὺ ἴο {π6 ργοβϑηῦ 
Αγ. ε ταϊρῃῦ βαίοϊυ τοϑὺ {π6 ογοα ]}1γ οὗ τὸ δογιρύυγοθ ὉΡΟῚ 

1 ΟΠ 5 Ροβι)ιυμοιβ Ῥ οΥΚ5, νοὶ]. ᾿ϊ. ΡΡ. 41--48.; οοηρασοὰ νὴ ΡΡ. 39.---896.--- 
Ιοϊδηά, Ὁ. Ἰοίῖοτ χὶΐ, Ρῃ. 388.---3.39, 

5. Ὑγοτῖϑβ, νοὶ. ν. ἢ. 91. ἐϊο. οὐϊι, 
5 ΒοΙ συτγοῖςο᾿ Β οὐ ΚΑ, νο], ἵν. 658. 4. δοςῖ. 18, Ρ. 300. 
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{πο86 ουϊάθησοϑ; δυΐ ποτα 18 δὴ Δα! ]οπαὶ ἰοβιμοην ἔο ἐποῖν οτγοάϊ- 
ὈΠΠΠΥ δηᾶ ὑγα 8 πν6}] 48 ἴο {Π6}Ὶ σΘηΌ] Θη 688, ὙΒ1Οἢ 18 αἤογαθα ὃν 
ἐλεῖγ αφτγεοπιοπέ τοὶ(ἦ οἷυΐί ᾿ἠϊδίογψ, δια Μ ΙΟὮ 18 ὕοο να] ῦ]6 ἴο 68 
ΡΔΒΒΘα 1π ἃ ΘΌΓΣΒΟΓΣΥ ΓΩΒΔΏΠΘΓΙ. 

81. Ζ7εΞίϊπιοπίος ἤγοπι ΟἸοϊ! Ηϊβίονν ἰο ἐΐ6 Ογοά δι ϊέν Ὁ ἐλ Οἱά 
Τοείαηιοηΐ, 

ΤῊο ϑουιρίατα ΗἸΒίΟΥΥ ἈρτΘ68, ἴῃ ἃ ΒΌΓΡΙΙΒΙΠρ' ΙΒ ηΠ6Ὶ, ΜΠ} (Π6 
γηοβὲ δυι ποηίο γοοογάβ ἐμαὺ γογδὶη οὗ {86 δνθηΐβ, οϑίοῃγβ, Πα σηδη- 
Π6Γ5 Οὗ 1Π6 οομ 168 δηα ἀρ68 ἴο ψ ΒΙοἢ Ὁ βίδπαβ σο]αίθά. Τα σὶβα 
Δα (4}} οὗ δπιρῖγθβ, {86 σϑνοϊα οὴ8 ὑπαῦ παν ἴα κοη ρ]866 ἴῃ (6 
νοῦ, ἀπ {π6 σταπα οὐ] 168 ΟὗἨὨ ΘΠΓΟΠΟΪΟΡῪ, 88. τηθηθοηθα οΥ σϑ- 
ἔευγοὰ τὸ ἴπ {π6 ϑδουρίαγαβ, ἃσα οοϊποϊάθηΐ ἢ (Πο86 βίαθα Ὀγ {86 
τηοδβὲ δηοιθηΐ σίου ὑπαῦ ἃγα δχίδηῦ; Ὑ{Π116 (Π6 ρφ]ραῦϊα δύσοῦβ ἱπ 
{Ππ086 Τοβροοίβ, ΜΒΙΘΒ ἀγὸ ἀοίοοίθα ἴθ {Π6 ΔροοσΎρ!8] ὈοΟΚΒ, δοη- 
δια ομα οὗ [86 πιοϑὺ ἀθοιβῖνθ ΓΕΆΒΟΏΒ [ὉΓ γο)θοίϊηρ᾽ [Π6ηλ ἃ8 ΒρΌΣΙΟΙΒ. 
ΤῊ Βιϑίοσυ οὗ {πΠ6 ΒΙ0]6 18 οὗ [Ὧγ συθαδίθυ δπῸ ΟΣ Υ {μδῃ ΘΩΥ ΟἾΠΟΥ 
Τοοογάβ δχίδηϊ ἴῃ {μ6 σοῦ] : δηα 1ἴ 18 Γι αγ Καῦὺα {Παΐ, 'ὰ ΠΌμλοΓοιιΒ 
Ἰηβίδποοϑ, 1Ὁ βῇονβ (6 ταὶ οὐἱρίη οἱ ἴπο86 δοβιγα {Δ Ὁ]68 τυ βοῇ ἀ18- 
σΎδος δηά ἱηνδιἀδίο }} οὐ μοὺς ᾿ιϑύουιοβ οὐ (βοβα σϑηγοίθ {ἰπγ68; μοὶ 
185 ΠῸ ἔδθθ]α ρῥσοοῦ ἰπαῦ 10 γγᾶ8 ἀδυνοα [ΤῸΠῚ ΒΟΙῺΘ ΒΌΓΟΓ ΒΟΌΓΟΘ {Ππδῃ 
δυάδι γα! !οη. Τα ἔλοῖθ σοοογαθα ἴῃ ἰμ6 ΟἹα Τοβίαμπηθηῦ οαπποί 
θ6 ἀἰβργονϑα : ἰνα, ου (6 Θοπίγασυ, ΠΟῪ ἃ δοπῆττηθα Ὀγ {86 ἰγδάϊ- 
ΤΙΟΠΒΆΓΥ δοσομπηίβ οὗ δἰπιοϑί 411 παίοη8. Μίγ. Ηἤππιρ, ᾿πἀο64, αῇϊγηηθα 
{π4ὺ (6 Ῥοπίαίοιοἢ τγα8 ““ τοί ὙΠ Τρ, ἴῃ 811 ργοθδὈ γ Ιοπρ 
αἴἴον {μ6 ἔλοία 1 τοἰαίθ," ὙΠπαῦ {π18 ὈΟΟΚ τα ψτιοπ Ἰοπρ ΔΕοΣ 
Βοὴ6 οὗ {πη6 ἔποῖϊβ ψΏΙΟῆ 1( τοϊαΐοβ 18 ἢοΐ ἀθηϊοά: Ὀὰΐ {πα 10 νναβ 
αὐ θη Ἰοπρ; αἴνοῦ αὐ ΟΥἩ ἜΥθη τηοδῦ οὗ ἴποϑ6 ἐδοϊβ, (ΠθγῸ 18 (85 6 
Πανο αἰγοδαν βονν Π) ΠῸ τΥθάβορ 10 δ6]ῖθνθ. [0 88 Ὁγ. ΟμδρὈ6}]} 
ΤΟΥΟΙΌ]Υ στϑιγαυῖκοα (απα ῖν. ΗΠ] πο ΠΟΥ (1 ΠΟΥ οοὐ]ὰ τσοξαΐα 1Π6 
γ τ Υ]ς), {818 ὙΤΙΓΟΥ πιοληῦ (0 δρη ν ὈΥ [Π6 Θχργοϑϑίοη ηιυοίθα, {παῖ 
{Π|18 νγὰ8 1π 41] ργοραθ! ν 1[Π6 οα86, ΠΥ αἰ [6 ποῦ ρῥγοάμποθ {πὸ 
στουηἋ8. οα ΜΒΙΟἢ δυο Ῥγο ρα Ὀ]ΓΥ 185 απο ἢ 85}}8]}} « ὈοΪὰ αδββοῦ- 
ΤἸΟΩ Ῥᾶ88Β [ὉΓ Δριπιοηΐ ἢ ΟΥ̓ οδη 1 6 οχροοίοα {παΐ δηΥ οπο βῃου]ὰ 
ΟΠ ΒΟΥ ΓΟΆΒΟΠΒ, ὙΠ101}) Δ΄Ὸ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ΡΌΠΟΘΙΪ Βιρροβοά, Ὀχ: ποῦ 8ρ6- 
οἰβοα ἢ 

λυ. απο δἀάἀοὰ {παὺ {86 Ῥοπίαϊδιιοβ. πτα8. ““ οουγοδογαίοα Ὦν πὸ 
ἐοπ ον γη τΟϑ πο ηυ.7 ΤῸ ὙΠ 1οἷ. γ6 ΠΙΔΥ ΤΌΡΙγΥ, {πᾶῦ 10 ἴ8. 48. ΠῚ1|6 
Ἰην Παρ ὈΥ ΔῊΥ ουρέγακίοξίηι τοβυλοην ; απ Ὀοῖἢ ἴῸγ {}0}18 μ]αϊη 
γοάβοι, οσαι86. {πΠ|6 6 18 0 ᾿ιιπιδῃ Ομ ροβιοη {πα ολῃ νὰ σομηραγοὰ 
αΥ ΠῚ {18 1 τοβροοῦ οὗ δηπαυϊγ. [0 νοῦ Ἀρβαγα τὸ σϑαῖῖγα {πᾶῦ {116 
{γα ἢ ΟΥ̓ Δ οβϑϑβ ᾿ἰδίοσυ βου μα αἰ(οβίοα γ μοι 6 νυ ογα οὗ {16 
ΒΏΠΠΟ ΟΥ̓ ΠΟΔΥΥ {Π6 βᾷπηο δηθ αν 11} Ἰπ]5 61: δῖποο νὰ Κπονν 
(πὰ τ(Πο86 ν ηο αἴἴδβοίοα ἴο χ προη οὐ] ῦ ΠΟ ἢ5 [86 πδῖηθ οὗὨἨΎ ῬαγΡα- 
ΣἸληΒ, ΌΓΟ ἢ Π18. {ἰππ|6, ἃπὰ ΓὉΓ βονοσα σοητΌ 65 Δ Υνν αγάβ, {ποιὴ- 
Βοίν οϑ ὈδΡθαυαη8. 1λ}ε0 (Ππουρ]ι {π6 ἸΡοπίαισοἢ 18 πού σοτγοθογαιθα 
λυ {τὸ δοπουγγοπί ἐθβ πη} 108 Οὗ ΔΠΥ σοῦνα] ᾿ιἰϑίοσιοα, θοσλυβα 1 δι Οἢ 
᾿ἸΞΓΟΥΊΟΒ. ΥΟΓῸ ονῸΡ οχίδηϊ, {ΠΟΥ ἤανα Ἰοπσ 81η66 ρμογιβιοά, γοῦ δ 15 ποί 
οι {παι ἀσοοιῦ ἀοπαΐο οἵ σΟ]]αἴογαὶ ον άομοο, Οἱ 186 οοπίγαγνυ, 18 
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ΔΌΪΠΟΥΙΥ ἷ8 ἸαρΊθ]6 1 {86 ἔδυ ἐγαρτηθηίβ {πα τουλαΐη οὐ {π6 δαυ]δϑί 
ΓΙ ΓΟΓΒ; δηα βυβοααθηῦ βίου η8 ἤανο {ΠΥ σοηβγτηθα 1 Ὀγ {πο 
ϑοσοιηΐβ ὙγὨ]οἢ {Π6Υ ρῖνθ, ἐποῦρἢ ουἹ ἀθ }Υ ταιχοα 1} ἀδργαναίίοη, 
οἵ (6 ΠΙβίοσυ οὔ [16 «678, Δηα οὗὨ [Π6 Ἰαριβαιίοη οὗ Μοβββ ; 45 νν1}} 
ΔΡΡΘΆΓΣ ἔτοσα {π6 [Ὁ] πρ' ̓μβίδῃοοθ, βοϊοοίοθα ουὐ οὗ ἃ ρυθδίουτ πιιπιθο 
ὙΥΒΙΟἢ μανο Ὀ66η ροϊηἰοα οαυΐ, ἀπ ἐγοαίθα δὖ ἰδησίῃ Ὀγ ναγϊουβ ἰθαγπϑαᾶ 
ΤΊΘῊ. 

Ι. ΤΕΒΤΙΜΟΝΊΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΜΌΟΒΑΙΟ ΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΕΑΤΙΟΝ 
ΟΕ ΤῊΗΒ ΟΕΒΙΡ. 

1. Το Βοδίμοηβ μιδὰ 8 ὑγδά: οη διηοηρ ὑπ 6πὶ οοποοτγηΐηρ {86 Ῥρίπιευαί Ολαος 
ιυλέπος ἱλὲ Ἡγοτγία αγοδο, δῃὰ ἴ86 Ῥγοάἀποίοη οὗἉ δἰϊ ὑμίηρϑ ἔν 186 οἰϊοίθπου οἵ ἃ 
δΌΡρΓΘΠΙΘ τϊηά, πο ὈΘΆΓΒ 80 οἰ086 ἃ τοβθηλδηςσο ἴ0 ἴμ6 Μοβαῖος δοοουπί οὗ ἰδ6 
σγθδίίοη, 88 ὈΓΟΥ͂ΘΒ ἰμαῦ ἴΠ6Ὺ 411 οτἱρίπαῦθα ἔγοι) οὔθ σοπιηηοη ϑοῦγοθ: Ὑγ}}]6 {μ6 
βίγ Κρ σοηϊγαβὲ Ὀοίνγοοη ἴῃ6 αηδάογποα δἰ τωρ οἰ γ οὗ (6 οπο, δηὰ ὑπ6 δ] ορογίσαὶ 
ταγρίἀΥ οἵ [86 ΟἴΒοΓβ, δοσγίοΙΥ ἀἰβι Πρ αἶδῃ!65 [86 ᾿ΠΘΡΙΓΟα πδεγδίϊνα ἔσοῦ ἴμ6 α58- 
ἰογιϑὰ ἐγαδτίοη. ΤῊ Του Κ ΔρΡΡ]168 ραγ ΟΌΪ ΣΙ ἰοὸ (πὸ Ομαϊάφαη, Εργριίδη, 
Ῥαηϊείδη, Ηἰπάοο, Ομ ποβο, Εἰγαβοδη, ἀοίμ!ο, ατοοῖς, πὰ Αππογίοδη Οοϑιηογχομίοβ. ἷ 

2. Οπε οὗ [118 πιοϑὺ βιγι κί οοἰ αὐγαὶ οοηβγιηδδίοηβ οὗἩ 1μ6 Μοβαίο μἰβίογυ οὐ 1868 
εγοδιίοη, 8 186 ρβθπογαὶ δάορίοπ οὗἁἨ 86 αἰνίδβίοῃ οἵ ῆ(πη6 ἴηΐο ισεοσ, τι Βίοἢ Ἔχίθπαϑ 
ἤἴγοπι {π6 ΟΒεδιδη ϑἰδί68 οὗ Εὔγορο ἴο ἰἶπ6 ταπιοίθ βοτοθ οὔ ΗϊἸπἀοβίδη, ἀπα ἢδ5 
Θαυ ἢ γ ρσγαυδιϊοὰ δαιοὴρ ἴδ6 ΗδΌτονβ, (86 Εργρυίδηϑ, ΟΒ ηθθο, σγοοκβ, Βοπιδηϑ, 
διιἃ ποσιβοσγῃ ὈΔΓΌΑΓΙΔΗΒ : -- ΠΑΙΊΟΏ8, βοῖ)θ οὗ του δι ᾿ἐ{{16 ΟΥ Ὧ0 ᾿πἰοΓοΟΌΣδ6 πὶ τῇ 
οἴδεγβ, δηἀ ψοῦα ποὺ θνθὴ Κόνῃ ΟΥ̓ Πδπ16 ἴ0 {πΠ6 ἩΘΌτονγβ. [ὺ 8 ἴο Ὀ6 οὐδβογνοά, 
18δὴ τποτο 15 ἃ στοαῖ ἀϊδογοηςσα Ὀεΐτγθοη {86 ΠΟΠΟΌΣΓΘΠΟΘ ΟΥ̓ ΠΑΙΙΟΠ5 ἰη ἴδ αἱ ν]βίοπ 
οἵ εἰπιο ἰπΐο τοϑϑάδ, δηὰ ἐπθῖν ΘΟ ΟΌττΘηςα ἰῃ {86 ΟΒΟΥ ρου: 68] αἀἰν βοὴ πο ψεαγδ, 
τοπίλε, πὰ ἄανϑ. Τθοθα αἱνἰδίοηϑ ἃσῖϑα ἴΤΟτὶ διιο ἢ ὨΔΙΌΓΑΙ ΟΔΌ868 848 ΔΓῸ ΘΥΟΓΥ- 
ὙὮΘγο ΟὈνίουβ, νἱΖ. {6 δηπυδὶ δηὰ ἀἰασγηαὶ τονοϊ αἱἱοπβ οὗἁὨ ἴπ6 ϑ8η, διὰ ὑ56 τανοὶα- 
τοη ΟΥ̓ ᾽[886 τῶοοηῦ. δα ἀϊνβίοη ἰπίο τσοοΐδ, οὐ 86 ΘΟΠΙΓΆΤΥ͂, 866 Π18 ΠΟΥ ΟΥ δτθὶ- 
ΕΓΆΤΥ͂ : ΘΟΠΒΟαΌΘΗΓΪΝ 118 ργον ἈΠ] ηρ 'π ἀϊδίδηϊ ΘΟ. ΓΙ6Β, 5πα διμοηρ πδι!οη5 το ἢδὰ 
ΤῸ σοτρπλπηϊοδίίοη ὙΠ ὁΠ6 δηοίδον, αὔογὰβ 8 ΕΙΣΌΠΕ ΤΕ ρ οι [80 10 πιαδῦ μαννα 
Ὀδοη ἀοχίνοι ἔγοπι δοπη6 τοπιοὶο ἐγ ἰοη (845 {μα οἵ (86 ογοϑδίϊοη), τ! οἢ τγᾶ8 ἤθνοῦ 
τοΙΆ ΠΥ οΟὈἢ  ογαιθα σοι ἴΠ6 ᾿ηθυλοτΥ οὗἁ ὑπ6 (θη 1168, δὰ τ οι ὑγρά" οπ [88 Ὀδοπ 
οἷάον τμδη {86 ἀϊδθρογβίοι οὗ πιδηκιπὰ ἱπίο αἰ βεγοηῦ τορίοηϑ. 10 18 ΘΑϑΥ ἴο ἐοῃ- 
οοῖνο, ἰπαὶ 1π6 ῥγδοίΐσα, ἴῃ σαᾶθ δηὰ Αγ του ϑ ἀρ68, Τηισ ῦ τοτηδίη ἱμγουρῇ παρίς, 
ψῦθη {86 ἰγαάϊοη ὁπ Ὑδϊοἢ Ὁ ττλϑ Του πο νγᾶϑ ΘΠ Γοὶγ ἰοδὲ : 1Ὁ 18 ΘΑΘΥ ἴο σοῦ- 
οαῖνα, πεῖ, αἴτοσυσδγάβ, ροορα δα αϊοϊοδα ἴο ἸἀοἸΔίσΥ, οὐ το, πκ {π6 Εσγριίδηβ, δι 
Ῥοσοπῖθ ῥγοβοϊθηϊβ ἴῃ αϑίγοποπιυ, βου δϑδίσῃ ἢο (6 ΑἀΙογομῦ ἀδγβ οὗ [δ σγθοὶς 
10:6 Ὡβπιο5 οὔ {πεῖν ἀδ  εἰ68 οὐ οὗ {πεῖν μἰδηθίϑ.2 

8. Εγοη 1π6 Μοβαϊς τῃηϑὶῃοά οὗ σϑοκοηΐηρ ΟΥ̓ ὨΙρ 8 Ἰηδἰοδα οὗὨ ἀἀγ8 πα45 ργοναϊϊοα 
ἰπ ποσὰ ἴδῃ οὯα πδίΐοη. Τδυβ, ἴΠ6 ΡΟ 8 Ἐϊ ΑἸΒοηΐΔη8 ὁοιῃηραϊοα {Πα 5ρ8δα οὗ ἃ 
ἋΔΥ ἴτοιῃ πη -86ὲ ἴο 81.800 ὃ; δηὰ ἔγοϊὼ 8 βἰυΐαν οὐυϑίοπι ΟΥ̓ Οὐ (οΙς δποοϑίουϑ, 
ἀατγίηρ ἱπεῖτ δύο ἴῃ ἔπ6 ἔοτοϑδίϑ οὐἨ (ἀδυπηδην, του ΘΧ ΓΘ νγ6 ΟΥ̓ Β0 ἢ} 8 πιοάθ οὗ 
οοαιρυζίης ἐἴηια ανα Ὀσ6οη ἀοτῖνοα το ΟΣ Ὄσσα ἰδησυασα." Ὁδ6 βᾶπια οἰιδίομι 8180 
Ῥσγονδιϊοὰ διθοηρ ἴ86 Οο] εἰς πδιοῃϑ.ὅ 

Π. Ομ ΕΟΚΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜᾺΝ ΙΝ 1ΠῈ ΜΟΒΑΙ, [ΜΛ6Ὲ ΟΕ ΟΡ, 
Δηα [18 θαΐηρ νεϑίθα τὰ ἀομλϊηΐοη ονοῦ Οἵ ΘΓ 8} 1Π18}8, Β᾽ Π}}1αΥ ὑγδα!.. 

ε 566 δη δβοοουπῖ οΥ̓ (Π686 νϑυίουβ ΟὈΒΠΙΟρΟΏΪ68 πῃ Μτ. ΕΔ ΟτΒ οτος Μοβαϊσε, τοὶ. ἰ. 
ῬΡ. 17---40. Το Θτοοῖκ δηὰ [,μτἰπ Οὐοδπηορζοηΐοδ ΑΥῸ ῬΆΓΕΟΌΪ]ΑΓΙΥ οοπϑίἀοτοα ἴη Ἐκὶ γγ 8 ἢ 
ες ΤἸτυιϊὴ δηὰ Αι ποσὶν οἵ τ86 ϑοτίρίαγοδ, γο]. ἱ. ΡΡ. 88---Ἰ02. ὙΠ6 ἰοδιϊπηοπίβδ οὗ ργοΐλπο 
ἩΓίΐοΓγ τὸ ἴπ6 ἔτ οὗ τ᾿ Ὀτίπεΐραὶ ἴμεῖ5 τοϊαϊθὰ ἰῃ 116 ΘΟΣΙΡΓΌΓΟΒ ὅτ δά ἀποοά δηὰ {}}γ 
ςοποίἀογοιὶ ὈΥ Ὦγ. ΟοΙ γον ἴῃ ἢἰ8 “ 1οϊαγοβ οἡ βετγρίατο Εαοῖβ." 8νο, 3πὰ οὐϊ, 1μάοηῃ, 
1νΝ09. Τῆς διθ)οςίδ, ηοιϊοοα ἱπ ἰπΐδ βοσείοη, ραγι οι Υγ ἢ 6 Οτοδιίοη δηὰ ὑπο ΠοἸαρο, ἀγὸ 
Δι κονῖθε οορίου κι ᾿τοβιοθὰ οὗὨ ἰη ἴδ ποῖς8 ἴο Οτοῖίυε, [) Υ ογλῖδῖο Β6]. Ομ τοι. εἰν. 1. ο. 16. 

: ὕχ. Οδιιρῦε}} 5 Ὠϊαφοσιαιίοη οὐ Μίγδοϊθθ, Ρ. 219. ποίϑ. 
5. Αὐἷη5 Οο]]1ὰ5, Νοοῖοα Αἰςορ, 110... ς. 2. 
4 Τδοίτυς, ἀΘ Μοτ. αετ, ὁ. 11. Τῆηὸ ὀχργοβϑίοηβ οὐ ογίπιροί, δΔηὰ δε ππίολί, ἴῸΓ (οὐυτίοοη 

Ὠΐκῆα δηὰ βου πἰρ 8, δγὸ δὲ }}} ἴἢ τ|80 ἀπιοηρ τ.9 ἰῃ ΕΠ ρ]Δηὰ, 
δ ᾿σϑασγ, 6 ΒΕ], ()4}}. 11. νἱ. ς. 18. 
νΟΙ͂,. 1. ΣΙ, 
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ΠἸΟΠΑΓΥ σϑδβίρϑθ σοιηδῖῃ ἴῃ {πΠ6 τ]Δ6]γ ἀπ πιβοα πούϊοη, ἐπαΐ ταδηκίπὰ 
Του  ΟΥ]Υ Πνρα 1ῃ σου ρ]οῖθ ὨΑΡΡΊ 688 δηα τιηϑίδιηθα ᾿πποσθηοα; ἐμαΐ 
ΒΡΓΙΠρ' Ταϊρτιο ρεγρϑίυδι !γ, δηθὰ {μαῦ (86 Θαγμ ΒροῃίβηθΟυ ΒΥ ρανα ΠῈΣ 
1ΠΟΓΘΆ86. 

ΤῊΐ8 τγᾶ8 ὑΠ6 Ἰάητῃ οὗ [6 Γι ]εἃ ρσοϊάθηῃ 88, δὺὸ Ἔχ χα δι εἰν ἀσθβοσῖρθὰ ὈΥ {86 
οἴἶαβϑῖς ροθίβ, δῃ ἃ ἢ οἷν ΤΩΔῪ αἰ8ὸ Ὀ6 ἀιϑθΠοΟ}γ ἱταοοὰ ἴῃ (ἢ ἸΙορσοηαβ οὗὨἨ ουν Βογιπίδη 
Του Ἀ ΠΟΤΕ, ἀπά ἴῃ 16 ἃρὸ οὗἩἨ ρογίδοϊϊου οὗ [8 ΗΪπάοοβ ; ἀπά ἴῃ {6 οἰαββίςδὶ βίοσυ 
οὗ {Π6 σατγάθη οὗἉ (6 Ηδβρουθ8, γὸ ἸΩΏΔΥῪ ΘΟ. ΑΙῚῪ ἀἴβοονοῦ δ ον θη ἐγαάϊτίοι οὗ 
1:6 Μοβαῖοαὶ ραγαάΐβα ὅπὰ οὗ {πΠ6 ργομιδοὰ δανίουῦ, το βμου]ὰ Ὀτυΐδβα ἴα μοδὰ οὗ 
{Π6 ᾿πέδγηαὶ στάσου. ΝΟΣ 15 1Ὁ ᾿ρΡΟΡ80]6 ὑπαΐ, ἔγομι [86 ΒΟ] Π668 οὗὨἨὨ {Π6 ριτάθη οὗ 
Ἑάδῃ, ἴπΠ6 ρασδηβ Ῥοστονθα {πο ῖν δποϊθηῦ οιδίοπι οὗ ΘΟΏΒΘΟΣΔΙΙΏΡ ΠΊΟΥΘΒ ἰο {86 ἸῸΓ- 
8|}}0 οὗ {8 61Γ νϑτίουβ ἀφ! 168. 

111. ΤὴΘ ἌΤΙ, ΟΕ ΜΑᾺΝ ΑΝῸ ΤῊΕ ΓΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΚΙ'ΙΝ ΙΝΊΤΟ 
ΤΙΒ ΟΕΒΙ ἅτ σαϊαίθα τη {86 {πιτὰ οὨαρίον οὗὨἨ [86 ὈοΟΚ οὗ Οἰ6ποβίβ. 
Τ1ι μὰ θθϑῃ {86 ἔδβϑιΐοη τὺ} τλϊπαΐθ ΡἢΔ]ΟΒΟΡΠΘΣ8. ἀπά ΡΠὨ]]ΟΒΟρΡ δὴν 
ἀἰνῖπ68 ἴο δμἀθαυ ον ἰο οχρ δίη ΔΎΔΥ ἴΠ6 ΤΟΔΙ ΠΥ οὗ {μ6 ἔα}, ἀπά ἰο 
Τοβοἶνα 1 411 ᾿Ἰηΐο ΔΙ] ΘΡΌΓΥ, ΔροΟΪοριιθ, ΟΥ̓ ΤΊΟΤᾺ] [40]6: μυΐ {86 τ 016 
Βοβοιῃβ οὗ τοἀοιαρίίομ Ὀγ ΟἸγιβί 18 ἔουηαοα ὑροη 1, ἀπ ταυδϑύ δἰαπὰ 
ΟΥ̓ 14}1 ψ ἢ 10; ἃ συταῦλνο [Ἀ}} Σϑαυϊτῖπρ' ΟὨΪΥ ἃ Βρυγαίδνα σοάθιρ- 
το. Ενγϑη 1,ογτὰ ΒοΙρῦτοκΚο (δὴ πολ Ἐονοϊδίοη Πθνοσ μα 8 
ΤΏΆΟΥΘ ΒΆΠ6 Ορροβ67) 180} 7 το)θοίθα {Π6 δ]] σογιοαὶ Ἰηϊογργοίδίοη. 
“ 7Ζὲ ΟΑΝΝΟΤ," ὃ᾽6 αὐ ἢ “δὲ αὐπιϊέίοα ὧψ Οἠγίβίϊαηϑ; ἴον, 1 ι᾿ὖ νγᾶ8, 
 μδῦ που] Ὀδοοιμα οὗ ἰδαὺ ἴλταουβ ἰοχὺ [ἐμαὺ [86 δορά οὗ [Π6 τουηδῃ 
Βῃου αὰ σχῇ [Π6 Βογρϑηΐβ μοϑᾶ, (ἀθῃ. 11. 1δ.7, ψ βογθοῦ [6 ἀοοίγι 6 
οἵ ουν τοάἀοιρίϊοῃ 18 ἰοαηἀεα ἢ 5 

Ιπάροὰ {πὸ Μοβαῖὶο δοοοιιηΐ, γοτα 1.8 ΒΡ ΟἹ ΕΥ̓͂ Δα σΟΠΒΟΠΆΠΟ6 
ἢ (06 ΠΟΪ6 ἴθποσ οὗ {16 δου ρίυσοβ, τγὰ8 δυο η}}γ ἀοδίσηθα ἰοὸ 
Τοργοβοηῦ 8 σαὶ ἰγδηβλ 0 ὃ; Δπα 1{ πᾶ8 Ῥθθὴ σϑοοϊνθα 88 βυοῖὰ ὈΥ͂ 
[η6 νυΐοσβ οὗ {π6 ΟΪα δὰ Νον Τοδίδιπιθηΐθ, ὙΠῸ ΟΟΥΑΙΗΪΥ ΓΘ 
ἸΠ0Γ6 οομραίθην ὑο ἀφοϊάα {Πδῃ τλθῃ ΜἘΠῸ μᾶγνθ ᾿ἰγϑα βονογαὶ [πουβαηαβ 
οὐ γοδγβ δἴϊεσ {π6 ἰσδῃβδοίΐοῃ, δηὰ μβοϑα 0] οομίγδαϊοίοηβ οὗ {μ6 
θυαβὺ αἰὐαϑίοα τηαύξοτβ οὗ ἔδοί σϑῆά δον ὉΠΟΥ͂ ὈΠΒΟρΡρογίθα ΘΒΒογ 0.8 οὗ πὸ 
οἴκοι. Μοάογῃ ὀρροβοῦϑ οὗ σονοϊαίίοη πᾶν υἱοῦ θα {π6 δοοουηΐ οὗ 
1π6 [Ἀ}1] )Ἂ8 ἃ τυ υτὰ οὐ ἔλ016.Ὀ. Βυΐ ποίδιηρ᾽ 185 Θαβῖου ἴμδη σἱϊοαϊα ἴο 
π6η ΨΜΠῸ ῬΑΥ͂ ΠΟ Τοσαγαὰ [0 ῥἱ]οῖυ, θαυ γ, δπα οοιηπλοι ἀροθσνυ. 
ὙΥ̓αΐθνοσ {ΠΟΥ͂ ΤΊΔΥῪ ἀδϑεγέ (πὰ ]Ἰοὐ 10 Ὀ6 Τοιλθιθογοα ὑμαὺ ΒΒ ΠΟ ἢ8 
που Ῥγοοῦ ἀγθ ποῖ ἔλοίβ), δῃά ΠΟΎΟΨΟΣ {ΠΟΥ͂ ΠΠΔῪ δἰζοπιρὶ ἴο 
χρη ἀν αὺ ἴπ6 Μοβαῖο δοοουπύ οὗἉ πο [8]], οὐ δἰίοιηρίὶ ἴο ῥσονθ ὖ 
ἴν]186, γοῦ [16 ον ἀθ}Εγ τυηθα οοπαϊίοπ οὗ [Π6 Ὠαπιδη ταο6 ψου]α 51}}} 
ΤΟΠΊδῖἢ Δ5 Δ ὈΝΘΕΝΊΙΑΒΙΕῈ ΒΑΟΊΤ. Απα {π6 παγγδαίνο οὗ {86 [Ἀ]] 18 
σου ῆτγιηθα Βοίῃ ΕΥ̓͂ παίαγαὶ δηᾶ Οἷν}} Πἰδίοσγυ. Τῆμ8, 1Ὁ ΔΡΤΘΘΘ ἴῃ Δἢ 
διηϊηθηῦ τη ποῦ ὈΟΐΝ τ ἢ [16 οὐνίουβ ἔλοίβ οὗ ἸδθΟΙ, ΒΟΥΤΟΥ͂, ραΐῃ, 
Δα ἄραι, δηα 4180 τὴ ψ μδὺ ͵ὸ 866 δηὰ ἔδοὶ ουθσῪ ἀαΥ, δμα ὙΠῸ 
8411 οὐν' ΡὨΣοβορ σαὶ ἱμααϊγῖθθ ᾿ηΐο ὑπ 6 ἴγαηθ οὐ {μ6 Ὠυμηδῃ ταϊμα, {Ππ6 
ΒλΐιΓΟ ΟΥ̓ Βοοίδὶ 116, δῃα [ῃ6 οὔἱρίη οὗ δου]. Τῆι βϑύϑγαὶ ρονοῦβ οὗ 
(6 110116 του] πὴ μη ἃ τλη8 ΟὟ Ὀχγοαδῦ ἅτ δὖ νϑύϊδηοο τ] ΟΠ 6 
ΔΟΐ ΠΟΥ, 88 Μ6}1] 85 {ποθ οὗ (η)6 ρσγοδὺ ψουα; δῃμὰ ψ͵ὸ ἅτ υἱίουν 
Ἐπ80]6 ἴο ρῖνα ἃ οομηρ]οία βοϊαοη οὗ {86 οτἱρὶῃ οὗ (89 δυ}]β ψ]οἢ 

1 ἘΔΡΟΓΒ ον. Μοβ. τοὶ. ἱ. ὑῃ. 41--τ-59ῶ9.. Ἐάνγαγὰβ ου ϑβεσίρίατγα, νοὶ], ἱ, ΡῬὉ. 108---106. 
5 ΒοΙ ηρΌτγοϊκο α  οὐκα, νοὶ. ν. Ρ. 8372. ϑνο. οὐϊξ, 
8. Ὁγχ, Ηδ].8᾽8 ΟΠ ΓΟΏΟΪΟΡΎ, νοἱ. 1, ὈΟΟΚ 1. Ρ. 10. 
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δον ἔγοτα [8686 ἀϊδοοταβ δηᾶ ἔγοτῃ ἴπ6 Ἰαγγῖηρ δἰ θιηθηΐα οὐ [86 παίαγαὶ 
μοῦ, Βυΐῦ τ[Π6 Μᾶόοβδιο παγγαύλνο δοοουηΐβ [ῸΣ 41} {π686 οἰ βουγὶβα 
ὉΠΑΟΟΟΌΠΙΔΌΪ6 ῬΠΘποιηθηδ, δηά ἱ8 Θοστοδοσαίθα ὉΥ ναγϊουβ ἰγϑά 08, 
ΙΔΟΓΘ ΟΥ 1688 ἈΟΤΘΟΆΌΪΘ (0 10. 

1. “ὍΤΠΟ οομητηοποοιηθηΐς οΟὗὨ {818 ταογαὶ ἰδϊηΐ 18 δϑουϊδοὰ ὃν {(δ6 
δαῖμον οὗ ἐμ6 Ῥοπίαϊουομ ἴο 186 ὨὈΙΒΟΒΕΡΙΕΧΟΕ ΟΕ ΟΥΒ ΕἾἼΒΒΤ 
ῬΑΒΕΝΤΕ. 

“Αἢ ον] Ϊ βρί τς, ἐ86 οὐἱαιηδιίοη οὐὗὁἨ Ἡδοδβα τη] ΣΙ Υ ἰι86 1} 18 ἃ ΤαγδΙΟΥ ἩΒΙΟΝ οδπ 
ὭΘΨΟΡ 6 ἐδ Ποπιοα, Ρ ΠΠΕ τομὴ 186 ΟΥ̓Σ8ΔΏ5 οὗ ἃ δβεγρϑηδ, ἰοπυρίοὰ ἐβθηὶ ἴο 
ἰγϑηβργο58 ἴ86 οοτηϊηαπα οὗ (ἀοα ὉΥ͂ ταδί [86 ἑοτὈϊἄθη ἔγαι οὗὨ δ ἀἰβδιϊ  Ε]Υ βροοὶ- 
Βεὰ ἰγθο. ὙῈῊΘ ῬΘΏΘΙΟΥ οὗ ἐμοῖς στο! ἰοη πῶ ἀθδῖ." Ὑπουρὴ Μοβοβ ρῖνοϑθ 
δοοουηῖ οὗὨἨ ϑεαΐδῃ οὐ ἴδια ἰοιρῖοῦ, γοῖ τγὸ ἰοῶγη ἔγου οἵδοῦ ῬΑΒΒΑσῸΒ ΟὗἨ βογίρίαγα, 
ἐμαῖ μ6 νῖὰϑ8 ἦσϑι πιδὰς 1ἴκα οἶμον Τα βίϊαὶ βρί γι 8, ροτίδος ἐπ Ηἷ5 ζὶηὰ δηὰ ΒδΡΡΥ ἴῃ 
δ15 οοπάϊιίοη ; Ῥαϊ δῖ, ἰτουρὴ ῥγίὰα οὐἩ δινθϊιίοη, ΜΠ Ὡσ ἰηῦο 6 ογίπια (86 οἰγοῦπι- 
δίδῃςοδβ οὗ τυ ϑϊοῖ Αρὸ πῃ Κηόνῃ ἴο 8), 86 ἐβδησα ζ6}} ἰηΐο ἀὐνο δηὰ, ΟΣ ὙΠΕ 
δμιῖ5 Δοσοιηρ  ο 68, τγᾶδ Ὀαηἰβαδαὰ ἤγοτι ἴδ6 σορίουθ οὐ ἷϊ585β. ΟΥ̓Ἠ τι} 1411 οὗἁἩἉἁ πὶοκοὰ 
δηροῖβ, ἴ86 δηοϊοηΐϊβ δὰ βοπὶθ ῃοϊΐομ, 88 8 τηδηϊοδι ἥγοαι ὑμοὶς ὑγβαϊτοη οὗ (Π6 
Τιϊδηβ ἀπ Οἰδηΐβ ἱπυδάϊηρ Βοάνθη, ρθίηρ δραϊηδὶ Φυρίίοσ, δηὰ διἰεταριϊηρ ἴο 
ἄδροβα Βἷπι ἔγοπι 8 {βγοπο, [Ὁ προ τϑᾶϑου 86 οδϑὶ ἴ86πὶ δμοδάϊοηρ πιο ΒΕ, 
ὝΒΟΤΟ ΒΥ ΔΙ ἰογιῃδηϊθα Ὑ{ΠῊ ᾿πσοβδδηῦ ἦτο. Απηὰ ἐπενγοίονα Ἐπηροάοοϊοβ, 'ῃ βοπιθ 
νογβο5 οἰδὰ Ὀγ ΒΡ] αἴδτοῖ, τπιδῖκοϑ τηϑηϊτοη ΟὗἩἨἮ (86 ἔμίε οὗὨ βοιθο ἀδίωηοῃβ, τγ8ο ἴον τδοὶγ 
το ὈΘ]]Π!Ἰθἢ Ἡ6Γα, ἔγοτι 86 δασητΐ! οΥὗἨ μοδυθῆῃ, Ρἰπηροὰ ἰηῦο {86 Ὀοίζέοια οὗἩ ἐμ6 στοαὶ 
ΔΌΥΞΒ, ἴῃ γὸ ἴο Ὀ6 Ῥαπίβμοα 885 ΓΠΟΥ ἀοϑεσνοί. 

6 βοϊϊοι5 οὗὨἨ ᾿παϊδη τυ ΠΟ] ΣΎ, Ἡῖϊδ τορατὰ ἴο οοπίοπαϊηρ ΡΟΊΤΟΥΒ ἀηἃ ἐμποὶν 
ΤΑ ΓΙ δα κλον δοιὰ Ῥεηθνοϊθηῦ δηὰ τηδὶσηδηῦ, δύΘ ογοοϊθα οἢ ἴ8:6 βδ8 
4815 οὗ ἴτι 

2. Τα ΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ῬΗΎΒΙΟΑΙ, ΕἸΥῚΣ, ἰηΐο {86 το ]ά, 

Ἐγ (δε αἀἰσοροάΐαποο οὗ οἂὖὖν ἔτει τοοῖπος ἔνο, ἰβ ῥ᾽ η]γ δ υἀθὰ ἕο ὉΥ {86 ν6]]- 
Κποπη μαδίμοη Ἰοεβθηὰ οὗἩ Ῥαπάοσα; Ὑ8Ὸ Ὀδίηρς θὰ ὈΥ 8 ἔδίβὶ σΌΥ ΘΙ ἴο Ορδη 8 
οδακοῖ ἰδδὲ "δὰ Ὀδοα αἴνοη ΒῈΡ ὉΥ ΨΔαυρίϊον, ουἱ οὗὨ ἰὲ θῖν 8}1 86 6Υ]]} ἱπίο π6 τυου]ά, 
δηὰ δίια Ὀδοδλπῖο [86 ἐμὰ με σδῦυϑ6 οὗὨ 411 [86 ΣΙΒΟΓΔΌΪΟ ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΘΒ ἰμδὲ Ὀ6[}} τηδη- 
κιπά. Ηορο βίο, ---- 86 Βορ6 ἰπ 8 Ὁγσοιηϊϑθὰ δηὰ Ἰο:βοσοτηθ οσϑὰ ἀθὶίνοσου, ---- 
ΣΟΙΛΆΪΩΩΣ δ (η6 Ὀοϊίομι οὗὨ ἐπα οδδκοῖ, 

8. ΟΒΙΘΙΝΑΙ͂, ΟΓΙΝ,---ῃ6 ΘΑΥΙΎ σοΥτυρΡίζοη δπα ἀοργαναίοη οὗ Ὠβῃ ἘΒ 
πΑίΌΓΣΘ ἰΏ ΘΟὨΒΘΑΏΘΏΟΘ Οὗ ΟἿΥ ἤγϑὺ Ῥαγϑηΐδ᾽ ἰΥΔΏΒρΊ Βϑ οι, ἰ8 ἃ βιι ]θοῖ 
οὗ οομπιρἰαϊηΐ διλοὴρ ἰδ 6 δηοὶθηῦ ἈΘϑί θη ΠΟΓΆ]18Β[8, ΡΒ: ΟΒΟρΡΉΟΥΘ, δπά 
ῬοΘῶ. 

ΤθυΒ, ΓΔ8 ἰοχιλοὰ ὁ 186 7αἀιϊξ οσππραπίοπ, (ἦδ6 ποσίοι εἰσὶζε ἰλαΐ ἰαγλε 
τοίίΑἱπ ὧδ, απα τολίολ ιρας δοτη αἴοπρ τοϊἱλ ἀξ; --α ϑορδῦοσ οδ]οὰ ἱξ, ἐλε δίῃ ἐλαί ἐδ δογῳ 
εσίίλ πιαπλὶπα ; --- Ῥ]αῖο, παίμγαὶ ιοϊολοάπδδε; --- Ατἰ δος! ο, ἐλδ παΐμγαΐ γορυ ηαΉΥ οὗ 
γιαπ᾿ 8 (μι 6 ἰ0 τϑαδῦὴ ; δηὰ 41] (6 ἀτϑοὶς δηὰ Βοιηδῃ ῬἈΣἸΟβΌρΒογβ, θβρθοῖδ!]γ (86 
διοῖςβ δηὰ Ῥ]διοπίδῖδ, σοταρ αἷμ οὐὗὅὨ ἐμ ἀοργανοὰ δηὰ ἀδροπογδῖθ οοῃάϊτοι οὗὨ πηδῃ- 
Κιπὰ, οὐ ἐμοῖς ργορθῃβὶγ ὕο δύθσυ ἰδίηρ ἰδδὶ 18. οὐἹῇ, δῃὰ οὗἁἨ [86 ῖγ δνδυβϑίου Τγοτλ 
ΘΥΘΓῪ ἰδίηρ (δαὶ ἪΡ ΒΟ. ΤὨυ8, Οἴσοτο ἰαιπθηϊοὰ τμαὶ πε ἀγὰ δγουρλί ἱπίο 76 ὃν 
παΐνγε αὲ α δέ 67, το α παλεά, 7γαϊΐ, απαὶ ἱπῆστι δοάν, ἀπά ιοἱὰλ ἃ δοιιὲ ργοηθ ἴο 
αἴοενο ἰμείε. οποοδ, Ομ οὗὨἩ ἴδε Ὀοϑὶ οὗἩἉ 86 Βοπιδη ΡΒΙΪΟΘΟΡογΒ, οὔϑοσνοα, ἮἴῸ αγὲ 
δογη ἴῃ «μοῦ α Ἄοσοπαϊέοπ, ἐδαΐ τὸ ατὸ ποῖ διιδ)εοῖ ἰο ζεισεν ἀϊδον εν οΥ ἐλὲ πνεϊαὰ ἰλαποῦ 
ἐλε δοάψ ; --͵ἴμαιῖ 7λο 6664 τάν ἐλε υἱοδϑ αγὸ ἐπ αἷΐ πεδη, ἰλουφὴ ἰλον ἀο ποί δγεαλ ομέ 
[ οπδ;--- αὐὰ (ἰδὲ 70 οοπζδε8 ἱλέπι ἐδ λὲ δερίππιηρ ΟὗἹ ΟὟ οὰγο. Απὰ 
Ἡ]οσοοΐεβ οδ]]οὰ 18 πηΐνοσδδὶ τσ] ἰδίηῖ, 7λε αἰοπιοδίϊο ευἱΐ οΥ πιαπλίπά. Ἐ νδη 
ΒΟΠ)6 ΟὗἨ 186 δργί μ.Π1οδὲ ροοῖθ Ῥ6αν (86 ]Γ ἰοβΌ ΠΟΥ ἢ 186 δϑιθ δεῖ. Ῥχγοροσεῖιϑ 
Ἄοου]ὰ δαγ, Εὐενν δοάν λαδ α υἱοῦ ἐο τολιοἢ ἂε ἰς ἱποϊϊποαά “- Ηογδοα ἀθοϊαγοὰ 
μι ΝῸ πιαλ ἰξ γοτι υἱοέϑ, ἀπὰ (παι 176 ἰδ ἰλδ δοδ τεαπ τολο ἰδ ορργεδοά 
"σελ ἐλε ἰραεί; ταὶ Μαπλίπα τιδὰ ἱπίο τοϊολοάπεεις, απ αἰιοανε ἀεεῖγ τολαί ἐξ ζυγὑταάφη; 
1πδὶ γοιμλ λας ἰλε “οὔέπεδε οΥ Ἰοας ἰο τεοεῖσε υἱοίοι ἐπιργεδείοηε, απὰ ἐλε λαγάπεεε Οὗ 

. Ἠαεῖ, Οιὐποίίομο5 Αἰποίδηρ, 11. 2. τὐνθα οὨ ϑοῦίριυχα, νοὶ. 1, ΡΡ. 106, 107. 
᾽ 
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γΌΟΝ ἰο γεοβὶδΐ υἱγίμοιδ αὐπιονίζοηδ; ἀπᾶ, ἴῃ ββοτί, ἐμαὶ Ἐ6 αγὸ τπαὰ ἐποιρὰ ἰο αἰαςκ 
λδαυοπ ἱἐδοῖζ, ἀπὰ μαῦ Οἱ γορθαίοα ογΐπιθβ 0 ποί δ} ἰλο Οαοὐ οΥ Ἠδταυεπ ἰο ἰαν 
αϑἰάο κὶς ιυναϊλ πε ἱλεπάονγδοῖδ. Απὰ Ψανθηδὶ μ88 {ΓΙ ϑθὰ ἃ β σΊ Κῖηρ ΘΟΓΓΌΡΟΓΑ- 
(ἴοπ ἴο ἴμ6 βίδιθιμθηὶ οὗ Ῥβϑὺὶ οὗ Τδγβιιϑ οοποογηίηρ (86 σαγπαὶ πιϊπάὰ (οι. νἱ]. 
18---23.), ἤθη 6 βαγβ ἰβαὺ Δίαξιγο, ὠπολαπροαδίῳ βατα, τπδ δαοὶ ἰο ιυϊοκεάμοδ8, ἃ5 
Ὀο΄᾽68 ἴο 161 σΘη ΓΘ. 

Ευγίδβογ, ἔμογα 8 σΘΆ80. ἰο δι Ρροβο, ὑἐβαὺ ἐπ δῃοϊθης Οο]οὶς Ὠγυϊὰβ Ἔχργοβϑὶν 
ἰδυρῆς τη ἀοίδοῦοη οἵ [6 Ὠυτηδη 508] ἔγοτα ἃ βίδα οὗἁ οὐὔἱρίπαὶ τοσοῦτο; {86 ἱπνα- 
τ Ὁ]6 Ὀοϊϊοί ᾿ Κ᾽ [86 Βτδδηληβ, ἰῃ Ηἰηἀοβίδῃ, ἰδ, {μδ΄ τηδῃ 18 ἃ ζὉ]]Θ ἢ ογοδίογο ; δπὰ 
0 ἰβ ψγ6}} Κπόονῃ {Π|40 ἃ 5: πη}. ΟΡΙ ΠίοΏ τγ88 ἱπου]οαιοα ὈΥ [86 οἰδββίςαὶ σιγυποϊορμ πὶ, 
ἈΠᾺ ΘΒρΘΟΙΥ ὈὉΥ Ηοδὶοά, ἱπ (μοῖν ἀθβογί ρυϊουβ οὔ [86 στδάυαὶ σοττιρίίοη οὗ {88 
Βυπίδη τασο, ἀυτιηρ [86 ρογοὰ βυθβοαποηὶ ἰο {Π6 ροϊάδη ἃσθ. (δύ ]}8 τοργθβθηίβ 
{6 ἈΠ] ονοά ρογὶοά, πθοπ )υϑι56 88 ρὰῦ ἴο βιβιὸ δηα ὈτοίῃοΥβ πη τιιρα {δεῖν 
Βαμα 5 ἴῃ ἐγδΐογηδὶ Ὀϊοοι,, τ ῖϊα ἰποοϑὺ δηα βδου]ορα αἰϊοπαίθα ἐπ 6 τηϊηὰ οὗὨἨΘ ἀοὐ ἴτοτα 
Ὠδῃ ; δηὰ Τδοϊζυβ πιαγκβ οὐδ (μ6 Ῥτόρτο88 οὐ ἀθργανυ, ἤτοπὶ 8 ρεγοὰ ἔτ ἤτοτα 
οὔδιποο δηὰ ρυπἰβῃτηθηῖ, ἰοὸ 8 δαριτουβ ἀπ δραπαοποὰ π]ἱοϊζοηθε8, ἀδνοϊὰ ἐσθ οὗ 
ἔοαν. Ὑδυϑ, “ Ῥγονσθηοα Β6ΘΙῺΒ ἰ0 ἰᾶνα ἀσανγῃ ονϊάθηοα οὗ ἴη6 συ οὗὁἨ πιθη ἴγομι 
{πον οὐ σΟη δ βϑίομβ, ἀηὰ ἴο ἤᾶνα ργθβασνοα {Π6]. ὑΒΒ. ΟΌΥ (ῸΓ {Ππ6 σομγνϊοίίοη οὗ 
βαὈϑααχασηῦ ἰἱαι68.᾽"} 

4. Το ΕΌΒΜ ΑΒΘῦΜΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΤΈΜΡΤΕΕ, 
ὙΥΒοη ἴὰ δβοάυσοὰ οὖν ἤτβίὶ ρῬαγοπίβ, ἣ88 Ὀδοη δεαπθοα ἄοπῃ ἴῃ ἰπ6 ἰγρά! οη9 οὗ 
χηοϑὲ δηοίοπῦ πδίοη8, ραγυϊου σὶγ [86 Ῥαγβίαηβ, ΗἸπάοοθ, σε, ὑμ6 Εσγρίίδη8, 
διαὶ {μ6 δου δ ηβ οὐ (οί; πὰ ἱπουρὶι απίπια}8 οὐὗἩἉ 116 βαγροῃῦ {σθ6 στοαὶ ποῦς 
Ββιι!ρροα ὈΥ̓͂ δοπιδ οὗἉ ἴμ6 Ῥαράῃϑ, 885 ἴ)6 Ερσγρίίδηβ, ῬΒαπίοιαηθ, δὰ σοί, 89 
δ τα 008 οὗ [88 ροοᾶ ἀθπιοη 3, γοῦ (ΒΥ ΘΓ ΙΔΟΣΘ σΘΏΘΓΑΙΙΥ σοραγαθὰ 88 ἴγρεβ ΟΥ 
βσυγαβ οὗ ἴπ6 61} ρυϊηοΙρ 16. 

ὙΠοτο 18. ποίησ, ἴθ ὙΠΙΟΝ {Π6 ὑγβα! 108 δηα ορ᾿πΐομθ οὗἨἉ {86 
Ποῖ οηΒ ὈδΑΓ δ ΓΟΠΡῸΓ ὑθβθ ΠΥ ἴο ἰδ 6 ἀοοίγ 68 οὐ ϑοτρίαγο, {ΠΔῈ 
16 οομνιοίίοη ψΒΙοἢ ργοναῖ θα, οὗὁἨὨ Ππ6 ὩΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ δὴ ΑΤΟΝΕΜΕΝῈ 
ἘῸΒ 5΄Ν, ΑΝῸ ΟἹ ΤῊΞΒ ἹΝΤΕΒΥΕΝΤΙΟΝ ΟΕ Α ὨὈΙΨΙΝῈ ΜΕΡΙΑΤΟΕ, 
Δηα {πὸ ἀπίγνουβαὶ ργασίιοα οὐ ἀθνούηρ Ἀ᾽δοῦ αν σἹοῦπηβ, 1 ἢ Πδ8 
δῦ Ὁπ6 ΡΟΙΙΟΩ ΟΥ ΟΙΔΘΣ ΘΑΌΔΙΥ ὈΓΟΥΘΙ]6α 1 ΘΥΘΙΥ͂ αὐλγίοσ οὗ {86 
δ1οθ6. 

Τι μὲ5 θθθη αἰϊκα δἀορίβα ὃγ [Π6 τηοβὲ Ῥαγθαγουβ, πὰ ὉΥ ἴπ6 τηοϑὲ τοῆποα ἡδίϊοηβ. 
“ὙΠ σαᾶα ἸΔοΟ]αίοΥ οΥΓἹ {86 ΥΘΟΘΏΥ ἀἰβοονογθα Πϑιπίβρμογα, δηά {πῸ ρο] 8μοὰ νοίαγΥ 
ΟΥ̓ΡΟΙγ μι οἶδπν, Θα ΠΥ σοποιν ἐπ ἴ86 ὈΟΙ1οῦ (μα τ μουν βμοαάϊηρ᾽ οὗἩὨ Ὀ]οοά ποτ οδτὶ 
Ὅς ΠΟ ΓΟΙΠΙ58Ί0ῃ Οὗ 8158. ΝῸΓ νὰϑ {μα 118 οὗἩ [Π6 Ὀταΐο ογθαίϊοπ αἰτσαγβ ἀδοπιοά 
Β Ποοη [0 τοῖον [6 ἰδἰηῦ οὗὨ συ] ἀπ ἴο ἀνοτὶ ἔπ τυϑίν οὐὁἩἨ πἤοανθῆ. ὍΤδα 
ἀθδῖἢ οὗ 8 ποῦ 6ν νἱοιπὶ 88 Πα ΘΉΓΥ τοαυϊγϑᾶ ; αμὰ [86 8]18Γ8 οὐ Ῥασαπῖβπι τυ οΓῸ 
βοάονοα πὴ ἰοσταπίβ οὗ μυσπιλη Ὀἱοοᾶ," Ὅμα8, (6 Οδπδαπίίθβ σαβοὰ {ποῖν γϑὶ- 
Ῥοτπ ἴο ΡΆ88 {πτου ρ ἢ (Π6 ὅγθ, ἰὴ ογάθν ἴο δρρθαβα {86 δῆρεν οὗ". ἐδιοῖν {4186 ἀο 68 : 
δη οπα οὗ ἴπα Κίηρβ οὗὁἨ Μοαδῦ 18 βαϊὰ ὑο ἴανβ οἤδγθα ὉΡ 818 οἱ ἀθϑὶ βοὴ ἃ8 ἃ Ὀατγηῦ- 
οἴετίησ, ΒΘ η ἴῃ ἀδΠΡῸΓ ἔγοπι 88 βαροτίοῦ ῥβόυγαῦ οὗ ὑμ6 ἘΔοπηϊΐοβ6. “ΝΟΥ τα 8 
{Π|6 Ὀ6]]ΟΥ͂ ἐμαὶ [86 χ: Ὅ6ΓῸ τρηδογοά ρῥχοριτουβ ὈΥ [ἢ |8 ρΟΟΌΠΙ ΑΓ πιοᾶα οΥὗὉὨ Βαοῦ σα 
ἑοηδηρά (ο 86 ΠΔ[ΟΏ5 ΜὮΟὮ ὙΓΘΓΘ ΤΟΣ ἱπππο δίο Υ σοπ σοι ἴο (6 τοττιοτίο5 

1 ἙΔΌΟΤ, το]. ἰ. Ρρ. 65---7ῖ.; Ἐδιναγάθ, γο]. 1. ῬΡ. 108---κ)ὁΛΊ0.; Βρ. αταγβΒ Οοπποοίίοῃ 
δοίνοοη ϑδἼοσγοὰ δηὰ Ῥχοίδηο 1ζογαίαγα, νοὶ, ἱ, ῬΌ. 163----165.; ΕἸοΙΟ ΠΟΥ ΔΡΡΘΑὶ ἴἰο Δίατίεσ 
οἵ Εδοῖ, ρρΡ. 148---Ἰ47.; Οοττηβο κ᾿ Β ἸΠΌΪΓΥ ἰπίο ἴπ6 Ἰοοίτίηο οὗὁὨ Οτὶρίμαὶ δίῃ, ὑρ. 34--- 
26.: ἴῃ ΒΙοἢ νου 1π6 Ῥτοοίβ οὗ τΠ6 γαοίβ αὔονϑ βίϑιθα ἀγὸ σίνοη ἴῃ ἀοίδιϊ, 

2. ΤῊΐβ 18. 8 τη ϑη εδβὺ ταὶὶς οὐὨ τῆ6. τοπηρίοτ 5 αββαστηΐηρ ([Π 6 ἴΌτιη ΟΥ̓ 8 ΡΟΟΑΙΥ β8ογροηὶ, δηά 
ἀρρϑαγίηρ Κ6 ἃ ροοα ἀθπιοπ, ΟἹ δηρεὶ οὗὨ ᾿ἰσῃϊ, ἤθη δ ἰοπιριοα Ἐνο, 

Ὁ ἙΆΡοΥ, νοῖ. 1. Ρῃ. 71--ὔϑΘ. Ἐάιναγάβ, νοὶ. 1. θ0. 111-14, ΟὙΑΥ͂, νοΐ. ἱ. ῬΡ. 16], 169. 
Το Γ]οδὲ νίαν οὗ {π|8 βαδήθοῦ νυ }}} θ6 Τουπά ἴῃ τῃ6 ζον. ὅ, Β. ΠΟΘ πο 8 οἰδθοτγαία τγοαῖῖβο, 
ἱπε] Ποὦ “ὙὍΠΟ ὙΟΥΒΏΡ οὗ ἴτ6 ϑεγροπὶ ἰγασοά {πτοῦρδοις {π6 Ὑ)οτϊὰ, ἀπά ἰι8 ΤυδαϊτοηΒ 
τείοιτοά ἴο ἴπΠ6 ΤΕὐυθηῖβ ἰπ Ῥαγαάϊβο; ῥγονίηρ τ86 Τοπιρίαιίοπ δπὰ ἘΔ} οἵ Μδὴ ὉΥ ἴδ 
Τηβ γι πη ΠΥ οὗ ἃ ϑόσροπὶ Τοιηρῖοσ, Τοπέήοῃ, 1880.᾽ 8νο. 

1.2 Κίηρβ ἰἰἰ. 27. Οἰδποῦ ἱπβίδησοβ οἵ διιπιαη διοσίῆσοβ ΤΏΔΥ Ὅ6 560 ἴπ ᾿. ὅ. δεργὰ, 
ποίο. 4. 
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οΥ̓ [ϑγϑοὶ. ἃ δάση ἤζοτι Ἡοπιοῦ, {πὶ ἃ τ μοΐο μοοδίοιῃ οὗἁ βγβί!πρ ἰατλ 8 τγα8 ΠῸ 
ὈΠΟΟΙΏΠΊΟῺ Οἴἶδγίηρσ διμοην ..18 ΘΟ ΤΎΤΘῊ ἢ ; δηὰ {86 δησίοπὶ (σοί 8 μανίηρ Ἰαϊὰ ἷτ 

᾿ ἄονῃ 88 ἃ Ὀυποῖρίο, τμαὺ {Π6 οἰιυδίοη οὗ (6 ὈΪοοά οὗ δῃϊπλ4}8 ἀρρϑαβοὰ 186 ΔΏΡΟΥ οὗ 
1 )|6 σοάκ, ἀπὰ {μδῖ ὑπ6 10 )υδβίϊςα ᾿πγποα δϑιὰθ προ ἴ86 νἱοίϊπιϑ [086 βίγοϊκθϑ τ 1 ἢ 
ποτα ἀρδιηαα [Ὁ ἸΏ θη, ϑοοη ργοσθοαρα ἴο ρτθδίον Ἰθηρίῃβ, ἀπὰ δἀορίαα {με Βοττί ἃ 
ῬΓδοίίςο οὗἩ ἀονοίίπρ Βυιπιδη νοι πη8. ἴῃ ΒΟΠΟῸΣ ΟΥ̓ (6 τηγβίϊοδὶ πυσθο Ὁ ἴὮΓΘΘ, ἃ 
ἩΌΤῚ ΌΘΓ ἀΘοιη6α ΡΔΡ(ΟΌΪΑΥΙΥ ἀθαν ἴοὸ θάνθη, ΘΥΟΥῪ ὨΪ ΠΤ τη οη ἢ τ ποβϑοα ὑπ στ δ ἢ8 
δηὰ ἁγίηρ βίγι 9168 οὗἩ πὶπα υπίουιυηδῖθ νἱοϊπι8. Ἔδ6 [Ἀ14] Ὀ]ονν Ὀοίησ βίγυοκ, [πὸ 
1 {616 88 ὈοάΪθ8 τσεσε οοπβυτηθὰ ἴῃ {86 βδογθᾶ ἤγα ἩΒῖ ἢ τγαβ Κορὲ ρογρείιι]ν Ὀυτγη- 
Ἰῃσ: Ὑ8Π6 ἴ[86 ὈΪοοά, ἴῃ δἰ ηρΌϊΑΓ ἘΠΕ ΤΕΗῚ ὙΠ} (86 αν τ ει ον πα πξεν, ὍΩΒ 
ΒΡΓΙΠΚΙΘα, ΡΑΡΓΥ ὑροὴ {π6 βυσγουπαϊηρ τυ] π46, ἀκόρα ΡΟ {ΠπῸ ἴγθοβ οὗ ἰῃ8 
ΒΑΠ ον στονα, δηα ΡΑΓΟΥ ὉΡοη [Π6 ᾿πιᾶρθ98 ΟΥὗὨ ὑπ οὶν 1.0]8.5 Ἐνθη 186 τοιμοῖθ ᾿π}8- 
υἱδη8 οὗ ΑἸλοσίοα τοδι ηοα β᾽τη}]ᾶῦ συϑίοπηα, δη ἃ [ῸΓ 511}}}8 Γοδβοηβ. [ὑ 18 ορβοσνοὰ 
Ὀγ Δοοβία, ἰδαῖ, ἱπ ο8868 ΟΥ̓ Βιοἴκῃθββ, 1 γγὰβ υδ0.1] [ὉΣ ἃ Ῥογυν δ [0 ΒΟΥ ἔσο [κεῖ Β0Π 
ἴο Ὑ γδοῃοςδ, Ὀαβθθοβίπρ Εἰπὶ ἴ0 Βρᾶσα .ῖ8 118, δηὰ ἴο Ὀ6 Βαἰϊ5βθὰ πιὰ ἴα Ὀ]οοὰ οὗ 
818 οδ 1] 4." 

“ὙΒοηοα, {ῃ6ῃ,᾽7 γὙ8 ΤΩΔΥ δ8Κ ψ1Ὸ}} τΠ6 ᾿Ἰοαγηθα δυΐθοῦ τὸ τ ΠΟ86 
ΓΟΒΟΔΓΟΙ6Β (118 δοίη 18 80 ἀΘΘΡΙΥ ἱπαρυῖοα: “δ ησο, (6, οου]ὰ 
οΥ στ παῦθ {18 ὉΠΊΨΘΙΒΑ] Ὀγϑοίιος οὗ ἀδθνοίηρ (Π6 βγβύ- θοση, εἰ ποὺ οὗ 
ἸΏΔΠ ΟΥ̓ ᾿ααβί, δῃὰ οὗ οἴεοτγιηρ 10 ὉΡ 8δδ ἃ δυγηί-οἴοτηρ ῦ ἸΏ ηΟΟ, 
Ὀυΐ ἴτοπι 4 ἀθθρ 8δηα δῃοϊθπῦ σοῃβοϊουβη 88 ΟὗἨ τ ΟΓᾺ] ἀσργανυδίοη ἢ 
ὝΒοποο, Ὀυΐ ἔτοτῃ βοῆῖα ρογνογίθα ἰγδά! θη, τοβροοῦπο {μ6 ἰγῖιθ 
ΒΔΓ ΠΟ ἴο 6 οὔοδ οἴϊοσγοα ἔοσ [Π6 8β1η8 οὗ 4}} τηδηκιπα ἢ [ἢ 186 οΡ]4- 
ἔοα ΟὗἮἨ 116 Πγβῦ- οση, ΟΥΡΊΠΑΙΥ ᾿πδυϊτυἱοά Ὀγ (ἀοὰ ΒϊτηΒ6], δπὰ 
ΓΑΙ ΒΓ] δα μογθα ἴο θοίἢ ΕΥ̓͂ 607 δἀπὰ ὐθηῦ]θ, 6 Ὀ6ῃο] ἃ {π6 ἀθδί]ι 
οὗ ἢ, σὺ ψὰ8 (6 βγβύσθοσῃ οὐὗὨἨ ἢ18 υἹγρὶη-Ι οἴ Βοσ, δοουγαίο! ῦ 
{πουρὴ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ οχθ! θα, Απά ἱπ {μ6 οοῃδίδης υ86 οὗ τα, (86 ἴῃ- 
ΨΆΓΙΑΌΪ6 βουϊρύυγαὶ μοι οὗ τσαῖῃ δηα ἸόδιουθΥ, ὸ Υἱὸν [Π6 
ἱπαιρηδύοη οὗἩ {μαῦ αοά, ψῆ0 18 ἃ Θοηϑιιμηηρ ἤτο, ἀνογίθα ἔγομη οὐσ 
ΒΌΠΣ ΤΆΠ6, 8πΠ4 ρουγοά οὗΐδέ θροη [86 ἱπητηδου]αῖο ποδα οὗ ΟΌΓ στοαΐ 
Προ Θβ8οσ, Ηϑδα ἃ φοῃβοϊουβηθβ8β οὗ ρυγΥ τοϊσῃθα ἴῃ ἰμ6 Ὀοδβοιηβ οὗ 

ἴα ἀποϊοηὺ Ἰἀο]αίογθ, ᾿Ὁῦ ἀἄοοϑ ποῦ Ἀρρθδγῦ, ΠΥ ΠΟῪ Βηου]α ἤανα ἢδὰ 
ΤΊΟΓΟ ΤθΆβ80η [0 ἀγοδ [ῃ6 νϑηροδησο οὗ (86 εἰν, (ΠΔπ ἰο οχρϑοῦ δηὰᾶ 
ἴο οἰαιπλ ἢ18 νου; γοὺ ὑμαῦ βοὴ ἃ ἀγοδα α1ἃ ὉΠΊ ΟΓΒΑΙ ΠΥ ̓ τοναὶ!, 
8 ἴοο Ὑ76}} Κπονγῃ (ο σϑαιῖγο {Π6 ἔουτηδ τυ οὗὨἨ ἃ ἰαδουτοα ἀοριηοη- 
βίγαίιου. ἢ ὅ 

ΙΥ. Τα ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΝΟΟΗ 
Μᾶαγ ὃ6 ἰγδοοϑὰ ἰπ ἴΠ6 ἀτοοίδη [8065 οὗἩ ἴδ ὑγαῃβίαἰίοη οὗὨ ὑδμοῖν ΒΟΓΟΘΒ οὐ ἀδιηϊχοίβ, 
δἰ ρΑΥ ΑΓ οΥ̓ Ηοδροτυβ δηὰ Αδίσθα (διῆοηρ (6 δηοίθηῦ ατθοκβ), 710 Δ ΓΘ 
(ΑὈΪο ἴο ἢαγο δδοοηϊοα ἴο ἤϑᾶνοη αἰΐϊνο, δὰ ἰο να Ὀδοη ἰυγηῃοὰ [ηἰὸ 8.878 δηὰ 
οΟ] οβε18] δίρτιϑ ; οὐὁἨ έγανα δπιοησ (86 Ηΐπάοοι ; οἵ Βυάά]δ δπιοηρ' ἴΠ6 Οδυ]ομθδα, 
δῃηὰ οὔ Χϑοα (δῃοῖθοῦ πᾶπια ἴον Βυὰα 4) διβοης [6 (δἰμλυοῖκβ οὗ διθογία δ 

Υ. ΤῈ ΤΟΝΘΕΥΙΤΥ ΟΕ ΤῊΒ ΑΝΤΕΡΙΜΌΥΙΑΝ ΪΝΗΑΒΙΤΑΝΤΒ, 
τηθηοηθα Ὀγ Μοβββ, ἰβ οοπῆγτηθα ὈΥ ναυγϊουβ μϑαΐμθη ὙΤΊΓΘΙΒ. 

«Α1],᾿ 8878 Φοβορδιβ, “ ὙθῸ ἴανα οοπιπ ὑθὰ το τε ἰπρ [86 δηιαυ 168 οἰ μον οὗ 
{6 Οτοοῖθ ον Βαγθαγίδμα, δἰϊοϑὲ (ἢ18 Ἰοηρουὶν οὗὨ 186 τπηϑῃ Ὀδίογα ἴδε Ποοὰ." Απὰ 
μῈ ἱπιτηθάϊαύο γ δι ] οἴη, --τ " Μαποίμο, τῆῖο σγοῦθ δὴ δοοουπὶ οὗὨ ἴδ6 Ρἰΐδη8, 
Βογοβυϑ, τσβο δοιιρ θὰ [8π δοοοιηὶ 07] ἴμ6 αθδίγθ οὐ Ομ! ἀββα, δηὰ Μοοδυβ, δῃὰ 

1 Πίδά, 110. ἱν. νοσ. 302. 3 Μα] ει 5 Νοσίῃ. ΑἸπὶᾳ. το]. ἱ. ο. 7. 
9. ΜΑ]]οι 5 Νουίῇ. ἀϑερι γοϊ, ἱ, ο. 7. -- Οἷαὶ Μαρπηὶ Ηἰἴδι. ᾿ἰδ. 1.1, ς. 7. 
4 Αοοϑβῖ. δρῃὰ Ῥαυτγοῆ. ῬΙστ. Ὀοοῖκ ἰχ. ὁ. 11. Ρ. 88. 
5 ἘΑΡΟΥ  Ηογ. Μοδ. τοὶ. Ἰ. ΡΡ. 64, 65. 
6 Ἔδθοτ, τοὶ, ἱ. ΡΡ. 839-91]. ᾿ήπαγάπ, νοὶ. ἱ. ᾿. 117. 
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Ἡδδίξρουθ, δηὰ πὶ ἰλοα ΗΙΘΓοΏγηυδ μα Εγρώλη, τ8ὸ δὰ ἰγοαιίθα οὔ ἐδ6 ααῖγε 
οὔ Εμγρὲ, ἀστοὸ ψίϊα πη ἱπ (818. Αἶδϑο Ηββὶοά, δῃὰ Ηθοβδίβουβ, δηὰ Ηεϊαβίουδ, πὰ 
Αουδίίαυβ, ἀπά Ερδογυδ, δηὰ Νιοοίδιβ, σγοϊαθο μδὺ {}μ6 δηοίθηίθ ᾿ἰνοὰ ὁ Ἰβουδδηπὰ 
γοανθ."} Θιμλ αν ὑἰγδάϊοηθ οὗ 1.6 Ἰορονὶν οὗὨ πηβῆ, ἰῇ όσον ἃσοϑδ, ἃγῸ 8ι}}} ἴο Ὀ6 
πὶ διοοτρ (86 Βυγίμδὴδ οὗ [86 ἔωγίμος [ηἀϊδη Ῥρδηίΐδβυϊα, δά α͵]80 διᾶθησ [86 
Βίηο86.3 

ΥΙ. ΤῊο Μοβαῖς δοοουπὶ οὗ ΜῈΝ ΟΕ ἃ ΟἽἼἽΟΘΟΑΝΤΙΟ ΚΤΑΤΟΞΒΕ, Ὑ80 
ΜΓ ἱππιτοα ἰο ἀ6648 οὗἉ ἰΔνν 1688 σ᾽  θμο06 δηα ΤΆΡΙΠΘ, 
15 οοηδττηοὰ ὃγ {μ6 ατοοῖς δηὰ 1,βἰϊη ὕει, 00 γτοϊαῖθ ὑμαῦ ἔθ γ6 "ΓΘ ρίαπὶδ ἴῃ 
1π6 τὺ ἀσοθ οὗ ἴμ6 νου], δηὰ α͵80 Ὁ. ἐμ ἀγθεκ δηὰ 1,διΐη ἰϑίογιδη5, ραν συ δ 
Ὀγ Ῥαιυβδηΐδβ δηὰ ῬΒ!]οβίγαϊαβ δπιοὴρ (86 ἀτοθα, απὰ Ῥ]ΪΏΥ δπιοηρ ἴμ6 Βοιηδπα, 
ὙΠῸ αγα γοοογάἀδα δὲ, οὐ ὁρδῃπίηρ δοπῖθ δορυ]οῦγοα, (ἢ 6 ὈΟΔ 168 ΟΥ̓ ἤτηθῃ "ἡγοσα Τθυπὰ 
ἴο Ὀδ6 πιο ἢ ἰΑΓΡΟΥ ἴῃ Οἷα {{Π|68. εἰδῶ ἀντ αἶϑο θρθβκβ οὐ Ὀοῃθϑ βθθὴ ἰῃ ᾿ἰϑ ἀδγβ, οὗ 
8 πιασηϊϊθ αἰτπηοαί οχοθοάϊηρ ογϑα  ὈΣ }γ. 696 ὑοϑιϊτηοεΐθθ οὗ Ηἰδίοτδηϑ οὗ 
ουτηοΥ 5685 ἴο [86 ΖΌΠΟΓΔΙΥ σίρϑηίίο βέδίαγο οὗἁ τηθη, ΤΣ ἃ Βα δ Δ ΟΟΥ ΒΉδΤοΣ 
ἴο ἴΠ6 ΡΘΕ οαν]8 οὗὨἨ ὑποβ6 σο οὈ͵θοῦ ἴο {86 Ἄογθα Ὁ} οὗἨ Μοβαβ, ἔγοπι Ὠἷδ πχθῃ- 
(ἰοπίπρ {μὲ φἰραηῦο βῖζα οὐ Ορ᾽8 θεἀβίοδά. (ΠΏ θαν. ἢ. 119 Βυϊῦ τηϑῇ οὗ γΣῪ ἰδγρα 
Β'Ζ6 8.6 ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ δοθη ὄν ὴ πῃ ουν ἄαγϑ. ὅϑοσωο δ ονσδῃοθ ΤΠΏΔῪ 4|90 ὈῸ τοϑὰβ ἴῸΣ 
ΤΟΥαὶ νϑηϊ ; 838 ΑΙοχϑθάον [80 ατορῦ ογἀογοὰ [ἰδ δοϊ ἀἴουα ἴο δῃΐδσχο 1.16 δ'ζα οὗ 
οἷν Ὀ648 (καὶ ὑ86Υ ταϊρμύ ρῖνα ἰο 186 Τπάΐϑηβ, ἴῃ δαοοροάϊηρ, ρ6β, ἃ στοδοὶ ἰάβα οὗ 
{86 ρῥτοάϊρίουϑ βίδίυτα οὗἩ [86 Μεοοάοπίδῃ 5βο] ἀϊθσβ.Ὁ 

ὙΠ. Νὸ ρεγὺ οὗ (λ9 Μοβδῖθ Ηἰβίοσυ [88 θθθὴ τηοσα σἱδουϊοα ᾿γῪ 
180 ΟρΡοβουβ οὗ γσουθδίοῃ, ἱμδῃ (86 παυταίδνο οὗ [6 ΕΙσαΙ; ἐμουρἢ 
ΝΟ δου (μαὺ ουὸς οοουχτοὶ ἴῃ Π6 ψοΥ]ὰ 18 80 ᾿6}} αἰὐξδίθα ὈΥ οὐν!} 
Ὠἰϑίοσυ. Τδυ8, 

1. Το ἐακεῖϊίῳ οΥἹ Μαπλίπά, διὰ {π6 ναϑὺ ἰγαοὶθ οὐὗἩἨ ἁ ὑπ μαθὶτοα 
Ιδπά, νοῦ ΔΓ τηθηθοηθα 1π [6 δορουηΐϑ οὗ {π6 ὅγβί αρὸϑ, βῆον (μαὶ 
ΣΩΔΠΚΙηα Αγ6 Βρταηρ; ἰδ ον ἔΤΌΙΩ ἃ. δι} 8}} ϑίοςκ, δῃᾷὰ ὀνϑὰ δβυϊ! [π6 ἔπη 
αϑϑσηρθα ὃν Μοβϑα Ὀδίοσο {πΠ6 ἤοοά. Τὸ ᾿ν μῖοἢ) τα τῆλ δα ά, ἐδαὺ {μ6 
στοαὶ πα οῦ οὗὨ 58118}} Κρ Ομθ ἃπα ῥΘ(Υ βίδίθθ, ἱἰπ (80 ἔγδὺ αἷθϑ, 
ΘΟΠΟΘῺΣ ἴο {Π6 8810 ΡΌΓΡΟΒΘ. 

“ Μοβὲ δπιϊποηξ πα ϊοη5,᾿" 10 Βλ8 6 γ76}} ουϑαρνϑά, “ Ἰἶκο στοδὶ ἥδε 68, Ἀδνο δὲ 
411 υἱπ|68 Ὀδθη οπὰ οὗ δχίο!]ΐησ ὰρ (Βεῖν ροάϊστϑθ, δὰ οαστγίηρ ἴδ δα δὶ δ ἢ 88 Ροδ- 
βίδίβ ; δηὰ, π᾿ 6 ΕΘ ΒΟ πηϑυΐκβ τϑιμδὶῃ οὗὨ [86 ϑυσορβδῖνο δἰ ΟΥΔΙΙΟΣΒ ἰδ ἰμοὶγ δίδίθ, δσὸ 
δρὺ ἰο ἱπιασίηθ ὑμαῦ 10 88 ὈΘΘῺ αἰνγαγϑ [86 βᾶπι6. Ηθῃοο [86 ΤΊΔΏΥ ΓΟΟἸΪΒἢ ργοΐδηοοϑ 

᾿ Ζοδορθαβ, ΑἸτα. Ζαἀ. 110. 1. ο. 8. (41. 4.) Οὐ 186 δΔυΐδοσα δῦουρ οἰϊεὰ ὈΥ Φοδορδαβξ, 'ὲ 
1.88 ὈΘΘΏ γ0}} τοι δυϊκοα ΤΠ δὲ “ [Π0896 Τηθη ΟἾΠΘΥ τοτὸ ἰπ ρΡοβϑοβδίοη οὗ ἰγαάἰεἰουδ τοϊδεὶη 
ἴο τηἷδ ίδοῖ, οὐ ἴ8δδὲ ἸΠ6Υ Ὀοττονθὰ πθπὶ ἔγοπι Μοϑοδ; δῃὰ ἴπ δἰθῆοσ 6826 ΟἿΣ ῬΌΓΡΟΘΟ ἰδ 
Δπδυγεγοᾶ, Ἐὸγ, ᾿ξ [ΠΟΥ τοοοϊνοα ποσὶ ἤτοπὶ ρὈγεουδίθης ἐγαάϊτίοπβ, ἐξ τὴ θ6 χταπιοὰ ἰδ δὶ 
(Ποϑο ἰγαάἑιίομθ δὰ οὔ Δ} δοῦια πη ἀδιίοι ἰὼ ἴδοῖ; δι ὰ ἴδον οοστοδρομὰ σἱτὰ ἰδ 
δδσγεὰ Ὠϊδίοσγ. Βαὶ [Γ ΤΏΠΟΥ Ὀοττοσοὰ ἴδοῶ ἔγομ δίοδοϑ, ἔτννο ροΐῃ!δ ὡὉ χζαϊῃοὰ οὐ οὔὖν ρασί. 
1. ἰβ ργονϑὰ ἰδδὲ βῃςϊι 8 ἸὭΔη 88 Μοϑϑδ ἀϊὰ τὶ} } οχίϑὲ; ἴμαὶ ἀρφιαθηνεο ἍΟΙΣΘ ἰθ οχίδηι; 
(δδὲ (ΠΟΥ ΜΟΤῸ ἰπ δυθδίδηοο ψνμδὶ (ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ; δῃὰ (δὲ [ΠΟῪ ὈΘΔΣ δὴ δηϊ αν ΠΊΟΓΘ 
τοτηοῖθ ἴδῃ ἘΠ650, ΠΊΟΝΙ δήθ δ] οτοὰ ἴὸ Ὀ6 (86 τοοδὶ διοίθηϊ οὗ ἐλ Ὠϑδέθρῃ υγιίογθ. [π ἷ8 
Ρτγονβά δισγίδοσ, ἔπδὲ εἷς ἩἰδίΟΤΥ τὧϑ ἈΙΧΏΪΥ οδίοεπιοα, δὰ (δαὶ ἰὶ δ βυρψοφεὰ ὈΥ 1Π686 
ἩΓΙΟΓΒ ἴο σοηϊδίη ἴὰςῖ8. ΒΟ ΟΡ ΠΟΥ ἀγον ἴγοπὶ ΜΟΒ6Β ΟΥ ἔἴγοτι ἰγδάϊο ; δηὰ ὙΒοῖΒΟΓ 
τοῖν ἐΕΒΟΥΘΟΗΥ δργῶηρ ΔῸμλ {86 ΠΑΙΤΔΙΪΟΠ ΟΥ ΠῸΠ ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΙ ΒΟΌΣΟΘ,; ΟἱΕΟΓ ΨΆΥ, 180 
Μοβαίς δοοουῃΐ οὗ ἴλ)6ϑ6 ΘδυΪΥ Δρα5 ἰ5 οοστοδογδεὰ Ὁ (6 οἱάοδὶ ἔγαχζιιθηῖθ οὗ δοιη νι." 
ΟΟἸΙ γον 1,δοξαγνεβ οἡ Βογίρίαγο Εδοίδ, Ἀ. 104. 

8. ἘδΌΕΓ, τοἱ. ἱ. Ρρ. 92, 93. 
8 ἼΒο ῬΆββδροβ ἔγοτῃ (1:0 Ὠβίοσδῃ8 ΔΌΟΥΟΘ τηθηιϊοηθὰ ἀτὸ ρσίνοῃ δὲ ἰδ χῖι ἰῃ ατοῖτδ ἀ6 

ψετγίιδιῖο, 1". 1. ο. 16, 
4 Βρ. Ῥαιβομ δ Αροϊορυ ἰῇ δῆενγοῦ ἰοὸ Ῥαΐπο, Ὁ. 84. “ ΜΥ ΡΒ ἐ]ΟΘΟΡΕΥ," Βο δ δ, " θδοιεϑ 

τὴο ἴ0 ἀοιιὺϊ οὗὨ ΣΩΔΗΥ τὨΐηρδ, Ὀὰ1 ἰξ ἀο068 οὶ ἰθϑο ἢ τὴ0 ἴο γοὐθοῦ ΘΥΘΥῪ ἰδδι ΣΟΥ πο ἰ8 
οφροβίϊο ἴο δχροσίθρῃθε. Ηδὰ 1 Ὀθθῃ Ὀογῃ ἴῃ ΒΒοιϊδηὰ, 1 ἐὰν κὴ Οἵ ῬΓΟΡΟΥ ἱοδΕ ΠΘΟΏΥ, δανο 
νε!ονοὰ ἧπ ἴπ6 δχίβίθηοα οὗ ἴδ 11 ΠοΟΪΒὮΪγΘ ΟΧ, οσ (80 ἰαγροδῖ ἀγαγ- ἤογθο ἰῇ 1πάοπ, 
«πουρὴ [86 οχθῃ δαὰ οτδθϑ οὗ βμοιδηὰ δὰ ποὲ θθθῃ Ὀίζιζος (Δ πιδδιλθα." [Ιυἱά, ᾿. 85. 
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διαοηρ ἰδ δΔηοίοηΐδ (0 ἐμεῖν Ὀεϊηρ ἀρογὶμίπμοθ8 οὗ 06 οοπηίσίοθ {86 Βα ἱπμαθιοὰ 
{πι6 ουῦ οὗὨ τοϊηὰ : Βοησ6 (ΠΥ ποι Ἰοὰ [0 τηδῖζα ὑπο ὶν βου σαὶ ροάϑ (86 ουπάοτϑ οὗ 
τοῖς χονογημλθηΐ. ΒΟΥ ΚΩΘῪ Ὀυῦ γοΥῪ {1116 οὗὨἩ [6 πουϊὰ ; δῃὰ {6 ἐγδαϊιοη 
ψ οἢ ΠΟΥ μὰ οἵὗὨ (δαὶ {1{{16 νγᾶϑ 80 ἔλγ τηϊχϑὰ ἀπά οοσγυρίθα τ ἢ τοτηδησα (μδὲ ἰξ 
βουυϑὰ πε ἴο οοπέουπα ἐμοῖ).Ϊ ρου μ6 τοιμοναὶ οὗ 818 οἰοα ἃ ὈΥ {86 τηογα ἀ1]}- 
δεπὶ δηὰ δοουγαίθ ᾿ἱπαΌΓΥ οὗὨ [6 τηοάογπβ, γα 8866 δηοϊθηῦ δἰΒίοΟΤΥ Ὀορὶπηΐηρ 0 
ΟΙοαΣ ἀρ, 186 νοῦὶ ἃ Ρυΐ8 οἢ ἃ νεσὺ αἰ δγοηΐ ἔλθ, δηα 4}} ραγίβ οὐὔ Ὁ Ἀρρϑᾶν θοῃ- 
[οσηλΔ]6 ἴο Θδ ἢ ΟἴΒΟΓ, δπὰ ἴο {86 ]αἴδ Ὀδίϊου πόση οουγϑα οὗ τὨΐηρϑ ; 88 18 γον 
ὙΘΡΥ Οἰθασ]γ, ἴῃ νασὶ ου 8 ̓πϑίβῃορϑ, ὈΥ 8 ἰδαγηοά δηὰ ἱμῃροηϊουϑ ττίίοσ.3 ---- ΥΥ 6 δὰ τῃ6 
ἸΠ ΑΓ 6]. ἴῃ 411 [86 δ πη 8]}8 οὗἨ ἴ8οβθα ὕλπλθϑ, δὰ ποσα ΘΒρΘΟΙΑ ΠΥ ἴῃ {}|6 στοαῦ ροϊηΐ 
οὗ 1Ἐπ6]γ πα.  Υ, Θχ οἰ ημὶν τοἀυορα 5, ἀπηὰ ον οσ ῥ]αίη δοοουπίβ δι}}} ογὸ πὰ 
ΤΏΟΓΘ οΟητιμθὰ : ἩΒΘΏΟΘ Ὑ76 ΠΙΔΥ Ὅδ σοηνὶπορα ἐμαὶ ὈΟΤΒ {}|6 Ῥϑορ! πο δηὰ οὐ]εῖνα- 
οι οὗ 186 φαγί ἄγοϑα δὶ ἢγβι ἔγοπι ἃ [6 Ὁ ἴον ὈΘρΊ ηΐΠρ5 ; ὑμδὺ 0 ὙΘΟΥῪ στα }}}} 
Βρτοιμὶ 186] ἔγοιιλ δοῦλα 016 ΘΟ ὨΓΓ6 “ὁ; δπὰ {μδὲ 11 888 δὖ 8}1} (π|68 ργοοθοάθα Ὦγ ρῥγοιΥ 
ὭΘΆΣ [88 8816 ΒΙΟἿ ΓΣΟΘΌΪΔΥ βία 8 88 1 ἀο068 αὖ ῥγϑϑϑιῖ," ὅ 

᾿ ὁ ΤΉῊς ατουηάᾶβ οὗ (Π6 ὉπΟΟΓ ΔΙ ΟΥ̓ δηοϊθηΐϊ ΠἰΒίΟΥΥ͂ ΤΠΔΥ 6 δ00η ἴῃ Πρ βθοῖ, 
Οτἰχίηοβ ὅδογρ, Ὀοοὶς ἱ. εἰ. 1. βοςῖ. 16. 18, ὅς. ΟΟΥΡΑΓΟ Βγυϑηιν δοσυγδαία δοοοῦπῦ οὗὨ ἱξ 
πρδας Οὔτδο Εαγρεδη ἴῃ ρδγςυ δῦ, δο6 ὅθ αν 8 ΤτΑνο]8, ΡΡ. 417. 442. 4ἴο. ΟὈΠΙρΡΑΓΟ 

οΓ οὔ Ηἰβίοσυ δηά (Ββσγοηοίορυ Βεβοοῖ, οἰ, 10 δπὰ 1]. διιυοκίοτ δ Οοηῃποοιίοῃ, νοϊ. ἰἰ. 
Ὀοοῖς νἱϊ, ὙΙἀογΒ ΗϊϑίοτΥ οἵ Κπον]θάρο, νοΐ. ἰϊ. οἰ. 10, βεςῖ, 4. ἅς. Βρ. ΟἸαγίοπ᾽ 
ἘοπιΑγκ8 οὐ ἴδ6 Οτρίη οὔ Ηἰοσγορ γρηΐοβ, Ρ. 58. ἄς. Οἀογρποῖ, νοὶ]. 1]. ἀἶδ5, 1. ρΡ. 269. 
Τιιδῖ 6 ΒΔΌΥΙΟΠ8ἢ. ΘΠ ΡΙΓΘ τγ88 ἢοὶ 80 οἷά 48 88 Ὀθοη ῥγεϊθηἀρά, δο6 ἴ,6 ΟἸοτα οἡ ἅδη. χ. 
Οοηοεγηίηρ ἴμ6 ἔδθυ]οῦ 5 δας αἱ Υ οὗὨ [86 ΟΠ ΐπ686, 866 Οοποϊ βίου οὗ Μοά, ΠΠ|8ι. ἰϊ. ̓ . 95. ἴο]." 

3 8.6 Βεγδηῖ Β ΑΠδΙγβὶϑ οὗ Απείοηϊς ΜυΥΓΒΟΪΟΔΥ, ραδεῖπι. 
3 « ΤΠΠτθη ΟΟΙΏΘ ἴ0 ἃ ΒΟΓΌ ΠΥ, [ΠΟΥ ΔΓ ΥΟΥΡ δρῖὶ [0 ἱτπηλρῖπο ἰπαῦ 8. ΠΌΤΟΥ 18 ὙΑΒΕΠΥ 

τοδῖον τἤδη ἴὲ 15. αν οἴθῃ δϑκϑὰ βϑορὶθ ἴὸ ρᾳθϑθ ΠΟῪ ΤῊΔΗΥ͂ ΤΟ ἵδοτὸ ἢανὰ ὈΘΘη ἰπ 
ἃ ἀἰγοοῖ ᾿π Ὀεΐνγοθη ἴΠ6 Ῥγεβδοηΐ κὶηρ οὗ Επρὶαπὰ [ἀδφοῦῖρο 11.}] δηὰ Αἄδπι, τπϑδηΐπρ ΟἹ]Υ 
9Π6 ΠΊΔ ἴῃ 8 γοποζϑίίοοη; [ἢ6 Κη Β ΔΉΠΟΥ, στάδιον, ὅς. Τὴ ΔΒΓ ταβὰθ προὴ 8 
διὰ άοη οοη͵δοίαΓα, Π48 Αἰ γ 8 γΥγ8 ὈθΘΏ, ΒΟΠι0 [πΠουϑδηάἀδ; ἩΝΠΟΓΘΑΒ 1ξ ἰ8 ουϊάθηϊ ΠῸΠπι 8. σαἱοι- 
Ἰδείου, τογὸ ἢᾶνθ ποῖ Ὀθοη ἵνψο δυπάτοά, ἘΕον ἴ0 Βρβϑοα οὗ {ἰπ|ὸ Ὀδένγοοη Αἄδι πὰ 
ΟἸγίδε, ἰοῖ υἱ ἰαϊζα [86 ΖομοδΙορΥ οὗ οὖξζ ϑανίουγ, ῥγοδοσνεὰ ὈΥ δι. 10Κὸ, π᾿ ψῃϊς ἢ [19 
Πδῖη65 Ὀοίνγοοη Αἄάδηι δηὰ Οἰγίδεὲ, οχοϊαδῖνο οὗ Ὀοΐδ, ἃγὸ Ὀπὲ δουεηίυ- ὍΣ. Ἑτοιῖ [Πα ὈΪΓΙΝ 
οἵ ΟἸἩ γίδε ἴο τς Ὀἰγὰ οὗ [86 Κίης, ψόγὸ βίχίθοῃ Βιιηάτοά δηὰ οἰ ΠΥ γοδῦβ. [,οἱ ἴδ Ὁθ 5ῈΡ- 
Ῥοβοά, δῖ ἱπ 186 [ἰϑὲ οὗἩἨ [86 Κὶῃ μ᾽ Β ῬΓΟΘΏΪΙΟΣΆ, ΟΥΟΤΥ 800 ὙΓΔΘ ὈΟΓᾺ ὙὙΒΘῺ 8 ΓΔΙΠΘΥ νγᾺ8 
ἐποπιγ- να γοαγβ οἷ, τυ μΐ ἢ 18. 88 ΘΑΥΙΥ 85 σδῃ ὃθ βιιρροβοά, οῃ6 τ} ΘΠ ογ. Αδσοογαΐπρ; 
ἴο 18 δι ρροδίκίοη, τ 6γῸ Ὑγ ΓΘ (ὉῸΥ ΦΘΠΘΓΔΙΙΟΏΒ ἰῃ ΘΥΘΟΥΥ Βυπάγοἀ γοΒγΒ; ἐ.6. ἴῃ ἴ[Π086 8βἰχ- 
ἴοοθη δυπατοὰ δηὰ οἰ -Ὦγοθ γοϑγβ, ἔἤοΓῸ ΔΈΌΓΟ βΙ ΧΙΥ - ΒΟΥ ἢ ΘΟΠΘΓΘΙΟΠΒ; ὙΠΟ ΒἰΧΕΥ- 
βονεη, δά ἀοὰ ἴο ἴπ0 ΤΟγορΟΪΏ( δΟΥΘ ΠΥ -ΟΌΓ, γΥν}}} τηλκο Ὧ0 ταογὸ ἴθδη ἃ Βαπάγροα μηὰ [ὈΥἹΥ - 
οὔ." ἨἩμα]]οῖ οη Ηϑῦ. χὶ, 7. ῃοῖ6 8. Ρ. 17. Οοπρ. ἀοραοῖ, γο]. 11}. 4188. 111, ὑσ. ΒυγδηιΒ 
ΑἸΑΙγββ, ραδείη. 

4 « ΤΉΪ8 48 ὕθθῃ οὐβογυθὰ ὈΥ [εδ8ὲ ΟδδδΌ Οη ἰῃ ΟΠ6 ΤΟΒρΘΟοί, Υἱζ. ἰη γο]διΐοη ἴὸ 18ῃ- 
ιδχο. “Ἐδὶ οηΐτῃ τδγἰ βϑι πλτη,᾿ 8878 ἢ6, “ ἴσια σεθίοΓᾺ8 60 Τηδ} [6 5Ἐ10Γ8 οἵ τηϑρ᾽8 ΟΧΡΓΟδθα 
οὐ ηἰα Ηουταῖοθ ταδο 8 Βογυδβθο, εἴ ΠθΏς ΒΟΓΥΑΓΘ, 4010 ῬΓΟρΡὶι8 δΔὺΌ δητίααδ οἱ ῥγίπηα 
δοταίϊηθπηι δοάθ δυἤιοσαης, ὅς, Α οοῃῆετηδίίου οἵ ἰδ, ἰῇ βοῖλθ ΟἿ 6Γ σεβροοῖβ, την ὃὰ πεὰ 
ἔτοτῃ ἴ6 (οἸ]οννίης ὑεγῳ τεπιαγ λα ίε ρατιϊοι]ατ, ἃ8 ΗΔΥΟΥ͂ ᾿181}}} “4118 ἰὸ (Οὔϑοτν. οὐ Μίδη, 
νοὶ. 11. Ρ. 113.):. 1 ἀρρθδγϑ ἔγοπι Βιβίοσυ, ἴπδὲ ἴ86 ἀἰβυγθης πδεοηβ οὗ [ὴ9 ᾿νοῦ] βᾶνὸ μιδά, 
ςεοιογία ραγίθα8, ΤΏΟΣΘ οσΣ 1688 Κπον]οάρο, οἰν!] δηὰ σοὶ ζίουβ, 'ῃ Ῥγορογίίοῃ 88 {πο Ὺ ὍΕΓΟ 
ΠΟΆΓΟΙ ἴο, ΟΓΥ δὰ πιοτὸ ἱπεϊπιδία οοτατιπηϊοδείοη ἢ ΕαγΥρί, Ῥα]δβιΐμθ, μα σα, ἀπὰ τΠ0 
ΟἿΟΣ οουηίτίοεβ τπδὲ ογθ ἱῃμαδίιο ἃ ΟΥ̓ {πὸ τηοδὲ Ομ ηθης ῬΘΓΒΟΏΒ διηοηχζδὶ ἴπὸ ἢγεὶ 
ἀοδοοπάδηϊβ οὗ Νοδα; δηὰ ὮὈΥ ἴμοϑα ΠΟ ἃ βαίὰ ἱῃ ϑογρίασο ἴο αν δὰ μαγιϊσα δῦ 
τον ασίοηβ τηδὰθ ἰὸ ἴπθπὶ ΕΥ αοά: δηὰ πὲ [6 βγϑὲ ἱπηδοϊ δη 8 οὐὗἩἨὨ 1[Π6 Εχίγοιηθ ρατίβ οὗ 
πο ποτ], τοοκοηΐπρ Ῥαϊθδιπο 88 ἴΠ6 σθηίσθ, ἡγΟΓΘ ἰῃ ΠΘΠΘΓΘΙ ΤΊΘΓΟ δαναρεδ, ΝΟΥ͂ 4} {Π}9 
5 αἰΟΥΪΥ ἱποχρ  ς8 016 ἀροπ τμο ἐοοίπρ; οὗ ἰῃβά 61}; οἵ 186 ἐχοϊυβίοη οὗ 4]} ἀϊνίπο οοπι- 
τουηϊςαιίοηβ. ὙΝΏΥ δδου]ὰ ποὺ ἢυπϑη πϑίαγο Ὁθ 88 δαβδοίουβ, δῃἀ Ἰπλκὸ 88 ΠΙΔΗΥ͂ ἀἾδ60- 
νοτίοδ, οἰν!ϊ δπὰ το] σίου, αἱ [π6 Οδρα οἵ αοοά Ηορο, οὗ ἰη Αἰποτῖςδ, 85 ἴῃ Εμγρί, Ῥαἰθξιῖπο, 
Μοεβοροίδιαία, ατοθςοο, οὐ ἤοπιο ἢ ΝΙΑΥ, ΨΥ 5βου ὰ Ῥα]εβῦ 6 50 (ὯΓ ὁχοθθα {ἢ θπὶ 8}, ἃ8 ΐ 
ἀϊά οοηζεεϑοά ϊγῦ ΑἸΪοΥ ἐπ6 ϑεγίρίατο δοοουηΐδ, δὰ 41} νν»}}} Ὀ6 ΟΙδαΓ δηὰ οαβϑυ. Μαδιηκὶηὰ 
αἴον ἴη6 δοοά ψοτο ἢτγβι ἀΐβροσγβοιὶ ἔγομη [06 ρ] αἰ π8 οἵ Μοεδοροίδῃαβ. ὅοπιδ οἵ 16 οἰϊοῖ 
᾿ιοδά8 οἵ δηλ ΐο8 δοιὰ τἤογο, ἴῃ Ῥα]οβιὶπο, δηὰ ἰη Εὶ Ῥι]οβέϊπο δὰ αἴογναγαὰβ 
ΟΧΙΓΔΟΥΪΠΑΓΥ ἀϊνίπο 1ΠΠππιϊπδιίοηβ Ὀοδίονσθα ὈΡοη [8 ἱπ ΔΙ ΔΠ18, [Π6 ἸΘΓΆΘ 1068 δηὰ «76 ν8. 
Ἡδηςο ἰϊδ ἐπμδοίἰδπὶ8 δὰ [Πα Ρυγοβὶ ῃοιϊίοηδ οὐὗὁἩἨὨ αοὰ, δῃὰ {86 νυ ϊϑοϑὶ οἷν} οβίδ Ὁ} } 5 ἢπηοηῖ, 
Νεχὶ δδοσ ποτὶ οοπὶθ ἴἰμ6 Εσγριίδηβ δηὰ Ομδ  ἀβθδηβ; 0, ποῖ Ὀεΐηρ τοιηονθὰ ἴγοι 

" Βρ. [δ᾿ ἼΒΘΟΙΥ οἱ Βοὶϊρίοη, ῬΡ' 238---24]. ϑθνο, 1820 
1, 
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διν Ὑ͵1Π]ἴαπὶ 9 0Π65 8 βῃοτη ἰπαὶ {π6 ἰγϑά! 0 }}8 οὗὨἨ {86 Ῥγοϑοηξ Βοαί Β6 ἢ Ὡδι 105 
οὗ Αβἷδ δγ6 ποῖ οὗ πιογὰ δυυπουι νυ ἴμδὴ ὑπ6 ἰγδαϊ0η5 οὗὁὨ {86 δηοίθης πδίϊοηβ οὗ 
Αβἷδ δηὰ Ευτορθ. “ Ἧ᾽ ε πᾶ," Βα ΒΑΥ8, “πὸ οογίδϊ π πιοπυπηθηῦ ΟΥ Ἔϑ ΘΠ ΡΓΟΡΔΌΪ6 
ἐν ϊτοπ οΥἹὈ παίϊοη8 ρἱαηϊοα, οι ρίγοδ Ἀηα βίβιθβ γαϊβοα, ἰατγβ δπδοίθα, οἱκ168 Ὀ1}0, 
πανὶ σαίοι ἱπιρτονθα, σομηθγοθ δυσουγαροά, γί Ἰηνθηϊθα, οὐ ᾿θίύθτβ σοπίγίνϑί, 
ΔΌονΘ ἔνγοϊνα ΟΥΓ αὖ πηοϑῖ δἤθθῃ ΟΥ βἰχύθοῃ οθηζυγι 68 Ὀοΐογα {86 ὈϊΓῚΒ οὗ ΟἸ τ βι." 
Απά ᾿ξ 18. ἃ νν8}}-πουσῃ γαοσέ ἰμδῇ ἔογ {π6 ἔγϑί ἱπουϑδῃα γϑδγβ οὗ [881 ροτϊοα να αν 
ΠΟ ἢ Β.ΟΥΥ͂ αηπιϊχοα τὺ 4 0]6, σχοορὺ ἐμαὶ οὗὨἉ {π6 ΤΡ Όυ]Θηΐ δηὰ νϑγιΔ 016, Ὀὰ ὁ Θη]- 
ΠΘΏΕΪΥ ἀἰδιϊ σι ϑῃθαὰ πδίϊοῃ ἀοβοθηάοα ἔγοαι ΑὈγαδδῖη. ΤΒ6 Οἢΐηθ56 ἀο ποῖ ῥτοίοηά 
1μαῦ ΔηΥ ἰδίοσίοαὶ τηοπυμηθηΐ οχίβίθα ἀπιοηρ (Π6πὶ ἴῃ Ὅπ6 σὰ οὗἨ Οοηΐμοϊιβ ΠιοΤα 
Ἀποϊθηῦ ἴΠδη οἸανθη μυπαγοαᾶ γοασβ Ὀεΐογο ἴμ6 ΟτΙϑιδη θοροῦ. Απα [86 γΓΟΒΟΑΤΟΝ 68 
ΟΥ̓ ἴμο86 τῆ ἃΓ6 πιοϑὺ ἀθορὶγ δ] θὰ τὼ (μ6 ᾿Σαταῖαγα δηὰ δηϊαυ τ !θ5. οὐὁὨἨὨ {1Π6 
ἩϊΪπάοοβ αν ββονῃ ὑμδῦ ἴπ6 ἀλη ΟΥ̓ ἔγμο Τηαἀΐδη ἘΙΒΙΟΓΥ ΔΡΡΘΆΓΒ ΟἾΪΥ (ὮΓΘ6 οὗ 
ἴουγ σοπίαγαβ Ὀοίοσα ἴμ6 Οδγϑθδη γα, [86 ρῥτθοθαϊηρ ἀσθ8 Ῥοϊηρ οἰομ θα ὈΥ 4116- 
ΒΌΤΥ οὗ ἴδὈϊς.1 

2. ΤῊ ἰαΐο Ζιυοηπέϊοπ απα γοστοβε ΟὗΓἹἽ «γί απαὶ ϑοίοηισος 4130 ΘΟΠΟῸΓ 
ἴο οοπᾶστῃ ἴ[Π6 Μοβαῖο ῃιϑίοσυ οἵ (86 δῃηΐθα!]νΊ88: [ὉΥ, 48 {π6 «6188 
Ἰορ!β]αὔου. τθηθοηβ 11{01|6 οὐὗἨἁ {Π6]Γ ἀρίβ, 80 10 ΔΡρθδυβ ἔγτοπι [Π6 ]αΐα ἴη- 
νοῃίϊοη οὗ {πο86 αἴενῦ ἴπη6 βοοά {παΐ ΤΠο86 Ὑο0 Ὑ6Γ6 ργαβογνυοά ἔγοηὶ 
10 ἍΟ͵Θ Ροβϑοββϑα δύ οὗἉ ἔδιν δι ῖ3. 

δίηοα {πὸ Βἰβύοσυ οἵ ραϑὲ δρο8 88 ὈΘΟῺ ἸΏΟΣΟ ὩΔΥΤΟΝΪΥ οΧχαιηϊηδά, ᾿ς 148 Ῥοοη 
Ῥχγονϑὰ ἐμδὺ [Π6 δποϊθηϊβ ὙΘΓΘ ἔα 1638 Κπονῖηρ πα οχρογὶ (ἤδη, ὈΥ ἃ βιιρογβι ἴοι! 8 
ΤΟΥΘΓΘΏΘ6 [ῸΓ ΟΥ̓ΘΓΥῪ δ ηρ' Ταπχοίθ, χα ὁΠ06 ΤΟΤΕ δοσυβίοπιο (0 ΒΌρροδβθ. ϑόυι οἵ 
(σαὶ, ἰηἀοοὰ, ανα ἀσβουθοα {μοῖρ Κηοσ]οάρα ἴῃ ἸΟΙΥ βίγαϊ 8, δὰ ρου αρ8 τὸν {πο ὶῦ 
{1π|65, Δηἀ ᾿ῃ ΠΟΙ ρΑΓΊϑοη ἢ ΒΟ οὗ {Π|6ῚΣ Ποῖ σῃθοῦγβ, 1ῦ ΏΑΥ πᾶνα Ὀ66Π οοηδβίἀοΓ- 
ΔὈ]Ὸ : δηά γοῦ 10 18 πιογο (Δ Π ὈγΟΌΔΌΪα ὑμπαΐ Βυοἢ δοοουπίθ αγὸ οἰ] ΘΗὙ οπίησ ἴο ὑΠ6Ὶ}Ὁ 
Ἰσῃόγδησα οὗἨ ἴΠ6 ἔγυο δβἰδίβ οὗ τπηδηκιπα. ΤῊΪΒ 18 ρδγυ συ] 186 σα86 τυ τ} {ἰπ6 
Ἐσγρδηβ, τ ΒΟ86 ᾿δαγηηρ Π88 ὈΘ6Π 80 τη 0 οχίο]οα, ἸὙμβουρσῇ (818 σοχῃΓΥ [ὰ8 
Ῥδθῃ βύυ]οὰ (86 Μοῖβον οἵ Ασίβ, 88 Μ6}} 28 Μ|βίγεβϑ οὔ Βεἰϊρίοη, δπὰ τγϑϑ, πὸ 
ἀουθῦ, ἃ8 ΘΑΥΎ ΡΟ 5:6 48 πηοδὺ σομηίγ 68; γοῦ ᾿Γ ψγ͵ὸ Ὀ6 ΔἸἰονγοα ἰοὸ Ἰυάσο οὗ ΠΟΥ 
᾿ρτονοιηθηῦ ἴῃ ΟΙΒΟΣ Ῥαγίβ οὗ βοίθῃοα ἔγοτῃ {πὶ τηοβδὲ ππρογίδηῦ πο, δηᾶ {ἰαΐ 
ὙΠ ἢ ἴῃ 4}} Γβᾶβου 8βου] ἃ μβανα Ὀδθη πχοϑὺ οὐ] ἰναῖοα, νἱΖ. {πᾶ οὗἉὨνιοαϊοῖπο, οἵ Μ ἘΙΟΝ 
Β8ς 8180 οἰαἰιηβ ἔα γϑὺ Ἰηνϑηίίοη, νγα 8}8}} ποῖ βᾶγὰ τρποῖ τοοπὶ ἴο δαιηἶῖγο ΒΟΥ 
ἸΠρθοϑὺ δάνδησοβ. “10 πιυϑὺ ον] ἀ ΠΥ ἈΡΡΟΑΥ, ἡ ΒΆγ5 ἃ ᾿οαγηθὰ πεῖ, “ {Πδὶ {Π|Ὸ 
Ἐπσγριϊδη8 οοὐἹὰ μαγα πὸ βιοῖ θΒγβιοδηβ ἴθ [86 ἄδγ8 οὔὗὁἨ Μοβοϑ 88 1)ϊοάογυβ δηὰ 
Ἰ]ετοάοίυ8 8θθπὶ [0 ΒΌΡΡΟΒ8 : [δ 18 πη6}} ΤΛΟΤῸ ὈΓΟΡΘΌ]6 ὑμαὺ Ἰοπρ δὔΣ {Π|686 {1π|08 
ΠΟΥ ποΓα, κα ἴπΠ6 ΒΑΟΥ]οΟπί8η8, θαυ γ ον ἀσϑυ ταῦθ ΟΥ̓ ῬΘΓΒΟΠ8 58..}}{] ἴῃ ΘΓ ΠΣ ΔΗ 
ἀἴβθαβθβ ὕθαῦ ταϊσηῦ ΠΑΡΡΘπ διμοηρδὺ {μ6πὶ; ἀπὰ {μαὺ (μ6 Ὀδβῦ πιοί μβοὰ {π8γ σου]ιὶ 
1 ]Κ οὗ, αὐ Θοηβυοπρ' ἘΠΟΙΣ ΟΥ̓ΔΟΪ6Β, γγΧΆ8, ΒΘ ΒΗΥ͂ ΟὯΘ6 88 Βῖ0Κ, 0 αν ἃ8 
ΤΩΔΗΥ͂ ῬΟΥΙΒΟῺΒ ἴ0 866 δἃῃ αἷς ἴο ἰυἷπὶ 88 ροβϑὶ οἷγ οου]Ἱὰ ; 8ὸ ἰδαῖ ἱ ΒΥ ὁπ σῆο 
ΒΑ {ΠΠ6 βίς Κ βϑύβοῃ μδλὰ πδὰ {86 }ιἴκα ἀἰβίθιωρογ, Β6 πυλρῦ 847 τ μα τγᾶ8 Ῥσορϑῦ (0 
06 ἀοπο ἴῃ τπδΐ σοπάϊίοη." 3 
Το ργϑύθηιοθθ νι Ϊοἢ (86 ΕρΥρεΐδη8 τηϑἄθ ἴο δηθαυ Υ 80 τπαοῖ Ὀαγοπὰ {16 {{π|68 

Τοοογαθα ἴῃ {16 ΘοτιρίυΓοθ, ργοοοοάρα ἔγομι ὑποῖγ οα]συϊαϊησ ΟΥ̓ ἸΌΠΔΙ ὙΘΑΥΒ ΟΥ 
τ ΟΠ Γἢ8, ΟΥ̓ ὕγοπι ὑμ6 }Σ τϑοκοηὶηρ {Π6 ἀγῃα81168 οὗὨἩ ἰμοῖγ Κίησβ ἰῃ βιιοοαββίοῃ, τ ΒΟ Β 

1Π6 Ὁ ἢτγϑὲ ΒαὈΪ δἰΐοη8, ἀπ Ἰ᾿ἰνίηρ ἰπὰ ΤΟγᾺ1]6 σΟΌΠΕΓΙα8 νγαϊογοὰ Ὁγ ἴπὸ ΝΊ]ο, Τίρτίβ, δηὰ 
ἘΠΙΡἢΓαΐοΒ, ΤΏΔΥ Ὀ6 Βαρροβθα ἴο αᾶῦϑ ργοβοσυοα τῆοσο ὈοΙὴ οὗ {πἢ6 δηϊοάϊνίδη δ ἃ ρμοβῖ- 
ἀπ υνίδῃ του δι] ἢ; 8180 ἴο ἤδγο μδὰ τηοσα Ἰοίβασγο ἴοσ ἱηνδηίζίοη, δηἀ τόσο ἔγοα οοτησηυηϊ- 
οδιίοη υἱτὰ (ἢς το] 1105 δηᾶ 96 νγ8 [8 ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ δ οη8. ὙΒΘΥΘΑΒ [Π056 5118} ρΑΥΙΙ68 
ὙΠ] ἢ ογ6 ἀσίνθη ἔα 6 Γ δηὰ [ἈΥΊ ΠΟΥ ἔγοτ δϑ οι ΟἸΠΟΥ ἰηῖο [26 ΟΧΊΓΘΙ 168 οὗὨ Ὠσδὶ δη4 οο]ὰ, 
ΘΠΕΊΓΟΙΥ οοσαρίεα ἴῃ Ῥγον ἀΐηρ; ΠΘΟΟβΒΑγ 68 ἔοΥ ᾿μοτηβοῖνθϑ, 8 ἃ α]80 οι ΟΥ̓́ ὈΥ ΓΙΥΘΓΕ, του ἢ- 
Δί η8, ΟΥ ἀϊβίδηος, ἔγομα 8}1 οοτηπληϊσαιίοη νυ τ Ῥα]οβιίπο, Ερσυρί, δηὰ Ομ διάβα, σσου]ὰ 1οβ9 
τηυοἢ οὗὨ {Π͵6Ὶγ οτσίῃαὶ βίοοκ, ἀπά ἤανθ ποι οὙ ἱποὶπαίίοη ὩοΣ ΔΌ ΠΥ ἴο ἱπυοηξς πιοτὸ 
Οοτμραῦο ΒΥΥΔηΤ 8 ΑΠΔΙγ 515, ραδδὶπι, ΟΥ̓ΊΠ6 βδνεγαὶ δγίβ, συβίοπιβ, γεϊρίουβ τῖταβ δηὰ οἷν!]} 
ἱπδυϊται ὁ 8 ψν Ϊο ἢ ἄγϑὺ ἀγοβὸ πὶ Αϑἷα, 866 Οοποϊαβίοη οὗ Μοά. Ηΐδβῖ. Ρ. 130. ἴ01, ΑπῪ οπὸ 
(παῖ ΓΑΪΓΙΥ ΘΧΑΠ 68 Πἰϑίογυ Ὑ71}} πὰ τ ο80 δοσοιηῖϑ τῆογο ρσοῦδῦ]α τππ τμδὲ ΟΧΊΓΘΟΣ ΠΑΙ͂ 
Β:ΡΡοϑβιείοη οὗἩ 1,ογὰ Βο]ϊπρὕτοϊτοθ, νἱΖ. ἐπδὺ βοίθησοθ ΤΏΔΥ ᾿ᾶνο σΟΙ]6 ΟΥ̓ ΣΊΠΔΙΥ ἴγομι γγοδί ἴὸ 
ολδὶ. τὰ ΠΟΙ ΌτοΟΚο᾽ " Ῥοτῖκβ, νοὶ. ἰν. ῥ. 14." 

᾿ Βιν Υ, Φοπο8᾽ 8 ἸΟΓΚΒ, νο]. ἰϊΐ, ΡΡ. 191. 145. 8νο. οἀϊῖ. 
3 Βδιιυοκίογα, Οοππηροῖ, Ροοῖς ἰχ. Ρ. 167. Βρ. ν᾿’ ΤΌΘΟΣΥ οἵ Ἐοϊὶρίοη, Ρ. 246. 
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ὙΟΙῸ σΟΠ ἰΘΙΏΡΟΥΒΙΥ. ΕῸΥ Ηογοάοίαϑβ ' τηθπί!οη 5 ἔνγοῖνα ΒΕ πῃ Κίηρϑ τοϊρσηϊηρ δὲ 
0Π6 ἴϊπ|6. ἸΟῪ δα βυοἢ Αἰ γθηῦ δοσουηῖβ, Πουγουοσ, οὐ σὨΣΟΠΟΪΟΡΎ, ὑμαῦ, 85 1τὖ 18 
αἰτιμθά, βοπηο οὗ ἴδοι οοιηιρυϊοα ἀθουΐ ὑδίγύθθη {που βδη ἃ γοᾶΓ8 ΤΟΣ ὑΒ8η οἰ μ6Υ8 
ἔγουῃ 186 ογὶρίηδὶ οὐἁ {86} ἐγαδεῖϊου ἴο {88 ἐϊπια οὗὨἨ ΑἸοχδπᾶοῦ ἴΠ6 ατοαὶ.2 ΤΠ 
ΒΟΪΆΣ ΥΘΑΓ, ἴπ 186 Δηηοηρ [86 Εργρίϊδη8, 80 ΤΟΥ͂Θ τηοβί οοἰ ΘὈΓΘΙΘα ΤῸ ΔΒ ΓΟΠΟΙΏΥ, 
88 580 ᾿πιρογίδοϊ, ὑμδὺ ΠΥ 861 [86 δὰ 8 δαυθγαὶ ὑϊπι68 σμαπρσοα 118 ΘΟΌΓΒΘ Β'π6 0 
186 Ὀορπηΐπηρ᾽ οὗὨ 186] ἀγμδβί168 : ̓τωρυϊίπρ' [Π6 ἀοίδος οὗἨ ΤΠ οἱΣ ον σοι ρα δ οη ἴοὸ 
1Π6 8} ̓5 νΔΥΊΔΈ ΟΣ, ΟΥ 686 δβδοῦηρ ἴο Βρθακ βοπηϑιηρ που ἀουι! δπὰ οχίσαναρσδηῖ. 
Απὰ Οὐδβϑβίηὶ 85 ἑουπὰ (6 δοοουπί οὗὨἁ ΘΟ 0565, δὲ [86 Ὀδριπηΐϊηρ οὗἩ Ὠίοραποα 1ζ86Γ- 
(ἰ8, ἴο Ὀ6 ἔμ]β8 ; υθΐο 18. ἃ ΖΓΙΒΟΥ σοηλιηίδίῖοη οΟὗἩὨ {86 Δ Ὀυ]ου5 ρῥγεΐθηοαϑ οὐ {Π6 
Ἐρσγρθίδηϑ ἴο δηπαυϊνγ. ΤὨ6 οδυ] δῦ δϑίσοποση οὶ ΟὈβογυδίίοηϑ ἴὸ Ὀ6 πιοὶ σι] ἢ 
τὰ τ ὝΘΥΟ ἸηΔὴ6 ἴῃ Εργρὺ ἅτ6 [8086 ρογίογπιηθα Ὀγ 186 ασϑοκβ οὐ ΑἸδαχαπάσία, 1688 
{πδη ἴσο δυπαγοα γοατβ Ὀοίοσο ΟἸγῖϑί, 88 0)γυ. Ἡ ὉΠΟῪ ἢ89 οὐβοσνϑα ὃ : βῃα βίηοθ {Π6 
τοσοῦ ἀἰβοονοσὶθθ ἴῃ (6 Εσγρίίδη ΗΙΟΓορΊΥΡΒΙςο8 οὗὁἨ οὐσγ ρστοδί δγοβδβοϊοριβϑῦ, Ὠγ. 
Ὑουμς, δηὰ οὗὁἩ ΜΜ. 1,οἰγοπηθ δπαὰ ΟΠ διρο  ]Ἰοη ἰῃ ΕὟΔΠΟΘ, 10 ἢΔ28 Ὀ6ΘῊ δδοογίαϊποὰ 
1Ππαὐ (86 σοἸουταιοα Ζοάϊαςοϑ οὗἩ Εϑπό ἀπὰ ϑεπάσσγα, ἴο χῃ!οἢ βοιπο τηοθγη δηϊθροη βὶϑ 
οἵ ἀϊνίπα γονοϊδίϊοῃ μδὰ δβϑι σῃθα δῃ ἱποδ] Δ Ὁ]6 δη τὶ 4 Υ, ἀγα »οδίογου ἰο ἰἢδ {ἰπὶ6 
ΟΥ̓ “οδια Ολγίδέ, 85. »Ὑ|}} ἃ8 16 Θἀ Πᾶς 68 οἡ {Π6 οΘ]]Ἰη σϑ οὗὨἨ τ οἢ ἸΘῪ σόγα ραϊπίρα ] 4 

ἼΒ6 ῥγϑίθῃϑι 08 οὗὨἨ [86 ΟΠ Δ] ἀξοΔ 8 ἴο ῥτοίουῃα δὐϊδὶ χη Θ 8 ἰῃ 8066 Ὦδγο ὕδοη 
Ββόον ῃ ἴ0 Ὀ6 Θα.ΔΠῪ πηΐϊουπηο, Αοοοταϊησ ἴἰο Βογοβιβ, ἱμ ον δ ρροβο (86 πιοὸπ 
ἴο Ὀ6 ἃ Ἰαπμλϊηουϑ ὈΟΑΥ, τ ῃβΘηδ6 1ὑ 19 ουϊἀθηῦ ἐδαὺ ΠΟΥ σου ]ὰ μαναὰ ΠΟ στοδὺ 5Κ1}} ἴῃ 
ΔΘΙΓΟΠΟΙΩΥ : 65: 468, ΠΘῪ δηϊθα ᾿πδιΓυτα ἢ 8 [ῸΓ τη κῖηρ Ἔχδοί οσδἱοαϊαιῖοπβ. ΑἹ] 
{παῖ τοπηδῖῃβ οὗἩ {πον Ὀοδβίθα δϑίσΟ ΠΟΙ]. 4] ἀἰβοονθγ θ8 18 ΟὨΪῪ δουθῃ 60} 0868 οὗ [86 
ΤΟΟἢ : δηα Θνοῃ ἴ||086 8Γ6 Ὀὰχὺ ΥΘΥῪ ΟΟΔΥΒΘΙΥ δοῦ, ἀοτῃ, {ΠΠ6 οἰ ἀοϑὺ ποῖ Ὀδὶπηρ τηογα 
ὑΠπΠ8ῃ βουθὴ δυηαγορα γροαγβ Ὀαίοσο ΟἸσὶδῦ : πτῆθποθ 1Ὁ 18 ουϊἀθηΐ ἐμαὶ ὑποῪ μαὰ τηδάο 
Ὀαῖ ΠΠ0016 Ργόρτοβδ 'π 1818 βοίθηςθ. Απὰ ἱδβουρῇ (1501 1668 18 δαϊαὶ ὈὉΥ ῬΟΓΡΉΥΓΥ [0 
᾿λνα Ὀγοισηῦ ΟὈΒοΣ νυ δί]0η5 ἴσου ΒΑΌγΪου ἰο (ἀσθθοα ἀρ αγὰβ οὗὨ πἰποίθοη ἢυπαγοά 
ΣΘαΓΒ οἷο γ ἴλη ΑἸΟΧΆΠοΓ, γοϑῦ 88 εἰὸ ῬΓΙΟΡΟΣ δυῦθοῦβ οὗ {Π|086 ΟὈδουνυδίϊοηβ ΠΘΙ Π ΘΙ 
πιϑ 18 ΔΗΥ͂ ΤΠ ΘΠ ΤΙΟΙ ΠΟΥ͂ ι186 "ἐ (θη, {118 εἰΓοπηδίδποο ΓΘΏ 6.8 ἢ18 τοροσί 8 0}} 8118- 
Ῥοςῖρα [0Γ ἃ 40]6.5 80 1016 στουπᾷ 19 ἴσο [ὉΓ 8 ἴο ἀοροπα ὕροη ἴΠ6 δοοουηίβ 
ΟΥ̓ {πι|6 δῃὰ 186 ναΐῃ Ὀοδϑίβ οὗἨ δηυ ]Ό}Υ Ἢν δῖον ἘΠ 686 Πα ΟμΒ Βανα τηδά6. 
Τα Ουοοκθ δα {Π|61} 58 ΣΟΠΟΏΥ ἔγοπι ΒδΌγίοη ὃ; δπὰ (6 ΑἸ θηΐδη8 ῃΔα Ὀαΐ 

ἴπγοο υπάγοα δηὰ βἰχὶν ἀδΥβ 1π 1ΒΟΙΓ γ6αν 'π {16 {ἰπι6 οὗἩἨἁ Ἰδοπιοίτ᾽υϑ ῬΒΔΙΘΓουΒ 7; 
γαῖ )᾽. ΗΔ ον ΖΌγΠοΥ οὔβογνοθ, (μαῦ [16 σθοκϑ σσοσ (86 γί ργαοίϊοαὶ δβιγο- 
ΠΟΙΉΘΓΒ, Ὑλὸ οηἀοολνουγοά ἰπ οαγηοδί ἴο τπᾶ κα ἐμοιηβοῖνοδβ ταί 8 ΟὗἩ [6 βοίδθῃσθ, δὰ 
18αὲ ΤΏ 4165 γγδϑ (6 ἄγϑῦ σθοὸ οουἹὰ ρῥγοάϊοῦ δῃ ΘΟ] 086 ἢ ὕταοασα, ποΐ βὶσ δυμπαγοὰ 
γϑδγθ ὈΘίΌγα ΟὨγὶβῦ, δπα ἐμαὶ ΗἸρραγοδυβ τλϑ16 {πΠ6 ἢτϑὶ οδίδϊοσαδ οἵ [88 χϑά βίδγϑ 
ποΐ ἀῦονϑ ὁ δυπάγοα δηὰ ΚΑΓῪ γοαγβ Ὀοίογα Ομ γί βί. 

1 110. 1ἱ. ς, 15]. 2 Ἰγιοάον. δῖο. 110. 1, 
8 γγοίίοη οἡ Απηί. δηὰ Μοά. 1,οδγηΐηρ, οἰ. 28. Φοπκὶη ΒΒ ΒΘΑΒΟΠΔΌΪΘΏΘΒΘ οὗ ΟἸγἰβ Δ} ΠΥ, 

γ]. 1. ΡΡ. 8335---387. 
4 (εἰότιον, ἀ6 ᾿᾿Ογίσιπο Αὐὺιμοπιᾳαο οἱ Ὀϊνίπο ἀο ᾿᾿Αποίοθη Τοβίδιηοηξ, ΡΡ. 100--- 104. 

Οπ τ ΡΙδηίβρδμογο οὐ ζοάϊδο οὗ οπάογα, Μ, Ομδρο]]οη ἀϊδοονοτεὰ δὴ ον θη Ηομπηδη 
1||6, τπδὲ οὗὐἨ ΑΤΌΚΡΤΡ, Αὐτοκράτωρ, ΟΥ ἐπιρόγοῦ, ἴῃ Ῥῃοποῖὶς ὨΙογορ  ΥρΡηΐο δ; τς ἢ, ποδὶ 
ῬΓΟΌΔΌΪ, ΠΔῪ ἰηάϊοδιο ΟἸδυά 8 ΟΥ ΝοΟ, 88 ὈοΪἢ ἴ[ἢοβ6 βονθγοίζηβ, ἱπ {ΠΕΣ σηθᾶδ}]8 δίσυςκ 
ἰη ἘπΥρΡῖ, δΓῸ ΨΟΥῪ οἴῃ ἀοεὶρπηαίοα ὈΥ̓͂ [πὶ ἰάἀοπιὶςαὶ ΔρΡΟΙ]δίίοη. Οη ρῥτγοβοουζίηρ ἢ 18 
ΤΌΒΟΔΓΟΙΘΒ 81}}} γί ον, Μ. ΟΠδιρο ]οη τοδὰ οὐ {πὸ τοδὶ οἀΐβοο, ἴῃ [6 οΟΙ ηρ οὗὨἨὨ τ ΠϊΘᾺ 
1Ππδ Ρἰληΐβρθογο μα δα ρῥ]δοοά, ἴ[Π6 {ΠΠ168, ΠΔΠΊΟΒ, δη ἃ 5ΌΓΏΔΠΙοΒ οὗὨ ἴΠ6 θη ρογοτβ ΤΊθ6- 
τί, ΟἸδιάϊι8, ΝοΓτΟ, δη ἃ Ποτζοϊ δ; δηά οὐ 16 Ῥογίίοο οἵ Ἐδβηξ, τη0 τοάΐδο οὗἨ ὙΠ ΙΟἢ τᾶ 
Τορυϊεὰ ἴο 6 οἰάογ ἴπδὴ παῖ οἵ Πϑεηάογα, ὈΥ βέενοσγαὶ αρεβ, ἢ6 τοϑδὰ [06 ἱπηροτὶαὶ Ποτηδὴ 
ΠδΠΊ08 οὗ ΟἸδυάίι6 απὰ Δπηίοπίηυβ Ῥία8. (ΟΠΒΟΔΙΘΙΙΥ [Π686 ΤΠΟΠΕΠΊΘΗΐδ8, ΤῸΓ ΤΠὶσὶ 
ΌΟΪΠΟΥ δπὰ οἴδοσ ἰη846] ᾿ἰοται δα οἰαἰπηοὰ δ ἱποα] ου Δ Ὁ] τοπηοῖο ΔηΠΙ  Ό Υ, Ὀοϊοπρ ἴὸ 
(Ππᾶὶ μοτίοά ψποη ΕΡΥΡὶ 845 ὑπάοῦ 1πΠ6 ἀοτηϊῃδίίοη οὗ (Π6 Ἐοπηδηβ, πὰ ΠΟΥ σδπηοὶ ὈῸ 
ἀδιθά οαυ Ποῦ ΤΠ8η [6 ἢγδὶ ΟΥ ϑοσοῃᾷὰ σΘΉΓΠΙΓΥ οὗἁὨ ἴῃς ΟΠ γίβείδη σὰ. Οστορρο, Εδβαὶ Β0 ἰὸ 
ϑγδίδιηα Ηἰ χορ γΡρπίψαο ἀθ Μ. ΟΠ δι ροΙ]οπ, ΡΡ. 262, 268. Ῥατγίβθ, 1829. ὅθο 480 Μγ. 
ῬΡΟΟΪς᾽ 8 αγιΐςϊο οὐ Εργρῖ, ἰῃ τ86 εἰσιτ νο]ατηθ οὗ τὸ Επογοϊοραϊα Βυειίαπηΐςδ (εἰσι 
εὐἀϊτίοη); δηὰ αἷδο ἢἰδ ἤογ: δ ιρσγρίίδοι; οὐ, ΟΠ Γοποίοσν οἵ δμοίοηι ΕσγΥρὶ ἀϊδοονογοα τοῦ 
..ος ΗἰογορΙΥΡΒίοδΙ δοογάβ. ]πάοῃ, 185]. 

δ Ὧτ, δου, ἰῃ ὙΥοἰοπ 8 ΟὈβεσυδί: οἢβ οἡ 1.οϑγηΐηρ, οἢ. 28, ΘΙΔΏΪΟΥ͂, ἰῃ ἢ 8 ΗἸ βίοτΥ οἵἃ 
ῬΈ]ΙΟΒΟΡὮΥ (Ρῃ. 757, 758. Ἰωοοπὰ. 1753), Βα8 δῆονῃ τῃδἱ ῬΟΓΡΗΥΓΤΥΒ δοσοιηὶ 18 ᾿πε 16 ἀ ἴο 
Ἰ||6 σγράϊτ; βίποο ποτα 18 ποϊὶηρ ὀχίδπῦ ἴῃ ἴῃς ΟΠ ΑΙ ἄξεδη ἈΒΊΓΟΪΟΡῪ πιοῦὸ δησίθηῦ [Δ 
1η6 γα οὔ Ναθοπδββαγ, Ἡ Π ἢ θορίηΒ ΟὨ]Ὺ 747 γοδγβ Ὀοίογο ΟΒτ]εῖ. 

4 Ἡετγοάοίμδβ, |1Ὁ. ἰἱ, ο. 109. ᾽ Ῥιίηγ, Ηἰδι, Ναῖ. 0. χχχίγυ. Ἅ. 6. 
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ἈΑοοογάϊηρ ἰο 86 π|ὸ}] πονσῃ οὈθαγναίίοη οὗ γαστγοῖ, ὑμοσα ναδ ποίησ ἐμαὶ οδπ 
ἄσθοννο {86 πδπια οὗὨ ΒΙβίοΥΥ ἴο Ὀ6 ἔουπᾶ διηοηρ ἴ86 ἀτθοῖκβ Ὀοέοσο (86 ΟἸγιρὶδάβ, 
πο σοτασιομοοα ΟἾΪΥ δρουὺ ΕΥ̓ΘῪ γοϑγϑ Ὀσίοσο ὑμ6 Ὀυϊ ἀϊηρ οὗἨ Βουο : δπὰ Ε]1.- 
[ΑΥΟὮ ἸΠΙΌΓΙΩΒ 08 ΠΟΥ ἵτηο 186 {ΔΌ0[68 οὗ (86 ΟἸγτιρίβἀ8 ἀγα ἰο Ὀ6 στοὰ οἡὐ.323 ὙΥ μαῖ- 
δυο ἰοαγαΐηρσ οὐ Κπονίθάρα οὗ δηςίοης ὑπ68 186 Βοπιδηδ μδα, ἔπ Υ Ὀοττοποὰ ἱὲ ἔγοαι 
106 ατοοκβ. ΕῸΣ (Π6Ὺ ποτα 80 {Π{|16 σα Ρ80]6 οὗ ὑἰγαπδιν ἐϊηρ [ποῖ Γ οστῃ δαῖτα ον 
ἴ0 Ῥοδβίθσ υ ὙΠῚ ΔΩΥ ΘΧϑοίηθ85 ἴῃ ἀπαν οὗ {πι6, ἐμαὶ [ῸΓ ΤΊΔΩΥ ἀρθ8 867 μλὴ 
Ποῖ Βο ἀϊ818 ὯῸΣ ΒουΓ-ἴα8868 ὉΥ πὨϊοΐ ἴ0 ἸηρΑΒΌΣο μοῖρ ἀδΥβ δηὰ πιρμίξ [ῸΣ 
σου Οἢ 0.86 ; ἃπὰ 0 (γε 0 γθδτγβ (86 Υ ΚΠΟΙ͂Υ ΠΟ ΒΟ ἢ ἐπὶ πηρ8 45 ΒΟΌΣΒ, ΟΣ 
186 κα ἀϊβιϊποιίοπρβ, Ὀπὺ οσοταρυ ρα {ποῖν (1π26 ΟὨΪΥ ἤγτοιι ὩΟΟῺ ἴο ποοι. 

ἼΒο ῥγεϊδῃβίοῃβ οὗ 86 ΟΒίποδα ἴο δῃιυ νυ ἈρΡρΘαΡ ΘΟΕ γδίη, δηθὰ ὕροη ἰδ6 
δαπ|6 ρτουηἀδ. ὙΒΟΥ, ἴοο, υπαογβίαπα 1016 ΟΥ ποίησ οὗἨ ΔΔΙΤΟΠΟΙΩΥ. ἀοοα, 
{Π 6 ὑδοιηβεῖνοϑ οοῃίθϑα ἐμαὶ {μα ῖν δητ 168 ἀγΘ ἴῃ ρτοδὶ ληὸν αθαϊουβ, δπα ἴπ6 γ 
δοκηον]οάρο [δαὶ τοῖν τηοδῦ δηοίθηΐ ὈΟΟΪΚκΒ ἩΤΕΡῸ ἴῃ ταν: ὙΡ Ιοβ, τ δῖο 8 τόσο ποῖ 
δχρουπάρα ΌΥ͂ 8ΠΥ ὁΠ6 ὙΠῸ ᾿ϊνθὰ ΠΟΤῈΣ [μὴ ὁΠ6 ὑβουβδηα βανυθὴ Βυπᾶγοα γ6 ΑΓΒ ἴ0 
186 ἄγει δυΐμον οἱ ἰβϑηι ; [δδὲ (ῃ6 ὨΌΠΆΌΘΙΒ ἴῃ Θοιηριυί αι οἢ ἈΣῸ δοπλοίϊ πΊ65 το ἰδία ΚΘΏ, 
οΥἩ 1μ8 Ἰηοη 8 ΓΘ Ραΐ 07 γεαγβ. Βυΐ οὗ τῶδῦ δην αυ}Υ ΟΥ δ ΒΟΥ βόθυνον ἰΒοὶν 
δτδὶ το τβ τ γα, ἔθογο 8 1016 ΟΥ Ὧο οτγοαϊς ἴὸ Ὀ6 σίνγοῃ ἴο ἴΠ6 ὈΟΟΪΚΒ ΠΟῪ χοιγαϊ ἰη, 
ϑίποθ [86 σϑῆθγδὶ ἀδβίσυοιίοη οὗἁὨ 411} ἀποίθηϊ Ὀθόοοκβ ὈΥ 186 Ετηροσοσ Χὶ Ηοδι Τὶ. 
Ης Ἰϊνεὰ οἿἱΥ ρου ὕπο μβυηάγοά γοατβ Ὀθίογα ΟὨγῖβε, δῃὰ οοιασηδηάεά, ρου ρδίῃ 
οὗ ἀδδίῃ, 41} (886 τπηοπυμπλθηΐβ οὗ δη]ΟΥ ἰο Ὀ6 ἀοείγόγεα γτοϊδίϊηρ οἰἴμον το ΒΙΘΙΟΥΥ 
ΟΥ̓ ῬΒΙΟΘΟΡΉΥ, Θβρθοῖ γ μα ὈΟΟΚΒ οὗ Οοπίμοϊι ; δπὰ Κι} δὰ πηδοῦν οὗὨ (δοὶν Ἰορασποὰ 
ΤηΘῃ : 80 ἰδαῦ ἔγτοπι [18 {ἰπ16 {Β6Υ Βᾶνα ΟἾΪΥ ΒΟΙῺΘ ἔγασιηθηβ οὗ οἷά δυίΐδογε Ἰοξ. -- 
ΤΟ ΟΒῆ686 δα ἃ ρϑορὶθ γῇ ΘῃουρὮ ἴο ΒΔΥ ΔΩΥ ἰδὶηρ (Παἴ ΠΙΔΥ δου (ποὶγ ῥγὸ- 
ἴθ Π668 ἴο δη  υ γ, δὰ ἴονα (0 τηϑρτὙ ἰΒοιηϑοῖνθϑ 0 ἐπ6 ΕἸΌΤοΟροδηβ, τ ἰοἢ τη 8 Κ68 
ἔποῖὶ δημάἀθανουῦ ἴο μᾶνθ 1Ὁ Ὀοϊϊονοὰ ἐμαὺ {πΠ6ῚΡ ΔΠΌΙ 0168 ΔΓΘ ΒΒ] οἰ ΘΟ] ΘΠΟΓΟ, 
ποῦ  Βδἰαπαϊην (μὶ8 ἀσϑίσποίίοη οὗ ἐμοῖσ Ὀθοοκβ. αὶ 186 δεῖ ἰ8 ψγ6}} Κπονγῃ ἴο Ὀ6 
οἰδουνν 865: ---- δηά, ὑγρὴ Ἰηδροοίίοι, [ὃ τᾶ ἑουπαὰ ὑμδὲ ἐΠ6ὶνΡ Ἰπδισυμηοηϊβ ΟΓΘ ι186- 
1688 ; ἃπὰ ἰδδὶ ΔἰΟΣ 41} [861 Ὀοδδίθα 58}.1}}} ἱῃ δϑίγοποῦιυ, ὑΒ6Υ 6 γῸ ποῖ ΔΌΪ6 ἴ0 ὨΙΆ ΚΘ 
δὴ οχϑοὶ οδἰθηαγ, δηα μοῖρ (8068 οΥἁὨ ΘΟ] 0808 ΓΘ 80 ἱποουσγϑοῦ ὑδαῦὺ {μ6 γ οου]ὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ [ὈΓ6[61}] δου τμαῦ (πὸ (μαῦ οὗἨὨ [86 δπ δου] δρρθπ.6. [π ΚΘ ΠΙΔΠΏΘΥ, 
6 Ὀοδδίθά δητυΐϊίγ, οἰαϊπιοὰ ἕορ ἐδ6 βοίθποα δηῃὰ σϑοοσὰβ οὔ ἴ86 Ηἰπάοοβ ονοῦ 
ἴμοδα οὗἨ Μίοθϑθβ ὈΥ̓͂ δοιῃθ πιούθγῃ ἩΓΙΟΓΒ, Π88 Ὀθοη ΓΪΥ ἀχροκθὰ ϑἴηοθ βοϊθπιῆς 
ἘΞΓοροδηδ πᾶν Ὀδοολθ ἐβογου γ δοαυδιηϊοὰ τὰ ὑπο ἰδηρσθασο. “ὙΠΟ 
ἩϊΪπάοοβ, ροσβαρβ ἰῃ6 πιοδί δηοίθηο!γ οἷν!) δοὰ Ῥοορὶα οὐ {86 ἴδοθ οὗ [86 φασίῃ, δηὰ 
ὙΠΟ Ἡ ἡκῆ: ἀενϊδιοὰ ἴγοπι ἐμὶν οὐἱ σὶ Π4 11] 65 Δ} 18ῃ6α ἔΣγπιθ, ἢδνα ὑπίοτιαπαῖο Υ 
ὯΟ ιἰϑίουγ. Αὐποης δὴ ἰηδηϊθ πα θογ οὗὨ ὈοΟΪκ8 οὗὨ τηγϑίϊοαὶ ἐΠβΟΟΪΟΘΣῪΎ δηὰ δοβίγιιβθ 
ΤΟ ΔΡἬΥδ1ο8, ΠΟῪ ἀο ποῦ ροββθββ 8ἃ βίηρία νοϊυπια [μδὺ 15 Ἴρδ]9 οἵ δθόογϊηρ ΔΠΥ 
ἀϊδβιιμοῦ δοοουπὶ οὗὨ {μοῖρ οχὶρίη, οὗ οὗ 1.6 ναγίουδ ονοπηῖδ (αὐ ὕανο οοουττοὰ ἴο 
{8 ὶν σΟπιπη 0168. μον ΜΔΠ4-Βιιαγαίβ, οὐ ργοϊοπάρα στοδῦ Ὠἰδίοσυ, ἰ5 ποίησ 
ἸΏΟΤΘ ἴμΔὴ ἃ ροθβ. ὙΠ ῬΟΌΓΑΠΔΒ ΓΘ Πλ6Γ6 ἰορβ6 (8 ; οα Θοπιρδγὶην ἢ] οἢ τσὶ (ἢ (πα 
ατεοκ δηὰ 1,δὐϊη δυΐμοῦβ, ἰὺ 18 Ἔχ οαβϑι νου αἰ ΠΟ] (ο ΘΒ} Ὁ} 18ἢ 8 ἴον εἰἰρῃι οοἰποὶ- 
ἀδηοο8 οὗ ἙσΠΓοπΟΪοΡΎ, δηὰ ουθη ἰδ δὺ ἰΒ ΘοὨ ἸΠι8}}}7 Ὀτόκοη ΟἹ δηὰ ᾿πιογγαυρίοα, δὰ 
ΠΘΨΟΥ ρΌΘΒ Ὀϑοὶκς ἌΓ ΠΟΥ ἴἤδη 186 {ἰπια οὐ ΑἸἰοχαπάθσυ. 5 Εἴ 18 ΠΟῊ οἰδαΣΥ ργονοὰ 
18 δύ τ8οῖν ΤΆ πλοῦϑ ΔΒ ΣΟΠομἾ68] {80 68, ἴτοπὶ το Ὁ ἢ48 ὈθΘη αἰ οιιρίοα ἰο αϑϑίζῃ ἃ 
εὐο, πον ΔΗΓΟΌ Υ ὕο [86 Ηἰπάοοβ, Βανα Ὀθοπ οαἰου]αιοα Ὀδοκναγάβὅ; δηὰ ᾿ΐ Βα8 

Ὁ ἰδίου δϑοοσίδιποά (μδὺ ὑμοῖν ϑυγγα- Β ἀμβαηία, τοι ΠΟῪ σοπϑι Γ᾽ 89 {1 Ὶν 
ταοβὺ Δποϊδηῦ ΔϑίΓοποπιὶοδ] ὑγθα 86, ἀπ ργοίθηά ἴο παν θθοὴ τονδὶ θα ἴο {Πποῖσ πδίΐοῃ 
ΤΆΟΓΘ ἴδῃ {π00 ΠΔ]]ΠἸ0Π8 ΟΥἨὨ γθΑσϑ ἃφο, τηυδὺ ΒΑΥΘ Ὀ601) σΟΠΡΟΒΘα ὙΠ ἰμ6 βου 

1 Ο(δηδοτίηυκ, ἢ Ὠΐῖο ΝΙαιδὶὶ, ας. 21. 2 ῬΙ]αϊατοῖ, ἰῃ Ναμ,δ, ἰηΣῖο. 
5 Μανιηϊϊ Ηἰδβι. βίη. --- 1 Οοπιρίο᾽ β ΜοιηοΟἿΓ, 
4 Φεπ)εῖπ᾽ Β Βοδβοηδ ίθης88 οὐἨἩ ΟἨ τί βιϊδηῖυ, νοὶ. ἷ. ΡὉ. 8339---943.; δῃηὰ 560 αἷδὸ ΤΥ πὰ οΥ 8 

Ἡ! βίον οἵ Κὺπον]βάρςε, νοὶ. ἰὶ, ομαρίοσβ χ.---χχ., βοτο [Π6 ἐλοῖδ ἀδόνα βίαῦθα ἀτὸ σοηβτιτηθα 
ὈΥ͂ γγοοῖβ. Ααἀάαϊτοηα!ὶ ἐδϑεϊπλοηΐοϑ ἴο [ἢ6 1Δῖ0 ἀδίθ δὰ ἱπιρογίοος ὑγορτθβϑ οὗ Κπον]εὰρθ 
ἈΠΊΟΠρ" [86 ΟἸΪΏ686 ΠΊΔΥ ὈῸ 866 ἰῃ ἴῃς ἔποῖθ δῃὰ Δαϊμοσ 168 οοΟἸ]οοῖο ἃ ΟΥ̓ Βρ. Γϑνν, ἱπ ἢῚδ 
ὙΠΘΟΥΥ οὗὨ ΒοΙ σίοπ, ΡὈ. 248---945. ποῖο (2). 

δ Οοηβαὶε τπ6 οἰδθογαῖθ τποπηοὶν οὔ Μτ. Ῥαΐδγδοῃ, τοβροοϊπρ ἰῃ6 Κίηρβ οὗ Μαρδάδῃδα 
ἐπλρότοσβ οἵ Ηἰπἀοβίαῃ, δῃὰ προὴ [6 δροςὴβ οὗ Υ᾽ ἰοταπιδάϊιγια δηὰ βαϊδῆδηπα, πὰ τδ9 
(ἰδ]ειεῖα Μοπιοίγϑ, νοὶ]. ἰχ, 

4 δὲ Εἔχροθ. ἀμ ὅγει. ἀὰ Μοηάο, ὉΥ Οουπίὲ Ιδρίδοο, Ρ. 380. 
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δυηάτγοα δπὰ βγ γοδῖε ἰαϑὲ ραβδὶ ὙΤμοῖν ἡ 88, ΟΥ βδοσοὰ ὈΟΟΚΒ, Ἰχἀρὶπσ ἔγομι {Π|6 
οδ]ομάδυβ Ἡϊοῖ 8.6 φοπ)οϊμοὰ πὶ ἢ ἴπθπι, ἀπ ὈΥ Ἡ Βῖοἢ ΠΟῪ ἀτὸ συ ϊάρα ἰῃ ἐμοῖς 
ἰδοῦν ὑαύας ΟὈΒΟΣ ΠΏ ΟΟ8, 8πα ϑϑιϊπιδίϊηρσ [1.6 ΘΟἸΌΤ69. Ἰηἀϊοαύθα ἴῃ ἐμ 688 σα ΘΠ ΑΓΒ, ΤΑΥ͂ 
ῬΟΣΌΔΡ8 ρῸ Ὀδοῖ δδουὲΐ ἴβγθα ἱμβουβδηὰ ἴνγο μυπάγοα γϑϑγβ, τ ΒΊΟΝ ΠΟΑΣΪΥ οοἰποὶὰ 65 
τ 186 Θροοῦ οὗ Μοϑεϑ." Υϑὲ (86 ΗΪπάοοβ δσὸ ποῖ ϑῃιγοὶν ἱσποσγδηὶ οὗ [86 τϑνο- 
ἰυοπβ Ὑδιοὶ μβανο δἰεοϊθα 180 αἰοῦθ, ἃ8 ἱμοὶγ (ΠἸΘΟΪΟΘῪ [888 1: ΒΟΠῚ6 ΤΩ ΘΑΒΏΓΣΘ 60η86- 
ογδίθα οοτίδίη βιιθοθδδῖνα ἀθβιγ  ]0ἢ8 τ ἱο 118 ΒυΓίδοα ΒᾺ8 δἰ Το αν ὩΠἀΟΓρΡΌΏΘ, ἀπὰ 
14 81}}} ἀοοιηεα ἰο Θχρεσίθῃμοα : δῃὰ ἐῃ6Ὺ ΟἸΪΥ͂ ΟΔΥΤῪ Ὀδοὶς ἴΠ6 ἰαδὲ οὗὨἩΘ ἴμο86 το ἢ 
Βαανα δἰγοβὰγν μαρροποὰ, δροιιΐὺ ἔνθ ἱμοιιβαηὰ γοαγβῆ; Ὀθβϑιθ8 ὙΒ1οἢ, μα οὗἁὨ [1686 
τονοϊυοηδ ἰ6 ἀοϑοσὶεα ἴῃ ἸΟΥΤΩΘ ὨΘΔΡΪΥ θΟ ΤΕΡηΕ ΒΕ αὶ τ [Π6 δοοουπί ρίνοη ὉΥ͂ 
Μοδοβ." [{ 15 δἰϑὸ υεῖγ του κδοὶο ὑπαὶ ([μΒ6 Θροσῖὶ δὲ ἩὩ οἷ (ΒΟΥ ἢχ [8.6 φοτησηθησο- 
τηθηΐ οὗὁἨ [86 τοί οὗἉ (μοΐὶν ἢγϑὺ Βυτηδη δονθγοῖμηβ οὗὨ [86 Γβοα οὗ ἴδ βιῃ δῃὰ τπόοοῃ, 
18. ὭΘΑΣΙΥ {86 βα8 δῇ ψὩΟ [26 δποϊθηῦ δυΐβοῦϑ οὗἁἨ [86 σγαβϑῦ μβαγὸ ρ]ασοᾶ (86 οτἰίη 
οὗ [86 Αδβδγγίδῃ ΠΙΟΠΔΓΟΌΥ, ΟΥ ΔρΟυΪ ΟΡ ᾿πουδδη γοδγϑ Ἀρὸ. δ 

ΕΎοῖὰ 81} (686 ραγίιΔουϊατθ 1Ὁ ἰ8 οὐἱάθῃςρ μὸν 11{{16 ογϑαϊῦ 18 ἠο θ6 
σίνϑη ἴο (86 ργοίθμοοθ ψ]οἢ [86 Βα γα] πδίοἢ8 διλοηρ [86 ΠΟΔΊ ΒΘῺΒ 
ἢαγα τΏ866 [0 δηθαυϊίγ, πὶ ποῦ ΔΩΥ στουπα ἔγοσα αἰϑίοσυ, θὰ} ΡΟΣ 
Ὁποογίδιῃ ΑΙ Ο] 08 οὗὨ δδίχομοσωυ, ἴῃ ὙΠΟ βοίθηοθ (ΏΘΥ δοίυ δ! γ 
δά Ὀαΐ 1016 ΟΥ Ὧο 8Κ1]]. 

8. Το γα οὗ 186 Μοβαῖο ᾿ἰϑίουυ οὗ {86 ἀοϊιρο 18 οομεστηϑα ὈΥ͂ 
τπ6 Τταάίδοη οὗ 1, τ ἰοἢ ὉΠ νΘΥΒΆ ΠΥ οδίφϊηρά, 1 βυοῖ δὴ δυοπῦ μαά 
Ἔν Σ Βαρρθποα, Ὁ 18 παίαγαὶ ἰο θχρθοῦ ὑμαὺ βοῦγθ ἔγϑθθθ οὗ 10 Μ1}1 Ὀ6 
ἔουπά ἴῃ {Π6 τϑοοσβ οὗ τ ὨΔΙΙΟΠΒ 88 γ16]] 48 1η (8086 οὗ δογιρίυγο. 
Ἰηἀεορα 10 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἐδ λυ ἡ ποῦ ἴο ΒΑΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪ6, ὑμαῦὺ [86 Κπον- 
Ἰοάρθ οὗ 8βο ρτϑδΐ ἃ οδ᾽ δ} Υ δμου]ὰ 6 υὐΐου!γ Ἰοβὶ ἴο ἐπ τεϑύ οὔ [88 
ΜΟΥ], δηά βῃου]ὰ 6 οοπῆποα ἰο [Π6 “6188 πδιϊοη αἰοθθ. 7 δμηά, 
Βονθνο, ὑμαΐ {818 18 ΟΥ̓ ΠῸ ΤΑΘΔΏΒ [86 6886: ἃ ἰγαα!οη οὗἉ (86 ἀοίυρο, 
ἴῃ ΤΩΒΩΥ͂ ΤΟΒρΘοΐβ δοογα οἰ οΟἸποϊάϊηρ πὶ [πΠ6 Μοδαῖο δοοουπῦ οὗ 10, 
δὰ 60 ρῥγθθοσυθα δἰπλοβῦ ὉΠΊΎΘΥΒΑΙΪΥ διηοπρ [86 δηοϊθηῦ ὨΔΙΟΠΒ. 

1 900 ἴδο Μοπιοίγβ, Ὁ Μτ. Βοηίίου, οὐ ἴ6 Απιψυϊ ν οὗ [π6 Βατγα- Βιδἀμαηπία, ἰπ [06 
Οαϊουῖϊα Μεπιοίτβ, νοΐ. νἱ. Ρ. 537. δηὰ 9 Μοπιοὶγ Ὁ ἴ6 βϑηθ δυΐθοσ οὐ [86 Αδίζοῃο- 
τηΐϊςαὶ ϑγείοσηβ οὗ ἴ80 ΗΪπάοοΟθ, ἰδἱὰ, γο]. ἱχ, Ὁ. 195. 

3. 866 ἴΠ6 Μοπιοὶν ὈΥ͂ Μν. ΟοἸθὈσοοϊκο ὑροὺ 186 Ὑοάδϑ, δ ραγιϊοΑΥΪῪ ἢ. 493., ἴῃ 106 
Οεἰουία Μοσηοίνθ, νοὶ, υἱ[ἱ, ; 

8 Ψογαρὸ ἴο [πάϊα Ὁγ Μ. ἴο αφπεὶϊ, ἰ. 285, ΒΘΏΙΟΥ ἰ ἐμὸ ΟδἹουια Μογηοίγβ, το]. ἰχ. 
Ῥ. 3292. Ῥαΐδιβος ἰῃ ἀϊιο, ἰδ. ᾿. 86. 

.“ δὲν Ἦ πὶ Φόοηο8 ΒΔγ8, " ἯΤΟ 0ΔῪ ἢχ ἐδπὸ ἔϊπιο οὗ Βυάάδ!, ΟΣ 186 πίητε στοαὶ πο δ. 
Ὡδίοη οὗ ίδμου, ἰῃ ἐδθ γοδς 1014 Ὀδίογο ἐδ Ὀἱππ οἵ ΟἾγιο. Τίθ (δδητηλγίϑηθ, γῆ 
Ὀοδοὶ οἵ ᾿ἷα ἀοδορηὶ ἴῃ ἐδοὶν ἰσϊχοτη, δδϑοσὶ ἰμδὲ ἢθ δρροδϑὰ οὔ ϑϑσίἢ δυοαυϊ ἔνγο θη Γὶ69 
δῆον Οὐδδηδ, ιπὸ [πἀΐδη ΑΡοΪΪο. -------- ὅἵ7ἵὸοὸ Βαανα {πεγοίοσο ἀεϊετταϊηθαὰ δμοῖμοσ ἰμϊ6- 
τοδίϊης Θροοῖ, ὉῪ ἄχίης [80 δρὸ οὗ Οὐββηδ ΠθαΣ ἴδ ΥὙδδὺ 1214 Ὀοίοσο ΟἾγίβι. Α8 (ἢ9 
(ἰγθο ὅσες αυδίδιβ οσ ἀθδοθηῖβ οἵ  δθηπ τοϊδία ὯῸ 1688 ὑήσ ἴο ΔΏ ὑῃίγεγβαὶ ἀοῖαρο ἱπ 
ὙΠ ον εἰχῆξ ῬΟΓΒΟῚΒ ΟὨΪΥ ὙΟΙΘ βαυϑ, [ἤδη [6 ἔουσἢ δπὰ Δ ἀο ἴο 1.6 ῥα ϊδασηοηὶ οὗ 
ἱπαρ οὐ δηὰ ἴδθ μυτ ]ϊαἰίοη οὐ ἰδ ῥγοπᾶ, ἯΘ ΤΊΔῪ ἴοσ [06 Ὀγοβοηΐ δββαπιο {πὴ ἴ86 Βεσοῃὰ, 
ΟΥ̓ εἴϊνον αρὸ οὔ ἴ6 Ηἰπάοοβ, νγαϑ βιβοαυθηῖΐ ἴοῸ ἴπ6 αἱδρογβίοπ ἔτοπι Βδθοῖ; βο δὲ τθ 
δανο ΟὨΪΥ ἃ ἀδτῖς ἱπίοσυαὶ οἵ δϑοιμὶ δ ἰβουβδηὰ γοδγδ, Ἡμϊς γογο οτηρί ογοὰ ἴῃ [86 8ε.1]6- 
τοθπὶ οὗ παιΐοπθ, δῃὰ ἴδο οὐἱϊνδιίοη οἵ εἰν δε ϑοςὶοῖγ." ὙοΓΚΘ οὗ δὲν Ὑ͵111Δπὶ ΨΦοη 68, 
γοϊ. 1, Ρ. 29. 1ωηάοῃ, 1799. 410. ἜΣ : 

5 (υνίοετ᾽ ὙΏΘΟΙΥ οὗὨ τ. Ἑλτιδ, ΡΌ. 156-159. Ὑῆο οχίρανορδης ὑσὶ ΟΥ̓ ο]δίλοὰ [ῸΓ 
ἐἰ6 Ηἰπάοο τοοοτάβ δηὰ βοίθῃςθδ ΟΥ̓ 180 ττὶσβ οὐ Μίοβεϑ Ὁ. Μ, Β δι! δηὰ βοσηϑ ΟἿ ΝΟΥ 
τοοάσγη ἰηδαοὶ πνΐξοσβ, 86 ὈΘ6Ὼ ΠΥ ἀϊδργονθὰ ὉῪ Οουοὶ Ιϑρῖδοο, ἰηῃ ἷ8 Επχροβιείοη ἄτι 
Βγείδιαθ ἀὰ Μοπάο, ρὑῃ. 3983, 394. 4ϊο. οσ γοἱ. ἰΐ, ρΡῃ. 358, 3564. οὗ Μσ. Ῥοπὰβ Ἐπρ] δ 
Ἰγαποϊδείοη; δὰ ὉΥ ἔζριδιη ὙΠ οτὰ δὰ ΜΝ. Βοηίογ, ἴῃ τμοὶῦ οἰαδογδίο Μοπηοῖτθ οἢ 
Ἡϊπάοο ΟΠεοδβοΐοσνυ, ἱωδοσίοὰ ἱῃ 186 ΒΓΕ νοϊθσλα οὗἨ 186 Οαϊουϊί6 ΜουλοΙγΒ ΟΥ Δδίβιϊο 
Ἡδδοδσοῖοα. ΤΌΘ δου ͵ θϑοῖ ἰ8 αἶϑο οοῃδιάεγοὰ ὮΥ Μτ. Οδσυγίμοη ἰὰ ἰμὸ ϑεοοπὰ οἵ ἢιἰ8 
Βαιωηρίου 1,εἴμγοδβ; δαὶ 86 τηοδϑὲ οοτιροῃἀΐϊουϑ Υἱοῦ οὗ ἰδ ἰβ ἰο Ὅ0 ἰουπά ἰὰ )7γτ, Ναγεβ 8 
Βαπιρίοη 1 εἴατεδ, ΡΡ. 333---227. δΔηὰ δδρθοίδ!ν ἢἷ8 Ἰυς! ὰ δῃὰ βαιϊδίδοίοσυ Ὡοίθ, Ῥρ. 2356 
--4273.; νοι, ἀοροηάϊης ΡΟ ταϊπιΐο οδΙοὨ]Ἰδιίοη8 δῃὰ ἀφάιιοιοηδ, Ὧος δάπιϊ οἵ 
ΔΌΣ  ἀχοσηθηξ. 



1566 Οτεαϊϑδιϊ ἐν οΓ ἐδ Οἱά Τεϑίαηιϊοηΐ 

Τ0 18 ᾿Ἰπἀθϑα ἃ ὙΟΥΥῪ Του 8 16 δος Θοποογηῖησ {π6 ἀοίυρο, {πα {ἢ 6 
ΤΩΘΙΩΟΤῪ ΟΥ̓ δἰγηοδῦ 811 παύϊομβ δηα8 ἴῃ {π6 ΠΙβίουυ οὗ 10, ὀνϑθὴ οὗἁἨ {Ποβ6 
ΠΔΌΟΏΒ ΜΏΙΟΝ 6 Γ6 Ὀμκπονη ὉΠ] ΠΟῪ ὙγΕ͵6 αἰβοονογθα ὈΥ οηίογ- 
ῬΓΙΒΙΠΡ' γΟΥΆΡΌΥΒ δηα ἔγανθ ]ογ8 ; δηά {μδ΄ {π6 ἰτϑα!οηΒ οὗἉὨ [ἢ6 ἀο]υ σα 
γγ γα Καρῦ ὉΡ ἴῃ 4}1 {86 γῇΐθθ ἀῃα ΘΓ Οἢ168 οὗ {μ6 (ἀοηι}]6 που]α. 
Απά Ὁ 18 Οὔβογνδθ]ο, {πᾶΐ {Π6 ἔθου 6 ρὸ ὈδοΚ, {Π6 τπόσα υἱνἹα {86 
ΤΥΔΘΘΒ ἈΡΡΘΔΥ, Θβρϑοίδ  γ ̓ ῃ (Βοδ6 οοιηγῖ68 τυ 1 ἢ ὑσοσο ἡθαγοδὺ [0 {116 
ΒΟΘΠ6 οὗ δούϊοπ, ΤᾺ6 σόνοσβα οὗ {818 σου] μᾶρρδη, 1ἢ 186 ψΠ0]6 6 Γ6 
ΟΥ̓ΡΊΩΔΙΙΥ 8. [Δ016.Ό. Τὴ ΠΙΒίΟΥΥ του α ποῦ ΟὨ]Υ 6 1688 τ] ο]γν αἸ- 
[μβοα ; Ὀαΐ, {86 ΤΔΟΓΘ Γοπηούθ ΟἿΣ ΓΟΒΘΆΤΌΠΘΒ, [Π6 1658 ΠΡ τα βῃου]α 
οδίαϊη ; δῃὰ ούγονοσ πἡ)γὸ τηϊρμῦ δίγαίη οὐσ βιρσῦ, [Π6 οὈ]θοίβ σσου]Ἱὰ ὈῪ 
ἀορτθθβ ἡ,ΟΥ͂ ἰαϊηΐ, ἃπα {116 βοθὴθ σοῦ ἰοσταϊπαῦθ ἴῃ οἷοι άβ ἀπά 
ἀαγκηθβθ. Βθβιάθβ, {ποτα γου]α ποῖ ἤανα Ὀ6θη {π8. ΘΟΥΓΘΕΡΟΠἄσΠ66 
ΒΑ ὨΔΓΠΊΟΠΥ ἴῃ {Π6 ἰγλα! οη8 οὗὨ αἰ δγθαΐ παίοηβ, νυν οἷ 80 ΡἸΔΙΗΪΥ͂ 
Β} 8186 διηοησ' {ἢ 6 πὶ: ΠΟῪ {Ππ18 οοὐ]Ἱὰ ποῖ 6 {86 γχϑϑ]ὺ οὗ οβδῃςθ, 
Ῥαΐ τη ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ ἤανθ ὉΥΊΒ6 ἔγοπὶ (ἢ 6 βαρ ἰϑίουυ βαὶπρ' τπ|η]- 
ψΟΥΘΆ]ν Δοκηον]οαροά. ΤΠθ686 ουὐάθησοθβ ἅγα ἀογιγοά ἰο ἃ8 ἔτοτὰ 
ῬΘΟΡΪΘ νη τυ ογο οὗ ΑἸ δγθηῦ ἀσθ8 ἀηα σου η το, δηα, 1 ΘΟΠΒΘΠΊΘΠΟΘ, 
ὙΊΔΟΙΪΥ βοραγαίθα ἔχου θοῇ οἴμοῦ: ἀδηά, ταῦ 15 Ἔχ γδοσαΠΑΥΎΥ, (ΠΥ 
ἀϊὰ ποῦ ΚΠΟΥ͂,, 1π ΤΥ ἰηβίδηςοβ, {Π6 ρυγροῦί οὐὗἨ {π6 ἀαἴα ΒΊΟΝ (πο Ὺ 
ἰγδηβηλ 64, ΠΟΥ {Π6 ναῖαα πα σοῃβθαιοποα οὗ {πο ῖν ̓ ητο ΠΠσοποο. [π 
1Ποῖγ τυ ΤΠ ΟΪΟΡῪ {ΠΟΥ Δαμογρᾶ ἰοὸ {μὰ Ἰοιίοσ, τυ ποῦ σοπβιαοσῖηρ 18 
ἸΏΘΔΏΙηρ; 8ΔΠα δοαιι!οβορα ἴῃ {86 ΠΙΘγορ]Υρμὶο, ἐπουσ {ΠῸῪ ΤΟΙ 
ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ (0 {Π6 Ὀυτροτῦ οὗ ἢ. ὙΠ γτοβρθοῦ (ο οὐγβοῖνοϑ, 1ὖ 18. ἃ 
ΠΑΡΡΥ͂ οἰχουμηβίδησθ, ποῦ ΟὨΪΥ {παῦ (Π656. ὨΙβίουϊοϑ ἤᾶνο ῬΟΘη {γΓᾶπε- 
το 0 8, θὰ 4180 {παΐ, ΔΕΘΓ δὴ ἱπίργναὶ οὗ 8ὸ Ἰἰοησ αὶ ἀαΐβ, ν» 
Βῃου α μ6 8016 ἴο 866 ἱπίο {886 μιάάδῃ τηγβίοσυ, δπα ἔγοαι ἢπ686 ογιαθ 
Ἰηδίοσῖδ]Β 0 οὐίδίῃ δυο βα βίβοίοσυ ὑγαῖμ8. 6 ποὺ ργοοοθά ἴο 
ΠΟΙ66 ἃ ἔδνν οὗ {86 τηοϑί βίγικίησ οὗ {π686 ἰγϑα! 10π8] ΠΑΓΤΔΙΥΘΒ. 

Τῆυ8 Βοσγοβυβ, ἴπ6 ΟΒα] ἄδθρδη  ιἰϑίοσίδη, [Ὁ] ουνίηρ 186 ταοϑὺ δηοιοηῦ τυ! ησ8, 89 
“7056 ρ 18 ἈΠ ΓΒ ἷ, δ88 γοϊαϊθὰ {86 βαπγο ὑμίησβ ἃ8 Μοβϑβ, οὐ ἴδια ἀδὶυρο, Ἀπὰ οὗ τηδῃ- 
Κὶπά ρῥϑγὶβ]νῖπρ᾽ ἰῃ 10, ἀπὰ ᾿ἰἸκοννῖ8βα οὔ {86 αὐὶκ ἴῃ ψ Βῖο Δοολιδ, {Π6 Τοδϑίογοσ οὗ (δ)6 
Βαμηδη ΓΒΟΘ, γγ88 Ῥγεβοσυϑα, θοίηρ σαντα ἰο 186 βυμηπῖ οὗἩ ἐμ Ασιμοπίδη πιοιη- 
ἰαῖη8. Η]Ἰοτοπυπυβ {μ6 Ἐρστυρίϊδη, γ8ὸ σὑσοίθ (μ6 πε 168. οὗἩἨ ἴπ6 Ῥμαπίοϊλπα, 
Ν͵ςοἶδυϑ οἵ Πᾶμπιάβουβ, μὰ ἸυΔΩΥ Οἴμοσβ, τπαθηςΐοη ἴμ686 τὨΐηρδ, 88 9 βορῃυ5" Αἰ8Ὸ 
(ο8{1Ώ68. ΕἸΣΙΒΟΥ, ΠΟΤῈ 18 ἃ γαρπιθηῦ ργεβεγυϑά οὗ ΑὈγάδπυδδ, δὴ ἀποίθηϊ Αϑαγτίπῃ 
λι]βἰον Ἴδη, ἴῃ τ ΒΙΟἢ Το ΓΟ Π 18 πιδάα οὔ ἐμε ἀοϊυρο Ὀοΐπρ ἑοτοιοϊὰ Ὀοίοτα ἰὰ Βαρροηθά, 
τη οὗἉὨ(Π6 Ὀἰγὰ8 Ὀοΐπρ 86πΐ ΤΟΥ} ἴθτοα ἀἰβανγοπῦ {{π|68 ἴο 866 Ὑ ΒΟ ΠΟΥ [ῃ 6 ΘΑΓῚ ὑγ88 
ἀτγὶοά, ἀπὰ οὗ (6 αὐὶς Ῥαΐησ ἀγίνθη ἰηΐο Ασιμθηΐα. Ηδ δπὰ οἰἴδβοῦε ἄστοα νὶτ ΜοβΘ8 
1η {Π|6 τηϑίῃ οἰγουϊηϑίδῃοοϑ, Ὀαὺ ἴῃ [6556 7 ῬΑΓΕΪΟΌΪΔΓΒ δοπχοίἐπιθ8 δά] τογδία ἐπα ἰγυτἢ 
Ὑ 0} (Δ Ὀυ]ουδ πιϊχίυγοϑ. ΑἸοχαπάον ῬοΟΪΥἢΠἰβίου, ὩποῖθΠοῦ ἀποϊθηΐ Ὠἰϑιοτίδῃ, 158 οἰϊοὰ 
ὈΥ Ογτ!!} 4 οὗ ΑἸοχδῃάσία, ἰοσοίμον τ ῖῖ ΑὈγάθημυβ, αηὰ Ὀοίὶ ἴο ἴα βᾶτλθ ρυγροβθ. 118 
ΒΆΥ8, 1ῃιὖ ἴῃ ὕΠ6 τεσ ΟΥ̓ ΣΧ ἰβυ ἘΠ Πγὰ8 ((16 Ββαη16 88 ΝΌΔἢ) νγᾶ8 {86 στοδί ἀοίαρο ; {Ππαὶ 
ΣΧ ΙΒΌ ΓΒ ΓΒ νι βανο, ϑαίΐαση Βαυΐπρς ρῥγοαϊοιοα ἰο δεΐπι τ δὲ βου] Βάρρθῃ, δηὰ {νας 
Ἰ6 οὐρὰλ ἴο θὰ}} ἃ δὴ γί, ἀπά, ἱοροίμον πῖῖὰ [16 ἴον ]β δηὰ ογοορίηρ ἰδίπρ8 δηὰ 
οδίι]ο, ἴο 581} ἴῃ 1. 

Αἰμοὴρ ἔμ ατϑοῖα, ΡΙ] αἴο ὃ τηθηϊοηβ [86 στοαὶ ἀδίιρο, ἴῃ ποῖ {Π6 Οὐ168. ὙγΘΓῸ 
ἀεοβίγογοα, δπὰ ποῦ! ασῖβ σοῦ Ἰοβί ; ἀπὰ βυρροβίϑ {παΐ ὕβοτο νγὰ8 8 στοαί δῃὰ υὑπὶ- 
γοτβαὶ ἀοίυρα Ὀθέοτο ἰμς ραγθϊου]αῦ ἱπυπααιοηϑ ςοἰογαϊθα ὉΥ (86 τοοίαπθ. 116 

1 δοβορμαβ σοηΐγα Αρίοῃ, 1}. ἱ, ἃ 19. οἀΐι. Ηπάδοη. 
2 Φοβορῇ. Απείᾳ. 110. 1, οδρ. 8. 
᾿ Λργά. ἰη Ἐπδβοῦ. Ῥγαρ. Ενδηρ. 110. ἱχ. σδρ. 12. οἀϊι. ὙΊοσΊ, 
4 ΟΥ̓ΠΙ οοηίγα 4], 110. 1. Ρ. 8. εἀΐι. Βραπ)ιοιηΐ, 
5 ῬΙδίο ἀρ 1. Ἰἰὺ. 11}, Ρ. 677. τοιι. ἰϊ.; Τίμα, Ρ. 98. ἰοπι. ἐἰϊ, οἀϊξ ϑοσγδηῖ, 
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Ἰαίηγ ἰβοῦρλῦ δα ποτα μα Ῥθθῃ β8εύΈγαὶ ἀθ]αροβ, ὈὰΓ ὁπ στοδίον ὑπ 8η (μ6 τοϑβί. 
[ογϑόν ον, 10 νῶβ (86 ἰγδα οι οὗ [86 Ἐργρίϊδηδβ, 88 ΠΟ ἄογ8ἷ ἸΠΙΌΥΤΩΒ 8, ἰμδἱ πηοϑὺ 

Ἰινὶηρ ογθδίυγοθ ρουβῃθα ἴθ {Π6 ἀοῖυρο, τ ΒΙο ἢ τγα8 ἴῃ Του Δ] 10 8 ἐἰπι6. Ον 83 
ἀοβοσι ρου οὗἩ Του ςΑ Ποη᾽5 ἤοοά 18 80 νγ8}} Κπονῃ δηὰ τη θ ῬΟΓΘα ὈΥ ΘΥΟΣῪ ΒΟ] Γ 
τπδὺ ἰδ 8 πϑϑα]θ88 ἰὸ ροϊῃΐ ουἍἭ 118 ἰάθη Ὑ τ} ΝΘ 8 Ποο( ἴο ΔΗΥ͂ ὁπ6 0 [88 
Γοσεϊνοα [88 οδδὲ ἐϊποίαγα οὗ Ἰοιΐοτβ. Ῥ]υἰατο ὃ, ἴῃ δἷ8. ὑγθδιῖβα οὐ {86 βαρδοῖίυ οὗ 
8ηΠ188, ΟΌΒοσυοδ, ἰμδὲ ἃ ἄονθ ψὼλ8 βοηῦ ουῦ ὈΥ Πουοα]οη, ποῖ, οηἰοτγίηρ ᾿ηἴο {π6 
ΔΓΚ ἀραῖπ, ΔΒ ἃ βίρῃ οὗὨ [Π6 ΘΟΠΕΠΌΔΠ66 οὗ εἶς βοοὰ, Ὀυϊ δἴογναγάβ Πγιηρ ΔΎΤΆΥ, 
Ὑ25 ἃ ΒΙρῃ ΟΥ̓ Β6Υ6Π6 Ἰοαῖθοῦ. ΗΟ 8150 Ὀ] δὶ ΠΥ δ] 68 ἴο {86 ραγίϊουϊαν οὐ 186 
ΤΑΙ Πονν, ὈΥ“ οΑΠΠπρ ἱξ ἃ Ζίρη οὐ ἐολεῃ ἴο θη, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. 

Τιιοἴδῃ ταθὨ Ἰ0ἢ8ὅ ποτα ἔμ δῃ ὁΠ06 ἴ86 στοαὶ ἀδαρα ἴῃ ΤΌ ΟΔ] ΟΠ 8 ἐϊπιθ, ἀπὰ {116 
ΔΚ τ Οἢ ᾿τοδοσνϑα {86 81π}4}} γουγηδηὶ ΔΓ μαπιὴι Κιηά. Ηδ ἀρ βογῖθαβ αἷβοὸ {π6 ραγ- 
εἰσι ]αγβ οὐὁἨἩ Πουσδ] οπ᾿ 8 Ποοά αἴον ιΠ6 Ἔχ δια ρ]6 οὗ ΝΟ ἢ 8 Ποοά : {πῃ ργοϑοηΐ τδοο οὗ 
ΤΩΘ ἢ Ὑ848 οί ἴδ6 ἔγδῖ, Ὀυῦ 1Π6 ΤΌΤΤΟΥ ρΟ ΠΟΥ ΟΠ τγ88 4]]} ἀοείτογεά ; 1π|8 βοοοπᾷὰ σᾶσοα 
ΒΏΓΔΠΡ ἴγοαι Πουσδίΐίοη : {Π6 ΤΌΣΠΊΟΙ 88 ἃ πιο κοὰ δηα ῥτοῆιραῖα σοπογαίῖοπ, ΓῸΓ 
ὙΠ Ἰοἢ ΤΘΆΒΟΠ {818 ρστοδῦ ΟΔΙ ΔΙ ΠΥ οί] ἰμθπὶ; ἴ86 ϑαγί ραν ἔοσί ἢ δρυπήδησο οὗὨ 
ὙΥΩΐΟΥ, στοϑῖ ΒΏΟΥΤΟΓΒ ΟΥ̓ σαϊη [8]1, ἀπὰ (Π6 τῖνογβ Ἰησγοαβοά, απὰ ὑδ6 β6α βινοϊ δᾶ ἴο 
ΒΌΘΙ 8 ἄορτοα, ὑπαὶ 41} (πῆρα ΤῈ τγδῦθυ, δηα 41] πιθὴ ροσι βῃσὰ : θυ α] ]οη Ἀ]Ο Πα 
ὙΓᾺ8 ἰο δ [ὉΓ ἃ δεοοῃὰ ροηθγδίίοη, οἢ δοοοιηΐ οὗὨ δἰ8 ργυάδησθ δια ῥἱοίν ; πα δ6 νγἢ8 
ῬΓΟδοσυοα ἱπ {Π|8 ἸΩΔΏΠΟΣ ; δὸ Ὀυ]δ ἃ γστοδὺ ἃγξκ, δηὰ θηἰογθαὰ ᾿πίο ἰξ τ] ηἷ8 
ὙΠ ἀπ Ομ] ἤἄσοη, ἀπά ἴο Βἷπὶ 5 ῖπ6, 8πἃ ΠΟΥΒ68, δηὰ 10 Ώ8, δηὰ βουροηΐβ, δηὰ 41] 
ΟἾΝΟΣ ογοαΐυσοβ πῃ ίοῖ [π6 ΘΑΓΓὮ πλϑὶ ἴα} 8, σα 6 ἴῃ ῬΑΙΓΒ: δ τϑοοῖνοα ἔμθηὶ 4}], απὰ 
ὙΠ6Υ δατῦ πὶ ἠοῖ ; οὐ 1786 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, ἴμ6Γ6 Μγὁ8, ὈΥ αἰν!πηα ἰῃμϑίϊποῖ, στοδῦ ἔτ μ ἀβῃ Ὁ 
διηοης ἵδβοῖω, πὰ ὑμ6γ 88:16 ἃ ἰοροίδβον ἴῃ 1Π|6 δδπ|6 ἈΣΚ, 88 ἰοῃρ' 88 186 νγαίου ὑσοὸ- 
γεῖο Αἱ ἴδ Ὀοσίπηϊηρ δηὰ ἴῃ {16 σοποϊ ϑίοῃ, 86 Ῥτοΐδϑβϑεβ ἴο αν γϑοοῖνοα {88 
τοοουηῦ ἴγοιῃ 186 ἀτροίδῃβ, 8ο ὑπαὶ “6 οδηποί Ὀ6 βυδβροοίεα οὗ Ὀογστοσίηρ ᾿ὑ ἔγοπι 
δοτιρίυγο.δ 

Τῦο οὐ δβοάοχ διποηρ ἴπ6 δηοίοπὶ Ῥουϑδῃβ Ὀο]ονθᾶ ᾿η 8 ἀο]αρο, δηὰ ὑδαὶ ἴξ τνγᾶ9 
ὈΠίνουβαὶ, δηα Ἴνογπβεϊπιοά 1μ6 τιβοΐα θαυ. ΘΙ ΠῚ Γ ΓΘ [Ἰ0η8 δανα ργονδι θα ἐπ 
{|| Εαβὶ ἀπιοηρ ἴΠ6 Ηϊπάοοβ, Βαττηδπβ, δηὰ ΟΒίησβο : οὗ ἰζοβο, {86 ὑγϑι  ἴοη ΟΥ̓ {Π|6 
ΟΒίῃθβθ 15 ῬασΟ Ου ΑΥΪΥ ΟΥΓΉΥ ΟΥ̓ ποῦρ, 88 10 ποῦ ΟὨΪΥ Γοίοτβ, θοΟἢ αἰ γος Υ δπὰ ἱπάὶ- 
Γοοίγ, ἴο 86 ἀείυρα ἰἴ86 1, θὰ 680 ἴο {86 σδυιδα οὗὨ ἰϊ. ὙΠ6 88π)|6 γα ἴοη οὗ 
8 ΒΘΏΘΓΑΙ ἤοοά ἰ8 αἶδο ἴο 6 ἰγδοθὰ διιοηρ ἴπ6 ἀποϊθηῦ ο(ἢ8 δηὰ γα, 88 γγ0}} ἃ8 
διοηρ ἔπ Μοχίοδηβ, Ρογανίδηβ, Βγαζ! αη8, πὰ ΝΙοδγασυδηϑ: ἴ0 τ Ποιὰ ΠΙΔΥ Ὀδ 
ΔΙ]οὦ 116 νοῦ Ἰαίοὶγ αἰβοονθσοὰ ἱπῃδθιϊδηΐβ οὗἩἨ Ἡ οβίθσῃ (ὑδἱβαοηϊαῖ, 86 ὕγϑο 
Ιπάϊλπ ἰπ (π6 ροΐδ σορίοηβ οὔ Νουίὰ Απιογίοδϑ, (86 Οἰαμοὶίδη8 Ὀεΐοσο ἐμοῖσ οοπ- 
γογείοῃ ἴο ΟΒ τ 804 }1γ, ἀπὰ αἷ8ο9 186 ϑδαπάνιοι 19] Δηάογβ. 

1 ἡϊοά. 8'ς. 116. 1. Ρ. 10. οἄϊς, ἘΠοάἀοπιδηί. 3 Ουἱά, Μοίδιλοσ. 110. 1. 
8 Ῥηματοῦ, ἀρ δοϊοσγια Απἰπιαιίαπ, Ὁ. 968. ἴοπι. ἰἱ, οἱ, ῬΑΓ8, 1624. 
4 14. χὶ, 28. 
5 Τιποίαη ἰη Τίπιοη, Ρ. ὅ9. [)ὸ ϑαϊίδιίοηο, Ρ. 930. ἴοπι. ἱ. οἱ ἀ6 ϑγτία Ποδ, Ρρ. 882, 

883. ἰοπι. ἱΐ. οἀΐϊς, Βεποαιοιΐ. 
4 ΒίδμοΡ Νονίοη᾽ Β ογκβ, υοἱ. ἱ. ὑΡ. 188---191]. 
᾽ Ἠδιτηδπ 8 Φουγηδὶ οἵ Ψόογαροβ ἀπά Τγανο]β ἰη Ὑ͵οβίοσῃ Οαϊοάδοπία, αὐτγιἀροὰ ἴῃ 1ῃ6 

Οὐλυίοῦ]υ Ἰονίονν, νο]. ΧΧυΐ, Ὁ. 415. 
5 Οδρὲ. ΕΥδΏ ΚΙ Β ΦΟυΤΏΟΥ ἴοὸ 1πΠ6 Ῥοΐασ ὅοδ, Ὁ. 73. Ἰωπάοῃ, 1828, 410. οΥ νοὶ. ἱ. ΡΡ. 

113, 114. ϑνο. οἀϊ. “ΠΟ Νοῦν Απιοσγίοδη [πάϊδη,᾿" 8478 Δίδ)ογ ϑιγ Κ] απ, “18 ἔπ ΠΥ 
σἰτἢ τἢ6 ΒΙΒΊΟΓΥ οὗ ἴῃς ἀοίαχο. Ιπηἀοοά, 1Π6 κοόπεταὶ ἰάδθδ οὗὁἩ ἴ0 ἢοοὰ 411 ονδσγ τῆς νσογὶ ἡ 
βοοπ8 ἤχοϑα ἴῃ τΠ6 τηϊηὰ οὗἩ ἰῃς Ὠπηηδη ΓἈΠΆΝΥ, ἔγοτλ ΡΟΪῸ [0 ῬΡΟΪ6, 88 1 ἴο σίνο {δ 116 ἴὸ δἱῖ 
1Π6. ΤΟ] 8} φαϊὈθϊα5. οὗἩ ἰηβάο! γ." Βιγο Κη 8 Ὑνθηῖγτ-δούθη Ὑθαῦβ ἴπ Οδηδάδ δὶ, 
γο]. 1]. Ρ. 89. 

5. ἘΠῚ15᾽ 85 Ροϊγησδίδη ἘΘΒΟΔΤΌὮΟΒ, το]. ἱ. ὈΡ. 62, 68. 
9 Μοὶ οἵ ἴα δῦονο ποιοοά τταάϊτοπ8 ἂς χίνοπ δὲ Ἰοησὶδ ἴῃ Μτ. ΕΔΌΟΙ 8 Πού Μο- 

βοαῖς, νοῖ.  Ρρ. 98---136. τ ἱ ἢ τΟίγΘΠΟ08 [0 γΑγΙΟΌΒ δας μου 1168 ΤῸ ὁδοἢ. λίγ. ὅπδγοι 
Τυγηοῦ ἢη8 αἰ8ὸ οοἱ]οοϊο ἃ ἐγ να Ό]α βοσίεδ οὗ ἰδίου δὶ ὑο ΒΕ πιο 68 ἴο 1Π6 ἔβοϊ οὗἨὨ [ἢ0 
ἀοίασο ἴῃ Ὠἷ8 “ ϑαοτοά Ἡ]ϑ(ΟΥΥ οὗ ἴπὸ οὐ], το]. ἰἷ, ΡΡ. 270---289, εἰρθιι οἀΐ. Μτ. 
Βγγδηῖ δ Απαὶγϑίβ οἵ Απείεπι ΜγΒΟΪΟΩΥ (3 νοἶβ. 4ϊο. οσ 6 γοἱ8. 800.), Ποίγαυεσ, 8. 111 
σοπιρίεἴοϑὶ τοῦς οπ ἴ86 δυδ)οοῖ οὗἩἨὨ 16 ἀοίιαρθ, 88 ργοβογνεὰ ἴπ [86 ἰγδάϊπίομδ οὗ ἴδῸ 
δῃοίθηϊδ; 8Π δυβίσγαοϊ οὐ δἰ8 βϑυβϑίοπι 8 ρίνοη ἴῃ ἴΠ6 Ἐπογοϊορα" ἀϊαβ, ΒΓ δ ηηΐοα δηὰ Ῥὸογ- 
1Π 6 παῖδ, ατιὶς]ο ΖΦ είμσο. Ὧγτ. Ηα]68 88 σοποοηίγαϊοα [Π6 τηογὸ ἱπιροτγίδης φεο]οσίςα!} ἔδοῖβ 
ἰη ἢἰθ Απαὶγϑὶβ οὐὁἨ ΟὨγοποίορυ, νοὶ. '. ρρ. 327---837. ΒυΣ 10 το ογ ὙΠῸ ἰβ ἀοδίγοιιδβ οὗ 
Ῥ»τοι δουἱίης [ἷ6 δι )εςὶ ἰδ τοίετγοὰ ἰοὸ Μτ. Ἡοναγὰ 5 Ηἰδβίοσυ οἵ ἴΐ6 Εατιδ διὰ Μίδηκιπα, 4το.; 
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ἙΎοΙα {Ππ686 νατῖοιβ ον ἄθποοϑ 10 18 τηδηϊοϑὺ {παῦ (86 ΒοΑΙ 6 Π5 ὍΤΟΣΘ 
Ν6]1 αοᾳυδϊπίοα τὴ 411 ἐμ Ἰοδαϊηρ οἰγουτηβίδηοθβ οὗ 86 πμῖναγβαὶ 
ἀοίυρο; {παῦ {μοὶγ ἰγδαϊ θη (ἐμπουρὰ ἰαγροὶγ Ὀἰοπάθά τι 8016) 
ὈΘΑΣ ἃ βί γι Κίηρ' τοβοιι ποθ ὅο [86 πατταῦνο οὐ Μοβϑβ; διὰ {μαΐ {86 
τηοναὶ σογίδ ΤΥ οὗἨ ὑπαὶ στοαῦ δυοηΐ 18 βϑίβ ὉΠ 18Π6αἃ οἢ 84 [8818 βυῇ- 
οἰθηυγ ἤστα το μὰ ἀοῆδηοθ ἴο {π6 οαν1]8 οὗ βοδθρίϊοϊβιω. [πδϑίοϑ, 
ἐμογοίοσθ, οὐ δββογίϊηρ (88 1Ὁ 88 ὕθθῃ δββοσίθα, Θοπίσα συ ἴο 411 ἐπ 
δ άθηοθ ΕΓ ΠΙΒμοα ΟΥ̓ παίΓΆ] δπα οἷν! Ὠἰϊδίουγ), {πε ψγ6 δύ πὸ 
βυβηοϊοαῦ ονυϊάθποθ ἴο ᾿πάσοθ τ ἴο Ὀο]ῖονα ὑπαὶ [86 ἀοίυσα νος ἴοοϊς 
Ὀΐἶδοα, ---- “1οῦ [Ππ6 ἸπρθηαΥ̓͂ ΟὗὉὨ προ] 16 3γεέ δοσουῃηΐ δα δἔδοίοσυ ] ν ἴον 
{18 ὉΠΊ ΘΥΒΑ] ἀργϑθπχθηῦ οὗ [πΠ6 ραζδὴ που], δῃὰ θῇια τζδυ {86ῃ, ψῖ 
8 ργδδῖος ἄδθρτϑ οὗ Ὀ]δαβι Ὀ1Π 1 γ, Ἰαρθϑοι {86 τα οὗἨ ἴδ6 βογιρίαγαὶ 
παγταῖῖνα οὗ [86 ἀοΙυρσο.ἢ": 

ΥΙΙ11. Το βγϑὺ σϑιλαυϊαῦ]α οοουττοηοα αἴοσ ἰπ6 Βοοᾶ νῶϑ ἰδ 
αἰξοτηρὺ ἰο δυ1 ἃ (η6 7οιοεν 97) Βαδεὶ (φῃ. χὶ. 1---4.}); δηὰ {818 18 ποί 
ομἱ δα ἴῃ ρΡαρδη Υϑοοσάβ. 

Βαγοβυβ, ἴ86 ΟΒαϊάθα ιἱδἰοτίδη, της! οη8 ἰδ, τὶ {86 ΤΟ] τίσ οἀάϊείομαὶ] οἰγοῦτι- 
βίδῃοοδ, [μ8ὺ 1 νδ8 ογθοῖθα ὉΥ ρίδηϊβ γῆο αροὰ νὰσ τ γευτν ἴμ6 χοᾶ, δΔηὰ ὙΟΣα αἱ 
Ἰοησίὰ ἀϊθρογβοά, δπὰ ἐμαὶ (μ6 οαἀ!ῆσο νγὰβ θοδίθῃ ἀοτῃ ὉΥ ἃ ρτοδὶ πὶπά, Αοοογάϊησ 
ἴο δ κονμι 186 Ὀυϊ]άϊηρ οὗὁ 1818 ἴοΟἾΤοΣ 18 αἰδὸ πιθηϊοηθα Ὁ Ηοϑίΐδθιιβ, δηὰ ὈΥ μα 
οὗ [86 διοίδης β' Ὁγ}6 Ἶ, δῃὰ α͵ϑ0, 88 Ε βου πίονι 8, ὉῪ Αὐγάθπυδ δηὰ Βαρο- 
Ἰουλυδι Τα ἴονοσ οὐ Βοῖυβ, πιθητοηθὰ ὈγΥ Ἡδογοάοίμβ, 18, ἴῃ 81} ργοθβ  γ, 186 
ἴον ον οὗἩἨ Βαθοὶ, σοραίγοα ὈὉγ Βοῖυβ 11., κίηρ οὗ Βδθγίου, γγβὸ ἰδ ἰγϑαιθηιγ οοη- 
Τουπάοα Ὀγ (86 δποιθηΐ Ὠιβύουδηβ ει ἢ βειυδῖ, οὐ Νιωτοά, Τδμας ᾿ΐ νγδ8 οοπεϊγυοίοὰ 
τὐϊἢ Ὀυγηΐ ὈγιοῖκΒ δπὰ Ὀϊταμηθη (45 νὰ σοδὰ ἴῃ 6Ἃθϑη. χὶ. 8.) ἰ8 δεἱοοϊοαὰ ὮὉΥ Ζπ5ἐϊη, 
υϊπΐυδ Ουγιίυδ, ΥἹιχανυδ, δὰ οὐβοῦ Ὠθαί θη Ὑτὶιογδ, δα αἷδὸ Ὁγ [86 τοϊδίΐουδ οὗ 
ταοάογῃ ἐγαυο ἰοῦ, το Βαγο ἀοδοσί ροα 118 τυ ϊηβ." 

ΙΧ. Τῆς Τείογψ ΟΓ ἐδε ὈΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ οΥ᾽ ϑοάονι απα αὐπιογγαΐ 
18 ἜΧΡΥΘΒΟΙΥ αἰϊοδίθα ὉΥ Ὠἰοάοταϑ ϑίσυϊαδ, βίγαῦο, ϑοϊίπυδ, Ἰδοϊέυβ, Ῥ]ίηγ, δηὰ 
ταλδὲ πλβ Ὑ8086 ϑδοοουηΐδ Τί ἾΥ ἀρτοθ ὙΠ ἴ[μΠ6 Μοβδὶδ πατδίϊνε : κῃὰ (Ποῦ 
Σορογίβ οοποογπίηρ [86 ρμγδίοαὶ δρροάγαηοο οὗ ἴδ θεδὰ 388. δύο σοῃξβγιμοὰ ἴῃ ἃ]]} 
τηϑίοσὶ αὶ ροϊηῖδ ὉῚ [16 Τα] δι οἢ8 οὗἁὨ τηοάθσῃ ἰγανθ 6 γ8.5 

Χ. Βογοβυβ, ΑἸοχαπάον Ῥοδίος ἔγσοτα Εὰπροϊοηῦθ δὰ Μαῖο 
(υῖῖοσβ το δηοϊθηΐ (Π8η πάν ), ΝΙοοΐδυβ Πα βοθηυβ, Ασίδρϑηι, 
δηά οἴ Ρ δηποϊδηΐ ἢ βθίοσδη8 οἱὐοα Ὀγ “οβορθυβ δηᾶ Ευβοθῖα8, τα κο 
ΟΧΡΓΘΒ8 δηὰ ΒΟΠΟΌΓΑΡΪΟ τηθηΐϊοη οὗ “ὄγαλαπι, Ζεαας, «].αοοὗ, ἀπά 

Μτ. Κιγσ πη Μοιοοῖσα, ἴῃ [86 Τταηβδοίίοῃς οἵ {πὸ Ηογαὶ [τί δ; ΑςδάομΥ, τοἶβ. ν᾿ Υἱ. δα Υἱ]ὶ., 
δηὰ ἴἸο Μτ. Τονηβοη δ οἰδυθογαὶθ ψοσὶς οὐ ἴπὸ ΟΠαγασοίον οὐ Ἀῆοβοβ 89 δὴ Ηϊαϊογίδῃ, {ἴο. 
βοπη6 ΨΟΥΥ δου σου κθ δηὰ ῥγοοίβ οὔ ἴῃ βυ )οοὶ οὗ ἴπ0 ἀοίαχο δύο α͵80 ἴο ὈῈ απ 
ἑη Ὦγ. ΝΙαγοβ᾽ β Βαπιρίοῃ 1ωοΐιγοϑ, βοστη. υἱ. ρῃ. 2938. εἰ δέ. 

1 ἘΔΌοτ ΒΒ Ηοτο Μοβαίος, νοἱ. ἷ. ῥ. 136. ἘῸῪ 8 ποίΐοϑ οὔ οὐ᾽θοϊΟ.8 τηδὰο ὈΥ͂ τηοάοζτι πἢ- 
ὈΟΙον τ ἰο ἰδ6 Μοβαὶς Ναιταίϊνε οἵ ἴ86 ᾿γεΐαρα, δ θοῷ ΘΟὨΙΓΑΣΥ ἴ0 τηδέϊὸν οὗ δεῖ, 500 
1π6 Αγρροπάϊχ ἴο 1Πὶ8 νοϊυπιο, Νο. Υ͂ ΠΙ. ἐη)γὰ. 

3 Φοβορῆπε, Αηϊ, Φπά. 110. ἱ. ὁ. 4. (4]. ς. 5.) ὶ 8. 
5. Ἐπβοδίπβ, ἀ6 Ῥγαρ. Ενδῃφ. ἰδ. ἰχ. ο. 14. 
4 ΤΏο (οϑιἰπιοπίοθ δθουὸ ποιίοθὰ δζὰ χίνοη αἵ ἰοησεῆ Ὁ Μτ. ἘλΡοῦ, οτα Μοβαὶςβ,, νοὶ. ἱ. 

ῬΡ. 146---170. ὅ66 αἷεο Ὠγ. Ηδ]65᾿ 8 ΑἢδἹγβἰ8, νοὶ. ἷ. ρῃ. 3560---855.; Μέσ. ἘῸΝ ε Μοιμοῖσβ 
οη ἴῃς Βπὶηβ οὗ Βδῦγϊοη, ὅ8γο. 1818, ϑ5'ν ΒΕ. 1ζ, Ῥογίοσβ Τσανοΐβ ἰπ Οοογρία, Ῥογβίδ, ὅς. 
γοί. 1, ΡῬΡ. 808---382.; δηὰ δβροοίδ!γ [86 τοοοηὶ Ἰοασηθα τοδοαγοῖῆοβ οἵ Μτ. Ταγασὰ, πιο ὰ 
εοηϊδίῃ οὯ6 οὗ [6 ΠΟΪ68ὺ πιο πη 18 οὗἩἨ [μ0 Ἄογρ Ὀἰ ΠΥ οὐ ΤΠ 6 βαοσοὰ τι ζογβ πὶ οδῃ Ὁθ 
δαιγηἰβῃοα ὈΥ͂ ῥγοίουπα ᾿οδγηΐὶηρ ἀηὰ ρῬϑίϊοπι Γοδοασο68 οοτηδίποά. 

" Βιοά. 8ίς. 115. χίχ, ς. 98. ἴοπι, Υἱϊϊ. ὑρ. 418---421. οἀΐξ, ΒΙροηί. ϑέγαρο, 110. χυϊ. Ῥρ. 
1087, 1088. οἀϊι, Οχοη. ϑοϊϊησβ, ς. 86, Ταοὶΐαθ, Ηἰδῖ, 110. ν. Ὥς. 6. (4). 7.) ῬΙΏΥ, Ηἱεῖ, 
Ναι. 11}. ν. ς. 16. 110. χχχν. ο. 15. Φοθορῆαδ, ἀθ Β6}1, συ ά. 110. ἶν, ς. Υἱϊ, 8 4. Εδθοσ, 
νοἱ, ὦ, ΡΡ. 171--174, 
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«7]οβορἧ, δστοοῖηρ πὶ ἐπ6 δοοουηίβ οὗ Μοβαδ; δῃά “βορμυβ βίδίθϑ 
ἰμαὖὺ Ἡδοκίδυβ στοΐθ ἃ ὈΟΟΪ σοποοσηῖηρ ΑὈγΆμδτα, ΒΟ γᾺ8 οχίδης 
ἴῃ [18 τηθ, ἐπβουρἢ 1ὑ 18 ὩοῪν Ἰοβί. 

ΧΙ, Ὑμαὺ Μοβεβ νγὰβ ποῦ ἃ τυ μο]ορὶοαὶ ῬΟΥΒΟῚ (848 Π848 ΣΘΟΘΠΥ 
θδθὴ δϑιγιηθα, σΟΠΙΓΆΓΥ ἴο 811 ϊβίοσυ), θᾳῦ 84 σϑὰ] ομδγβοίθυ δἀπὰ 8ῃ 
δπλϊ ποῦ Ἰορ βίου, γγ6 ἐν ΔΙΤΟΔΟῪ Βθονσ 1π ἃ ργθοθαϊηρ ρηρα.32 Τὸ 
186 ΒΕ Π]τ 0168 ἐπογο Δἀἀαοσοά, 76 ΤΊΔΥ Δ44, {μαὺ {π6 ἀερασίατγα οὗ [Π6 
1βγβϑ 68 ἔγουλ Εἰσυρὺ, δῃα {πο} τ γβοῦ 08 ραββαρα οὗ {μ6 Βοα 8368, 
18 αἰνεϑίβα Ὀγ Βϑζοβιιβ, Ασίδρβαηυϑ, δίσαρο, Πιοάοσιβ διοαϊυβ, ΝΌτσηο- 
πἾ.8, π801ἢ, 858 Ταοϊα8. ΟΥ̓ {π686, {π6 ἰσβι μλομΐθ 8 οὗ Ασίδρδῃιιβ 
δῃα ὈΙοαοτιΒ ἅγα ραγ ου ΑΥ]Ὺ του ΠΥ οὗἁἨ ποίϊοβ. 

ἈΑοοογάϊησ ἴο Ατίδρδπαβ, (6 Ηο] ορο] δὴ γάτα {86 (Ὁ]]ον σ᾽ δοοουηΐ οὗἨὨ {86 
ἰἀρρο εν οὗ 6 Βεοὰ 868: ---- “ ΤΒο Κη οἵἩ ΕχγΥρῦ, 88 ϑοοὴ 86 ἰ86 76ν͵28 δὰ ἀοραγίοα 
ἔροχῃ 818. ΘΟ ΠΙΤΥ, ρΡυγϑυθὰ (μοπὶ τ] ΔῈ ἰπηπΊΘΠ88. ΘΙΤΩΥ, Ὀθασίπρ δΙοηρ 0 ΐτὰ 
1.6 σοῃδοογαϊθα δῃ1πι815. Βυΐ Μίοδβοβ βανίη ἐνὸν 86 αϊνίης σοπιπδηὰ δβίσγυοὶς (86 
ΜΔΙΟΥδ ΠῚ} ἢἷ58 τοὰ, [Π6Υ ρασγίϑα δδιπαάθγ, “πὰ ὁΓ δα 8 ἔγθα Ῥδβδαρα ἴο ὕΠ6 18γ86]- 
1ῖ.8.. ΤῈ Εργρ δηδ διἰἱοιηρίοα ἰο ἐοἸΐονν {μ 6 πὶ, θη ἤγο δι θη} ἤδβῃθα 'ἱπ {ΠΟΙ 
ἴλοσβ, δὰ ἐμ δθ8 γοϊγηϊηρ᾽ ἴο 1.8 υδὺ8] σμδηποὶ, Ὀσοῦρῇῦ δὴ Ὀπίνουβαὶ ἀοδίσιςοιοη 
ὌΡΟΣ [οἷν ΔΓΠῚγ. δ΄ ΑΔ βἰπιῖ αν ἰσδαϊίοη, τμουρὰ 1688 τιϊη 6 Ὁ ΑΓΕ ΙΘΌΪΑΥ, 18 τη6ῃ- 
τἰοηοὰ Ὀγ Ὠιοάογι8, 88 δυ δἰϑιϊηρ ον θη δὲ {86 {ἰπ|6 ἤθη ἢ6 Ὑτοῖθ. Ηο χοϊδίθβ, {πδὶ 
διηοηρ ἴῃ ΟΡ ΟΠ γοραρὶ, (6 παινοδ οὗ 186 5ροῖ, ἃ ἰγβαϊίοη 18 σίνοη, τδιο δ 16 ῬΓῸ- 
Βογυδα ἴγοῦι {Π6} δποοβϑίογβ, ἐμδῦ ὈΥ ἃ στοδῖ δ οὗἨ 86 νδΐθσβ, (86 τοῖα θοβϑοπὶ οὗ 
186 συ] Ὀδοδηλα ἄγυ, αἸβοϊοβίηρσ 118 τγοθάβ, 186 868 σ σ᾽ ὩρΟῸπ ἴπ6 Ορροβὶῖα ββουϑ. 
Βυὺύ (Π6 ὈᾶΓγα δασί Βαυϊηρ Ὀ6Θη τοπαογθα υἱ810]6 ἔγοσῃ ἴ86 σοῦ Ὀοϊΐζομι οὗἁὨ 18:6 ΔΌΥΒΞ5,. 
186 (ἰὰ6 χοϊυσηἱης ἴῃ 18 δίσοηρί σοβίοσοα (86 Ῥαδβαρθ ΟἿΟ6 ΤΏΟΥΘ ἴο 118 ΦΌΤΊΩΘΥ 6ΟΏ- 
ἀϊοι.. Νοῦ ἰ5 (86 οἷα ἰγαάιοη οὗὨἨ [μὲ ΘΟ ΣῪ ανθη γαῖ οχιϊποῖ, Αοοογαϊης ἴἰο 8 
Ἰοασπϑᾶ δηὰ σαβρϑοῖδϊα τποάθσῃ ἰγανο! θυ, ὑπ6 ἸΠΒΔὈἰ ἴΔη18 οὗἩἨ Οοτοηάθ! δηὰ 118 ποῖρἢ- 
Ῥουτγδοοὰ (οπ {Π6 οδβίδγῃ βία οὗ (86 Ἀοὰ 3368) ἴο }}18 ἀδὺῪ ργδοσυθ 16 ΣΟΙ η- 
Ὀγδηοα οὗἩ 186 ἀοἰἑνογβηοο οὗ (π6 Ιθγδθ θα; Ὑϊο ανοηῦ 18 ΤΥ Π 6 οοηδχιηθᾶ ὈΥ 
186 Βοὰ 368 Ὀεΐηρ οα]] 6, ὈὉΥ [16 Ασδῦὶδη σϑοσταρθοῦβ, [86 δεα ο7 Κοΐζεπι, ἱμαῖ 15, 
οΥ̓ ἀοϑίγαοίίοπ.δ ὁ ἼΤῺΘ ΨΟΓΥ ΘΟΌΠΙΤΣΥ, ᾿πάορα, τσ βοσο ἴπ6 ονθηῖ 18 881 ἤο βδνυθ Βδρ- 

παρά, Ὀθαγβ ἰθβυ ΠΟΛῪ ἰπ βοῖὰθ ἄθρτθο ἰο ἴΠ|6 δοοῦγδοΥ οὗὨἨ 186 Μοβδίοδὶ παγταδίίνβ. 
ΒΩ] 18 ἴῃ δοσρίυγαὶ Εἰλαπι ἀοπομιπηαίοα ΕἸ; (μ6 ψὶ]άοτηθδ5 οὐὗἩ ϑλυν, (6 πιουῃ- 
ἰαΐη οὗἨ δπαξ, ἀπὰ {Π6 σΟΌΠΙΓΥ οὗ Ῥδσϑη, δΓα 80}}} Καονσσῃ ΌΥ [86 5816 Ὠδπηθβὅ; δηὰ 
λίαγαλ, Ἐἰαίλ, διὰ Διάίαπ, ἄτα 8.}}} ΤἈτα ἶαν ἴο ὑμ6 ΘΑΤΒ οἱ [86 Αταῦβ. Ὅὅθο ρτονθ 
οὗ ΕἸΐπὶ γαῖ ΣΟΙ ΔΙ ; δηὰ 118 ἔνγοῖνα Του 818 ἤᾶΥ6 ΠΟΘΙ ΒΟῸΣ ἀδογοδδοα ΠΟΥ αἰπι! ἰβηοα 
ἴῃ ΘΠ ΟΥ βίηοο ἴδ ἀδγ8 οὗἩ Δοδοϑβ." 7 

ΧΙ]]. Ευτγίδον, 6 ἩΒΑΤΗΕΝ ΜΨΕΙΤΕΒΒ ΒΟΒΒΟΎΤΕ. ΙΜΑΘῈΒ [γοηὶ 
{Π6 δοοουμῃίδβ οοτασηπηϊοαίθα ἱη {πΠ6 δογϊρίαγοθ, δηά αὐἰτὶθιυ θα ἴο {Ποῖ 
ἀοιτ168 ἀἰβιϊ ποίϊοη 8 βίγαιαν ὅο {ποθ Π16 ἢ} ἀγῸ ἀϑοσὶθοα ἰὸ π6 ὨΙνῖη6 
Μα]δοβίγ, σμθη Οοα τηδηϊ βία ἢ πη861} ἴο [86 πουϊά. ΤὩὰ8, Ῥοιἢ 
Ροδίβ δηά ἢἰβίουδηβ σοργοβοηῖθα {π6 Βοαίμβθη ἀθιῖθ8 ἰο Ὀ6 γοϊ]δϑὰ ἴῃ 
οἰου 8, 48 ὁ Θῃονδῇ δρρϑαγϑά. - 
Μδηυ οἵ ἐμοῖς σε]! ρίουβ ᾿ηϑεϊ τι 0η8 ποτ ᾿ἰκοννβα ον  ἀθη.]}γ ἀοτῖνοα ἔγομι [6 

1 Φοϑορῆσβ, Απὶ. Φαὰ, 110. ἱ, ο. 7. Ευϑοθίαθ, Ῥγαρ. Ενδηρ. [ἰΌ. ἰχ. ος. 17---23. ΤῊΘ 
ῬΑΑδΑβῸΣ ΔΌΟΥΘ Τοΐεστοά ἴὸ ἃζθὸ ρίγοῃ δὲ Ἰοησί ἴῃ Μν. ἘΒθοτ 5 Ηοσγ Μοεκδίςδ, νοὶ]. ἱ. Ὁ. 

4---.-.Ἠ[:86. 
2 866 Ρρ. 49---δ5. συρτὰ. 
ὃ Επδεθίιδ, Ρβρ. Ενδῃρ, 1ἰδ. 'χ. 6. 27, ΤῊ οἰγοππιδίδηοο (ΜΎ. ΕΆΒΟΓ τοτλδυἶκβ) οὐ (ἢ9 

ἘσΥριϊδηβΒ θείης δίσυος πεῖ Ἰἰ  ηΐηζ, δϑ νγϑ}} 86 θείης ογογ βοϊπηδὰ ὉΥ 106 ᾿γᾶνεβ, ἰδ 
τηρπιοησὰ ἰῃ Ῥ5δ]πὶ ἰχχυὶϊ, 17.. δου ἢ ππηοιοοα ἴῃ ἐπ Ῥοηϊδίθῃος. 

4 Ἀ)]οά. 8,ο. 110. 1}. ς, 89. (νο]. 11, Ρ. 479. οαϊτ, Βίρουϊ.) 
" Ὧγ. Βιανν᾿ 8 Ττδυϑὶϑ ἰῇ ΒασΌΔΓΥ δηὰ 186 1 ονδαί, υο]. 11, ΡΡ. 99,100. ἙΚΙηΡ. 1808. 
4 ΝΊΟΡΌΝΓΒ ΤΥΑν 8, το]. ἱ. Ρῃ. 189. 191. 
Ἶ Εδθογ, τοϊ. 1. ρρ. 189----19). 8560 480 Ηποῖ᾿ 5 Τυοιηοηϑέγδεο ΕὙδηρΘ ς8, Ῥσορ. ἰν. υὸ]. ἱ. 

ῬΡ. 78---158., ὙΒΟΓΟ ὙΘΙῪ ΠυμηεγοῦΒ δά ἀἰτίοη δὶ οΟἸἸδίοσαὶ ἰοδιϊ πο !]98 τὸ αἴγυοη ἴο ἴδ 
ογθ 1} ν οὗἨ 180 Μοβδὶς τσὶ τη ζ8. 



160 Οτεοαϊδεϊέψ φῇ ἐλε Οἰἱά Τεείαπιοηῖ 

ΔΙοβαὶς δρροϊῃἐπιοπέβ, 88 (Βαϊ οὗἁὨἁ τηλστίαρο δηᾶ [Π ΟὈβοσνδησο οὗ βίδα ἄαγ8, Δπιοη ρ΄ 
{πΠ6 ατοοκε δηἃ Ἐοπιδληβ, δηα, ᾿πάθϑᾶ, διποηρ αἰπιοδῦ 41} παίίοηβ. ΓΒ σιΐα οὗ οἷτ- 
οὐπιοίδίοπ, τυ ΙΟἷ γγᾶ8 ρροϊπιοα ὈΥ 186 ΑἸΤΙΙΘΉΓΥ 88 ἃ βίρῃ οἵ ἃ ἀϊβεϊποινθ οουθπαπὶ 
ὙΠ ΑΓΒ πὶ, δπὰ ἀοδιρηθα ἴο Ὀ6 Ἔχ ργαβδίνα οἵ βρί γι τα] ραν ἰ, τγὰ8 δἀορίεα ὈΥ 
ΒΕΥΘΓΆΪ παίίοΠ8 ποῖ ἀοβοθηοα ἔγοπι ἐμαὶ γαἰτίαγο οι, 88 ὑμ6 σγρίϊαπϑ, Οο]οἰἴδηβ, ἀπά 
οἴμοτβ2 ὙΒογο ἃγὰ ᾿ἰκουν 86 ΟΠ ΘΥ ραγ σου Αγ ἰῃ πο ὑδ6 το πὰ Βοπιδηβ 
ΔΡΡΟΑΥ (0 να Ὀοτγτονγοὰ συδίοπῃϑ ἔγτοπι (Π6 6018. Τ]8 δοίη, ΘΟΠΙΟΣΤΆΒΌΪΥ ἴὸ {86 
ἐξα ει ὈΓδοίΐςα, ἀδογθο {παὺ {πα {ἴπι6 οὗ [λ6 ϑὰη 86 {Ἰπρ οἡ {86 τηοπηΐδίη8 δἰιοιϊ]ά 
6 ἀφοπχρά {86 ᾿η8ὲ δου οὗἩὨ ᾽186 ἄδλγ. ΤἈὶ8 ἰἴᾶτν τγὰβ οορὶοθ ἱηίο {μ6 ἰανγβ οὐὗἁ {88 
ὑποῖνα 8 0]65, απ οὐβογνοα ὈΥ ἴΠ6 Βοτηδῃβ ; 086 1δτν8 Θοποογηίηρ' 086 ᾿πΒοΥῚ 8 πο 6 
δη δἀορίίοη οὗὨ σμ!]άγοη, τορι Ὀυ το ἰη Ραηἰδιπιαπῖ ΟΥ̓ ΘΟΓΡΟΓΘΆΙ ἱπ) υσἱθ8, ἀπὰ οἴμον 
Ροϊπίβ, βοοῖὰ ἴο ἤδνα Ὀθ6η ἔγαηιοα ΟἹ. ὈΓΙ ΠΟΙ ΡΪ68 βαποί πο ὈΥ Μίοβοϑ ; δῃηὰ ἔγδοθβ οἵἁὨ 
γτοϑοιπΐδηοα Ὀαίπθοη ἴμ6 Ἠοῦγον δηα Βοιηλη σο(69 ἈΣΘ 811}} ὑο Ὀ6 ἀϊδοονογθὰ ἴῃ 186 
1πϑιἰτἴ68 οὗἁὨ υδβιϊηΐαη. ὙΤὨδ Φ6ν 8 ουβίομι οΟὗἨὨ οΥρΡῴδη γσὶτίβ τλητυγίηρς δ ῖς ποχί οὔ 
Κίπ α180 οδίαϊ μὰ διμσηρ ἴμ6 μθαίμθη8. Τῇ δρρτοργίδίϊοη οὐ ἃ ὑθη ρατὶ οὗ 186 
ΒρΟΙ18, οὔ {86 ργοάμοθ οὗ Ἰδηάβ, δηὰ οὗ οἴβοῦ ὑμῖησβ, ἴο σι σίουβ ράγροβαβ, 15. τλθῃ- 
ΤΙΟΠΟ Ὁ ΠΙΔΠΥ͂ ρασδη ἩΓΙΓΟΤΒ. Πυγούτραβ αἰπ τ δυϊοα {Π6 ροβϑοβϑίοη οὗ ἰδῃπὰβ ὮΥ 
Ἰοί, δπὰ πα εὐ (Ὡσπὶ 14] ΘΠ 8Ὁ]6. οδα [δαβίβ, ἴῃ ὙὙδΙΟἢ, Βοσνδηῖϑθ γογὰ θὰ οἢ 
δὴ Θ΄ Δ] ΠΥ τ ἢ ὉΠΟΙΓ πλϑδύογϑ, ΘΓ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ Ὀογτονσθα ἔγοιῃ {86 ἐονγ8, δηα ἴσγοιι 
ἰ.ι6 ἔξαϑὺ οὗἨ ἱδθου δ 68 : δηᾶ ἰΠ6 τανθῦθησα ἡγἢ]οἢ) πα ὁ αν ρα ἃ ἴο ἴδ6 βίαϊθ οὔ 186 
ΣΟΟῚ 430 ᾿ηῆυδηοοά ἰῃα ᾿ῳΔοραἀοιηοῃίδῃ8, 80 ἀΓ6 δα ρροδοά ἴο ἢανα ὈΘΘῺ ΘΑΓΪΥ σ0Π- 
προορᾷ πιὰ ἰμ6 Φονγβ: δηὰ πῆρ, ἰῃ σοῃβοαιθῆσα οὗ {πεὶγ βϑυρογβιίοη, δανῖηρ 
ἀοϊαγοὰ (86 τηδτοῖ οὗὨ ὑΠΟΙΡ ΔΓΓΩΥ 01} αἴοσ 086 υδὺγ τωοοῃ, σγοῦα ἰδπ8 ἀορτινοὰ οὗἁ 
Ῥαγυοραιηρ ἴῃ ἴμ6 ΒοποὺΣ οἴ {πΠ9 οοἰοὈγαίοα Ὀδίι]6 οὗ Μαγδίθοῃ, 68 ἴδον αἰὰ ποῖ 
αστίῖνα 01} 016 ἀδγ δἷζονγ ἰὺ μβδὰ ἰβδίκθῃ ρ]δοθ. ὃ 

ΤῊ ργδοράϊηρ βίαἰθιηθηΐβ δηᾷ ἔλοίβ ΔΓ ΒΌΓΟΪΥ βυβηοϊθηΐ ὕο 88 8 
ΔΠΥ͂ ΘαΠ(Ἰὰ ᾿παπῖτγον, (μαῦὺ (λ6 ῥΥϊποῖραὶ δοίβ τοϊαϊθα τὰ [86 ὈοΟΚΒ οὗ 
Μόοβοβ ἀο ποὺ ἀδθρεπμὰ ὩροῺ [18 βοϊ ΑΥῪ ἰδίην ; αὶ ἰπαῦ {ΠΥ 
ΓΘ Βιρρογίοα ὈΥ ἴπ6 σοπουγτοηΐ νοΐοα οὗ 4}} παίϊϊΐοῃϑ, Προ Ὑλδῦ 
ΤΈΒΟΙΡΙς ὁΔῃ {Π18 οοἰποιάθποα 6 δοοοιμηίοα ἔογν, 1 Μοβββ μα ποῖ 
66 ἢ ἃ ΓΘᾺ] ρϑῦβοη, δηᾶ 1 {πὸ ουθηίβ τϑοογα θα Ὀγ ̓ ἴπ μδὰ ποῖ δοίυ8}}Υ 

Οσοσυγγοα ἢ 
ΧΙ. Μδην οἴμον ἐπΐηρσβ, τ ἰοῃ [86 ΟἹα Τοβίαπιοηί τοϊαΐαβ ἴο παν 

αρΡροποα, βα Βα ΘΠ Εν τὸ {πΠ6 ρίνίησ οὗ {Π6 αν τι }} (π6 ΒΔΟΥ]οπ]βὴὶ 
ΟΑΡΕΙνγ, ἄγ ἴο Ὀ6 ἔοαπα δλοηρ Ργοΐίδῃο Ὑσιίοσθ. Α [6 Υ οὗ {656 
Β..}} "α δα ιισοα : -- ΤΏ, 

1. τοι ὑπα βξίογυ οἵ Μίοβοϑ᾽ β στοὰ (Ἑχοά, ἵν. 17.) [6 Βοδίδοπϑ ἱηνοηίοα {πὸ (0169 
οὔτ ΤΉγτβιϑ οὗ Βδοομαβ δῃὰ (π6 δαάποθυϑ οὗ Μίογουγγ. 

1 (οπιρασο θη. χυῖὶϊ. 12.; οπι. ἰϊ. 28, 29.; ῬΆ1]. ΠῚ. 8. 
3... πιοάοτπ Ὄρροβογ οὗ ἴπὸ ΒΡ]. 118 αὐ[γπιθι, σΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 411 ἢἰβίοτυ, ἴπῶὶ 106 6108 

Ἠθοττονγοα {π6 το οὗὨ εἰγουτηοίϑίοη ἴγοπι ἴΠ0 ΕρΥρθδη8. ΕὙἼΟΠῚ 8ὴ ΟὈΒΟΌΓΟ Ῥαβδαρο ἱπ 
Ἡοτοβοῖπβ, 80 τ τοῖο βουοταὶ παηάγοα γοδγΒ αν Μοβ08 (ἀπ νν8ο οοἸϊοοῖοα ἢΐ8 ἱπίοσιπἃ- 
οι τοπὶ ἴ6 Ἐργριϊδη ῬγΙοβίβ, γῇ ο86 οχίγαναραπὶ ΟἸΔΙπῚΒ ἴο Δη Πα Πᾶνα ἰοπρ βίποο 
Βοοπ γοξαϊο), βοῦν ἰθαγηθὰ τῆθπῃ ἤδΎο οοη)εοίμγεα {παῖ τῃ6 Ἠθῦγοντβ ἀογινοὰ ἰὰ ἔγτοπι ἴπο 
Ἐμγρυίαπε; Ὀαϊ σοηπ]θοίαγ65 αγὰ ποῖ ὑσοοῖβ. [πᾶρρά, 80 1016 ἀορθηάθηςς οδῇ ὕὈ6 μεθα οἡ 
τη Ὠιβίοτῖσαὶ ἐγϑάϊίοηβ οὗἩ τ86 Εργριίδῃβ, ἴπ6 (ΑἸδομοοά οὗ ννιῆϊο 88 Ὀθοη οχροβοὰ ὈΥ ϑδ'τ 
Φοῦπ Μαγβῆδιῃ, {παῖ ἐὺ 8 τόσο τἤλπ Ῥγοῦ 8016 ταῦ (πὸ ΕἰργρθδΠΒ ἀοτγίνοα ἴτ ἔγοπὶ (86 
Ἡροῦτονν8 ΟΥ̓́Ι5 τη δο] 1165; ΔἸΠουρἢ, δ 0118 ἀἰθίδησα οὐ {1π|6, ἰδ 18. ᾿τῃ ροββϑι Ὁ]6 ἰο δοσοιπὶ [ὉΓ 
εἰσ ἸΥΑΥ ἰπ νη ἢ οἰγουτηςίβίοῃ ὈΘΟΔΠῚΘ ΘΒ. Δ Ὀ]εθἃ διροηρ ἴΠ6 Εργρεδη8. [ζ 15, ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ͂, 
ΌΓΓΠΥ οὗὅὨ τοτηδτκ, {παι ἴΠ6 ᾿γδοῦῖσα οὗὨἨ 118 Υἱῖθ διθοηρ ἴὴ6 Ηδῦτονγβ αἰ βογοὰ νοῦν σοηεὶ- 
ἀγα Υ ἤγοπι ὑπδὺ οὗ {πὸ Ἐσγριίαηβ. Διμοηρ 186 ογτηοΥ, ἰδ τῦα85 8 γε σίομϑ σΟΥΘΙΠΟΠΥ͂ ΡῸΓ- 
ἔογπηοιὶ οὐ 1πῸ εἰσλέλ ἀΑΥ͂ αἴζοῦ τ86. Ὀἰγι ἢ οὗἉὨ ([Π6 τηα]6 σὰ; αν ἀμοησ [86 Ἰδίῖοῦ 1 γὰ8 ἃ 
Ροὶπὶ οἵ πιοτὸ ἀθοοποΥ δηπὰ οἰ Ὠ] Ποβα, ΘΠ τα τοῦ ρογίουπιθα πηι} τῆς {πὶ το ἢ γθασ, 
δηὰ τῆση ἀΡΟΠ ῬΘΥΒΟΏΒ οὗ ὈοΪἢ Β6χοβ. 8ὅ'θ6. Μασβμαη Β ΟἸγουίοιβ σαποὴ ΖΕργριίδουβ, αὐὰ 
ΒΡ ηςαΥ, 46 1οσίθι5 ἩΘΌΓΘΟΤΌΤΙ. 

3 Βρ. αταγΒ Οοηποοίίοη Ὀοίνγοοη διασγοά απ Ῥγοίδπο 1 ογαΐησο, νο]. ἱ. Ῥῃ. 187--- 199. 
1Ιυεῖ, Ποπιοπβίτγαιίο Ευδη ΡΟ] δ, μὲ δηερτγὰ. 
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2. Το οἰγουτηδίδηοο οὗ ὕερλίλαλ᾽ 6 ἀευοίίπρ λὰ ἀαιρλίεν ρϑνα τὶβα ἴο {μ6 βίοσγ οὗ 
ΙρΒιχοηΐα Ὀοίηρ βδογιβοθὰ Ὦγ ΟΣ {Ἀ ΠῈΣ Αὐραπηθιηηοη. 

8. ἼΒ6 δίοσυ οὐ 80.118 Βανὶπρ οαϊ ΟΥ̓ 116 ῥυτρὶθ Ἰοοῖς οἵ μϑὺ ἤμβί μον ΝΊβυβ, Κίη 
οὗ Μορδγα, δπὰ ρίνϑη 11 ἰο 88 Θηθηγ, Μίποβ (1 τ οπλ 6 νγαϑ {πη αἱ 1787), δ 
ὈΥ (Βα πηοδῃδ ἀδϑίγογθα Ὀοὶἢ Βἷπὶ δηα ἷ8 Κίηρσάομι, --- γγᾺ8 ἴῃ 8} Ῥγοῦ Ὁ ΠΥ ἴακοη 
ἔτοτι [6 ΒΙΒΙΟΥΥ οἵ ξαπιδηῖν δεῖπρ᾽ Ἔλαυεά. 

4. μου Ἡεγοάοίυβ, 186 ἔδίμον οὗἁἨ ργοΐδῃβ Ὠἰβίοτυ, [6118 8, ἔγοταῃ {16 ὑσὶ βϑίβ οὗ 
Ἐδγρῦ (δαΐὺ ὑμοῖτ ὑγδαϊτοπθ Βαα ᾿ηΐοττηοὰ ἵποτι, (μ΄ ἴῃ ΘΥῪ τοιλοῖθ ἄσοβ ἴπ6 5ὰπ 
μαα ἴουν {πος ἀδραγίθα ἔγομῃ ἢ18 στ ρ ΔΓ σοῦγβο, μανὶηρ ὑσίοα βοῖ σβοσο 6 οὐρῶς 
ἴο δᾶγνο στίϑϑη, δηὰ ὑνῖοα σίϑθη Ὑθθγα Ὧ6 Οὐσίξ ἴ0 ΔΎΟ δεῖ, ---ἶςϊ 19 ᾿πιροββι ὈΪ6 ἰο γοδά 
τι δ τοδὶ βίηρσυϊαν ἰγδαϊ ἴοι, πὶ βουῦ στο Πϑοῦύπρ {86 Ὡδγγαϊνα Ἰὼ 6 ὈΟΟΚ οΥ̓͂ 
Ψοβδυα, το ἢ γοϊδῖθβ, " Τλαί ἰλε επ δἰοοά ε{ϊ ἱπ ἰλε πιϊεὲ οΥ λεαυεη, απαὶ λαδίοα ποΐ 
ἰο βρὸ ἀρισῃ αδοιιξ α τηολοῖο ἀαὺ ; " ἀπὰ {86 δεῖ τοϊαίθὰ ἴῃ ἰἢο Βἰβίοσυ οὔ Η}ζΖοκίδῃ 
“ἐλαί (λὲ δι ἱτεπέ δαοὰ ἰδπ ἀεργεεα, οα ἰλε αἰαὶ οΥΓ 4ΛλαΖ." ὍΠ6 ῥγιθϑίβ οἵ Ἐργρὶ 
Ῥτοίδεδοά ἰὸ ἘΥΡ ("6 τα νοϊυ Ἰοη8 οὗὨ (μα ΝΟ, [86 ΤΟΥ οὗὨ {Ποῖ Θοα ΠΟῪ, δηὰ 
ἴῃ6 βἰδίβ οὗἁἨ ρυδ]ῖο ΒοϑΙ ἢ, ΌὉΥ [86 ᾿Ἰπῆήποηςο οὗὨ [86 δυῃ ; δηά, ᾿μογοίογο, ἰῃ τῃθητου- 
ἴῃς [09 υποχδπιρίοα γα! οημὶ ΡΒ θποσηθηδ αἰ υἀοὰ (0, ᾿Π6Υ δἀνογίθα ἴοὸ 8 οἰγοιιπλ- 
δίδηοο, ἩΒΙΟΝ ἰ0 πθπὶ Δρροαγοὰ ἃ8 τϑπιδυ ὉΪ6 88 ἴμ6 λοῖβ8 {ποιηβοῖνθ, ὑπ δὲ {Π|056 
δἰ συΐϊαν ἀονϊδιϊοηβ οὐ 186 βυῃ ἔγομι ᾿ἰ8 οουσβϑα δα ρΡγοάυσοα 0 βϑηβ Ὁ]. οἴθοῖβθ οἱ 
186 δἰδίδ οὗ ἐδ:6 σῖνϑυ, οἱ 186 ργοάυοίίοῃβ οὗἩ [16 501}, ου 186 Ῥγόρτοβϑβ οὗ αἀἰβθαβθβ, Οὗ 
οὐ ἀοδῖδβ. ὉΤᾶδα οἰΓΟυΠηδίβῃοοβ ἀγὰ ποὺ τηθηϊ οηδα ἴῃ ἴπ6 βᾶτη6 ἔοστῃ ὈΥ οδῆυδ δπὰ 
Ἡετγοάοίαδ, Ὀπὶ ἰΠ6Υ δγὰ ἴῃ δι δίϑηοο [86 88π|6 ἴῃ ὈΟΪὮ 16 πεατταῖϊνοβ.Ό Απά, βιρ- 
᾿ηϑρόι 186 τρδαἸοη 9 0 αν Ὀδθη [πη ἀοα οη [δοῖβ, 1ὃ 68 ΒοΆΤ ον ΡῈ ἀουδίρα ἐμαὶ 

ΟΥ̓ Γεϊδία ἴο ἴΠ6 βδπιθ δὐδῃηΐθ: δβϑρθοῖ!ν θη γα τοοο] Ἰδοῦ, ̓ μδὶ ΠΟΤῈ 80 τη! ἢ 
25 δοοῖὶ υοα ἰο ἴΠ6 ᾿ἰηἤπσοησα οὗἉ ἴ86 διιη, δυο ΓΟ δ Κα Ὁ]6 ἀουϊδιϊοηϑ ἔγουι 86 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ ΟΥΑΙ ΠΑΣῪ σχροσγίομοα οου]Ἱὰ ποὶ ἔκ] το Ὀ6 Βαηάοὰ ἄοτῃ ἰΒτουρ ἢ ΤΏΔΩΥ ἀρε8.ἷ 

ὅ. ἘΞΙροϊοιηυβ δὰ ᾿ίυβ, 85 αυοϊοὰ ὈΥ ΕἸ ΒΘΌϊ8 ἀπᾶὰ Οτοίϊ 8, πηΘῃ 0 ἢ ΤΩΘΗΥ͂ 
ΤΟΙΏΔΥΚΔΌΪα οἰγουτηδίαποοδ οὗ αν δπὰ βοϊουηοη, ἀρτοοίηρ σι ιἢ (16 ΟἹὰ Τοδβίδιηθης 
Ἰϑίονυ ̓; δῃὰ Ἡοτγοὐοίαβ 88 ἃ σοι ΚΘΌΪΘ ᾿- 6 πΠΙοἢ ΘΥ] ΘΠΕΪΥ Γαΐ Β ἴο (86 
ἀδβιγυςοίίοη οὗὨ {86 Αδδυτίβηβ ἰπ {86 τοῖρῃ οὐὗἵἁἩἉ Ἡοζοκίδα, ἰπ Ἡϊοι ΒΘ τη οἢ8 ὅθη- 
πϑοδοσὶ Ὁ ΌὉΥ͂ πδι6.5 ΑΒ νὰ δάνδησα {ΓΙ ΒΟΥ ἰ0 ἴμ8 Αδδυσίδῃ τ Ομ γοὮΥ, [86 Β0ΓΙρ- 
ἴυτο δοοοιηῖθ ἀρτοὰ ὙΠῚῈ (86 Ῥγοίδῃθ οὔθϑ σϑοιϊ θεὰ; δὰ ψβθῃ πα ἀοβοθπὰ 81}}} 
Ἰοταῦ ἰο [86 βοτὰ οὗὐἨἩ ΝΑ οησβθασ δπὰ ἴο {μὲ Κίηρβ οὔ Βαθγίοῃ δηὰ Ῥεσβία, 80 δγὸ 
Ῥοδβίθσίου ἴο 1818 ξδοσϑ, δῃἃ δγὸ σοοογάϑὰα ἴῃ Ῥιοί θυ γ᾽ Β ΘΔΠΟΠ ΟΥ 867168 οὗὨ ἵπεπι, 6 ἥπά 
186 δρτοοιροηΐ οὗὨ βδογεὰ απὰ ργοίδῃα ὨΙΟΥ͂ το προσ οχδοῖ, ἔμαγα Ὀεὶηρ' οογίδῃ 
ετἰἰοτῖδ ἰπ ῥγοίδῃθ ᾿ιἰδίοῦγ ἴον Αχίηρ {1:6 ἔδοῖθ σεϊαίβα ἴῃ 11. Απὰ ἴὐ ἴ8 σθπιδγ καθ ]θ, 
ταὶ ποὶ ὉΠ 186 ἀϊτεοῖ τοϊαιϊουδ οὗ [Βς μἰαιοτῖοαὶ θοοῖκβ, θὰΐ δἷβὸ 86 ᾿Ἰῃηἀ!γθοῦ πιθη- 
(ίοη οὗὨ ἐδίηρ ἴῃ ἐμ6 ργορβθοῖθβ, οοσσεβροηὰ τῖτα [86 ὕτιαα σὨΓΟΠΟΪΟΡῪ ; τ Βιο 18 δὰ 
Ὀπαυοδιο Δ ΌΪ6 ον άθηςα 0. ἐμοῖς σοη θη 688 πὰ ἰγα δ, 

ΤΠ ΗἸΒΙΟΣΥ οοπίαϊποά ἴῃ 16 ΟἹ Τοϑίαπιοηῦ 18 (πγουρμουΐ ἀϊδίϊηοῖ» 
τιϑί βοάϊοαὶ, δηὰ οοπβιδίθπο; Μ 8116 Ῥσγοίδμθ ΕΙΒΌΟΓΣΥ 18 αὐΐουγ ἀοβοϊοπί 
ἴῃ {Π6 ἔγϑί αρβ8, απᾶ [}} οὗ τιν τ}8 οὐ Πούϊομβ ἴῃ {6 ΒΌΘΟΘΘαΙΠρ᾽ αρ68 
8Π4 ὈΘοοτΩ68 οἶθαῦ δηὰ ῥγϑοῖβα ἴῃ (86 ῥυϊηοῖραὶ ἔδοίβ, οπῖν αρουῦ 186 
Ῥογϊοὰ σποη {πὰ Οὰ Φκοιαταθδν ΠΙΒίΟΥΥ δηᾶβ: 80 {παὶ ἴΠπ6 Ἰαύϊογ 
οοττοοίβ δηᾶ σερυϊαΐοβ {Π6 ἔοτπλθσ, ἀπά γπάεγϑ 1ΐ ᾿η 6 }} 101 0]6 ἴῃ ΠΊΔΠΥ 
᾿ηϑίδῃοοθ ὙοΝ παυθί οἰ πουνγῖβα θ6 ρίνθη ὉΡ 88 ὉὐΓθΕΥ ἸΠΟΧΡ] ΣΟ Ό]6. 
Ηονν ἴπθὴ οδὴ Ἧ6 Βυρροθο ἴπ6ὸ ΟἹ Ταεβίαπιθμι ἨΙβύουΎ ποὺ ἴο 6 
σϑῃυΐηθ δᾶ ἔτιιθ, ΟΥ ἃ Μ]οἰκοὰ ἱτωροδίαγο ὕο 06 τηδᾶθβ, ἀπά ποὺ Ομ ]Υ 
οοῃίϊηυθ υπάϊδοονοσοᾶ, θυΐ οὐθῃ ἰὸ ἱποόύθαβθ ἴὸ 8 τηοϑὺ ϑυάβοϊουβ 
μεῖσμν ἱπ ἃ παύου, ἐμαὶ, οὗ 411 οἴμοτβ, Κορὺ {86 τιοβῦ Ἔἐσϑοί δοοουῃίβ οὗ 
ἀπιθῦ [{ 18 ἔυσίθοσ πΟΥΩΥ ΟΥ̓ τοπιαῦῖς, ἴμαῦ (818 βαπλθ παίϊοῃ, Ὑγ80 
ΤΑΣΥ ποῦ Βανα Ἰοβὺ 80 τηυοῖ 88 06 Ὑ6 87 ἔγοτα {86 ὀγεδίϊοη οὗ [86 γον] α 
ἴο [πΠ6 ΒΑΡΥ]ομἰδα σΑρΡΕΥΙΥ, 88 ΒΟΟῚ 88 ΠΥ στ τ ἀορτγινοα οὗὨ [ῃ6 
δδϑιδίδποθ οὐ (π6 ῥτγορβείβ, ὑθοῦπιθ {86 τηοβῦ ἱπδοουγαΐθ ἴῃ ὑβοὶσ 

" Ἡοτοὰ ; 
Η προς ῬΩΣ ΠΝΥΣ Πις ες "φᾷ 839---41. ΦΔορορδαδ, Απὶ, συἃ. 110. νἱῖϊ. 

6. 3. 

8. ΤΑῦ, ἰ!. ς. 14]. 

ΥὙΟΙ, 1. Μμ 
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τορι μοῦ οὗ Καορίηρ ὑϊπηθ; ποῦ Ὀοῖπρ' ποίδ!ηρ' ΤΊΟΥΘ ΘΥΤΟΏΘΟΙΙΒ ἔπη 
16 δοοουηΐβ οὗ “οβορῆυϑ δῃᾶ {86 τροάθγῃ «0678, ἔγοτα (ἢ6 {πη οὗ 
Ογτυβ ἰο {πᾶὺ οὗὁἩ ΑἸοχαπάον {86 ατοαῦ: ποὺ βίαπαϊηρ {παΐ 411 {86 
Τα δία 8148 τυρὶ ΘΑ ΒΥ πᾶσα θθθὴ ρογγονγϑα ἔγοτῃ [πΠ6 ποι ουγίηρ; 
παίϊοηθ, ὯΟ ποῦν Καρύ ΤΘΟΌΪΑΓ δῆηα]8. ὙΥ̓ΒΘησα ἐΐ ΔρΡΡθδσβ ἐπα 1ῃ6 
δχϑοίηβββ οὗ ἐμ ϑδογοὰ ἢἰβίοσΥ γγὰϑ οὐἱπρ ἴο αἰ ν]π6 δβϑιθίαησα ΤῸ 
1Π6 ῥγϑοθάϊηρ Θομβ᾽ ἀοσδί0η8 ἀπά ἐμοί 76 ΤηΔῪ δαά, {μαῦ {ἢ 8 ΤηΔΉΠΟΙΒ 
οὗὨ (86 ῬΘΓΒΟΏΒ τηϑης]οηθα ἴῃ (δ6 δουιρίυγοδ αγὸ ομαγδοίοσβοα Ὀγ πα 
ΒΙΠΊΡΠΟΙΥ δηα Ρ]δ ΠΏ 688, τυ 10 18 4180 δϑουι θα ἴο {86 ἔγϑί ἀρϑδ οὗ (ῃ8 
σοῦ] ὈΥ Ραρδῃ ττὶίοσβ, δα θοίῃ οὗ {Ποῖ Θοποὺγ ἴο ργονα [86 πον ἐν 
ΟΥ̓ 116 186 η ῥγαδβθηΐ γϑοο, δηα δοῃβθαιθηί ἴπΠ6 ἀοίαρα. 

ΧΙΥ. [1,αϑίϊγ, [86 ΕΕΕΤΙΠΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ὅ011, ΟΕ ΡΑΙΈΒΤΙΝΕ, ΒΙΘὮ 
18 80 ἔγβαυθῃῦ! Υ τποηοηοᾶ ἴῃ {μ6 δοιρίυχοθ, 18 οοῃβιυιηθά ὈΥ {π6 
ὨΠΔΗΪΠΊΟΙΙΒ ἰΘΒΟΠΠΟΠΥ͂ Οὗ δῃοιθηΐ τσὶ ζΟΥΒ3, 849 γ176}} 88 οὗ τηοβῖ, 1 ποῖ 
411, (86 ἔσαν! ]ουθ τη0 πᾶν νἹδι [64 (παῦ οουηίγγ.2 [{8 »γεβοπέ τοἀιιοθα 
ἈΠΑ ΓΩΙΒΟΓΔΌ]6 βίαίθ, ὑποσγθίογθ, ΓΠΊ8Π68 πῸ ρστουπά ἴοσ (86 οὈ)]οούοηῃ 
ὙΥΠΙΟὮ ΒΟΠ6 ΤΩΟΔΘη ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ τυ δίοια παν ταϊϑοὰ αραϊηδὺ (86 
Β1016θ. γεγο Ῥαιδβίπα ἴο θ6 88 γ76}] Ἰῃ Πα θα απ α 88 γι 6}} οὐ γαϊοα 
8.5 ΤουτοΥυ, 18 ρσοάπος ου]ὰ Θχοθθά ]] οδ]ου]αίζοι. 

Βδβϑιάθϑ {π6886 αὐἰὐββίδι !οηβ ἔγοπι Ὡδίμισγα] δηα ρῥγοίβηθ ἰβίοσῃυ, ΜῈ 
ΤΩΔΥ ΘΟΠΒΙΔΘΥ {Π6 6 0)}18 ὑβθιλϑοῖνοθ ΔΒ θαυ ησ ὑθΒΟΠΊΟΩΥ͂ ὑο {π8 ἄγ, 
ἴῃ 811 σου γ168 οὗ ἴπΠ6 που], ἴο {86 ἐγα τ οὗἩἨ ΠΟΙ δποίθηΐ ϊϑίοσυ, 
μα 18, ἰο {86 ἔστ οὗ [Π6 ΟἹἀ δαπὰ Νὸνν Τοβίδιηθηΐβ. Ἅἤοιο ἰἢ18, απὰ 
10 Μ111 Ὀ6 ΘΑΒΥ ἴο 866 ΠΟῪ Π6Υ 5βου ά 8111} ρασγϑιϑὺ ἐμ ἘΠ ῖν δὐϊδομτηθης 
ἴο ὑπαῦ το σίοη, [Π086 16 ν)ῦ8, αηὰ ὑΠο86 ργϑαϊούϊοῃβ τ οἷ 80 τηϑη θεν 
οοπάδιμη ἴμθὰ, Ὀοίἢ ἰπ ῥαδί {ἰπ|68 δπᾶὰ ἴῃ {Π6 Ῥγθβθῃί. ϑΈΡΡροβα, 
Βον νοῦ, (παὺ ΘΗΥ͂ ΘΟΠΒΙΔΘΙΑΌΪ6 Ααἰξογαυ]οη8 πᾶν ὈΘΘη πη ἴῃ [Ποἷγ 
δηοϊθηὺ ᾿ἰϑίογυ,---ἰμαῦ 18, ΔΩΥ͂ ΒΌ ΘΒ Αἰ Γογ[Ο 88 ΤΩΔῪ ΔΏΒΥΘΥ {86 ρὰτ- 
ΡΟΒ6Β οὗ 1η84 6117, δπα {δμοῖς ργαβθηΐ βίαι νν}1}}} θ6 ἐπεχρίϊοαδῖε." 

ὃ 2. Τεείϊπιοπῖεδ οΥ ῬΥοΐαπε Ῥγίξεγς ἐο ἐδιε ΟΥ̓ οαϊδεϊν ὁ ἐλο Λειο 
Τεδίαπιοηί. 

ΒΕΓ ΚΙπρ 88 18 {π6 ουἹάθησα (Ὁ {πΠ6 οτοα! ΠΣ ὴγ ἀπά ὑσυτῃ οὗὨ 186 ἔδοίβ 
Δα ουθηΐβ τοἰαἰθα ἴῃ {π6 ΟἹά Τοβίαπχθηῦ, ΕΓΒ η 6 ἃ ὈΥ παίιγαὶ δᾶ 
Οἶν}} Βιδίονυγυ, {π6 ὈοΟΚΒ οὗ ἴπ|ὸὲὸ Νὸνν Τοδίδιμθηῦ ἅτ γοσϊβοα ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΏΠΘΓ 801]}} ποσὰ 1] δύσι ου ; {πΠ686 θοοΪκΘ Ὀαΐηρ' ττιτΐθη, απὰ ἴπ6 ἔδοϊβ 
ΤΛΘΠ ΔΟΠΘα ἴῃ {Γ6πὶ Ὀοϊηρ ὑγαπβδοίθα ἀυτῖηρ' [Π|6 {Ἰπλ68 οὗ Αὐραβίι8, 
ΤΙΊθοεῖιβ, δα ἐπ6 ϑυοοοοάϊηρσ ὕδατα. ὙΤμ6 ᾿δαγηθαᾶ δηα τηοβὺ οχδοῖ 
Ὁγ. 1μράμοῦ μα8 οο]]οοίθα ἔσομαι ργοΐλῃθ Ὑυὶῦοστϑ ἃ να οΥ οὗἉ ̓ τηρογίδηςξ 
ἰαϑεϊομθβ ἰο 186 ἐγ ἢ οὗ [86 Νὸν Ταβίαλιμθηΐ, ἴῃ (86 ἄσϑβί ρατὶ οὗὨ δϊ8 

1 ΤΠο γνδγίοιιϑ ὑγοοίβ οὔ πὸ ἴδεϊβ δῦουθ βίδιϑα τιδὺ δ6 66 ἴῃ ὯὮγ, Εάτνιασὰβ οἡ ϑεγὶρ- 
ἴπγα, τοὶ, ἱ, Ρρ. 1938---228. δὲν Η, ΝΜ. γε νοοὰ ΒΒ ἰδοοῦτθοδ, ΡΡ. 18, 19. Ηδιὶεν οἡ 
Μδῃη, νοὶ. ἰδ. Ρ. 116. 

5. 866 Φοθορδαβ, Αηἱ. πὰ. 110. ν. ἐς. ἘῈ 21. 110. χν. ο. 5. 8 1. Ὁ 6 Β6]]. δαά. 110. 1]. ς. 8. 
ὃ 2. δηὰ Ηθοδίδαβ ἱπ Φοβορῆιβ, οοη!γ. Αρίοῃ. 11. ἱ, 822. Ῥ]ΐηγ, Ηΐδι, Ναῖ. 110. υ. Ἴς. 17. 
᾿'Γδοίϊιαβ, Ηἴϑι. 110. ν. ς. 6. Ψαδιίη, 110. χχχνὶ. ς. 8. δῃὰ Απητηίδηυβ Μέαγοο θα, 110. χὶν. 
ο. 26. 

8. 8366 ῬΑΓΕΠΟΌΪΑΣΙΥ [Π6 τοΒΕἸ ΠΟ πΐ68 οὗἤἩἨ Μαιυηᾶγο! ἀπὰ Ὦγχ. δῆδι, Ἵοοἱϊοοίοὰ ἰπ Ὧγ. Μδο- 
Κηῖρηι 5 Ηδιτηοηγ, νοΐ. ἡ αἀἰβοοιγβοδ Υἱ, πὰ νυἱ. Ὧγ. Ε.. Γ.. ΟἸαγκοβ Τυδυοῖβ, μαζὶ ἰΐ. ὑῃ. 
δ20, 521. 410. οΥ γοὶ. ἷν. ῬΡ. 288---285, ϑγο. οὐϊξ, 866 α͵80 Ὑο]. ΠῚ. ῥρ. 8.ι---87. ἐη)γὰ. 

4 ΒΑΤΟΥ οὐ Μδη, τοὶ. ἱϊ, 117. 
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“«ΟΥ̓Θα ΠΥ οὗἩ [86 οδροὶ Ἡ!δβίοσυ," δηᾶ α͵8ο ἴῃ εἶθ ““ Φ Ἰ8} ἀπά 
Ἡρδίδαη Τοβεπηομὶθβ ;" ἔγομι  Βοἢ οἰδρθογαΐθ ποσκθ {π6 ΤΟ] ηρ; 
ἰμῤηνλποῶν ΔΓ ομϊοῆν δρταροᾶ, ὙΤδα σϑβυ] 8 οὗ μ]βΒ ουβογνδίϊοηβ πᾶν 

ΔΙΤΑΠρΡ αὶ ὉΠάΘΥ {86 [0] Ονηρ μοραΒ; νἱζ. Τδβεϊπιοηῖοθ οὗ «ἐν ]βῇ 
δηα Ῥαρσβὴ δυΐμογθ ἴο {μ6 δοοουπῦ οὗ ργΐποθβ δηα ρονοσποῦβ ταθη Ποηϑά 
1ηὴ 1)6 Νὸν Ταορίδτηθοηϊ : --- ΤΙ ΟΒΓΓΏΟΏΙ6Β ἴο (ὴ6 οΠαγδοίου οὐ ἴα 6 18} 
δηα Προαίποη ὨΔΌΟΠΒ, τ οἢ ἀγα οἰ 6 ἀἸΓΘΟΙΥ τηθηϊοποϑᾶ, οὐ ἱποὶ- 
ἀμ δ ΠΥ δ] ἀοα ἰο {μογοίῃ ; ---- Τ δε πλοπ168 οὐ «}δνὺν δὰ ϑάνουβασῖθβ ἴὸ 
116 πδιὴθ δηὰ [ἈΠῸ οὐἨ ΟἸγῖβῦ ; ---- Τ᾿ δϑ ποηΐοθα οὗ Ῥαρδη δανθγβαυὶθβ 
ἴο 186 οδμαγδοῖοσ οὐ “6908 Ογίβί, δαπα 4180 σοϊαΐῖινα ἴἰοὸ ἐμ ἀοοίσί 68, 
σμαγδοίθσ, ᾿ΠΠΟΟΘΠΟΥ οὗ 1Ἰ8, ἀπᾶ δοῃβίδῃου οὗ 186 ἤγϑῦ Ὁ γι ϑυϊδηβ ἴῃ 
186 ρῥτοΐδϑειοῃ οὗ {μοῖγ [Ὰ1}. 

1, ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΨΦΕΝΙΒΗ ΑΝῸ ῬΑΘΑΝ ΑΥΤΗΟΗΒ ΤῸ ΤΗΕΒ 
ἈΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ῬΕΙΝΟΕΒ ΑΝ ΟΟΥ̓ΕΕΝΟΒΒ ΜΕΝΤΙΟΝΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΝΕΝ 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Φοβορθυβ ἀπά γϑγουβ μϑαίμθη ἩΧοτΒ ταϑΐοπ Ηδτγοα, Ατομο]αιιβ, 
Ῥοπίυδ ῬΙ]δΐθ, δῃᾶὰ οἵδοσ Ῥϑύβοῃβ, ὙΠΟΒ6 ὩδΠ.168 ΟὐΟιΓ ἴῃ {Π6 Νον 
Τοβίαπιοηΐ ; δηᾶ {πον αἰ ν Ὀυΐ 11{{16 ἔγτοτῃ (86 δυδῃρ 1108} ὨΙβίου 88, 
ΟΟὨΟΟΣΠηρ; {ΠΟῚΓ ΟΠΟΘΒ δῃα ομαγδούεσθ. 

1. τοῖα ἰδ Νονν Τοβίδιμθηῦ γγὸ ἴδασῃ {μδὲ «9}6818 γγὰ8 Ῥοτῃ δὲ Βεοι]οθοπὶ οἴ 
Δυάκα ἰῃ ἴμ6 ἄδγβ οὗ Ηξβον (δ6 Κίηρ ; δῃὰ Ψοβερθυβ ἱπέοστηβ Ὁ8 (μδὺ ἃ ργίποθ 
οὗ ἐμαῖ δῆ σεϊρηθαὰ ονοσ 8}} δ υἀδεα ἔοσ ΓΙ τι γ βου ὙΘΆΓΒ, Θυ ἢ ἴο {86 ΤΟΙ οὗ 
Αυρυβίυδ. ΟΟποογπίηρ ἐμῖ8 Ηογοᾶ, Μαίβον (1. 1 --- 16.) το]δῖοβϑ (μὲ ΒῈ σοτητηβηά θα 
811 1Π:6 τηδ]6 Ομ ἄγοῃ ἰὼ ΒΟ] θπὶ δηά 118 ἱτητηοάϊαῦθ Υἱοὶ ὕο Ὀ6 Ραΐ ἴο ἀφδλί ; 
Ὀδοδῦβ6 δα δαὰ ποαγὰ, [δὶ ἴῃ {παῦ ρ]δο6 νγῶᾶβ ὈΟΓΏ 0Π6 ὙΕ0 γγᾺ8 ἴο Ὀ6 {86 Κίηρ οὗ 
16 δον. Τὸ 8, νῇο ἃγο βοουδίοιηοα (0 {86 ἤποσ [δα ηρβ οὐ ΟἿ δ δ η ἐγ, 08,18 
ΔΡΡΘΆΓΒ δἰτηοδὲ ἱπογθάϊθϊα ; Ὀυΐϊ (μ6 οσἰαγδοίος οὐ Ηδγοά, 459 ρογίγαγϑα ὈΥ “0βθρδιι8, 
8 Βαοῦ ἃ οοπιρουπὰ οΥ̓͂ αἴ Ὀἱτοπ δηἃ ΒΑΡ ΪΠΑΣΥ ΟΥΘΙ ΟΥ̓ 85 ΓΟ 68 ἐδ ἜΥ̓Δηρ]]οΑ] 
Πασταίνο ΡΟΣ ΟΟΪγ ογο 016. Ηδοχοά Ἰοῖϊς ἴἤτθθ 5οηβ, Ασοόδοδυβ, Ηθγοὰ Αηξρ88, δὰ 
ῬΒΠΠΡ, διποπρ τβοπι 818 ἰογτί ουΐθ8 ἭΟγο αἰνὰ. Αὐοοοτγάϊηρ ἴο “οδερίνυ8, Ηθγοὰ 
ὉΥ 8 ν}} ἀρροϊηϊοὰ Ατομοίδυβ ἰο βυοοοοὰ Βἴπι ἴῃ 9 ε58, ὙΠ (86 {016 οὗ Κίηρ ; 
Δ. αϑοὶσηοα ἴδ 6 τοδὶ οὐ ιἷ8 ἀοπιϊπίομβ ἰο ΗἩογοά Απίρα8 85 ἐθίγασοι οὗ (δ 1166, δηὰ 
ἴο ὮΝ 88 ὑδίγασος οὗ ΤΥδοδβοπ 18 δηὰ ἴῃ ποὶρ δου ηρ ΘΟυ ΠΕ ΓΙ6Β ; δηά, βοοοταϊῃ 
ἴο 186 παγταίϊνα οἵ [Κα (1ἰ}. 1.) [8686 ὕνο ῥσίῃοθθ 6ΓΘ ἰθυγσοῦβ ἴῃ (80 δέζθοη 
γοᾶγ οἵ {π6 τείσῃ οὗ ΤΙθοσΙυ8 (βοϑαγ. 

2. Τὴ6 π|}} οὔ Ηξπον, μβονϑνοσ, ΘΙ ΟὨΪΥ Ῥδγί δ! γ σοηβγπιοὰ ὈὉγ Αὐρσυδίυ, 
Αὐοδοίδυθ νγδϑ δρροϊηϊοα συ] οΥὐοΣ Ψἄεοα ἀπὸ: ἐγνα τὶ 186 6016 οὗὅὨἨ οἰ Βηδγοῖ, 
{86 τομαὶ] αἰ χη! υ Ὀοίηρ πε 6] ἃ ἀπ0}} 86 ϑθουϊὰ ἀσβοσνα ᾿ς. Βυΐϊ Ατοβοίδυβ βοοῃ 
δεδυτηθα [86 ΠΑ͂Ν πγς Φοβαρυδ, Ὑπὸ Β85 σίνθη ὃβ 8ὴ δοοοιηΐ οὗὨ 1818 {Ἰπ|ϊ 80 οῃ, 
68118 ἴτω (Π6 Κίηρ δαὶ δυοοοοαοα Ἡδοτοὰ, δῃρὰ δδ8 υδοὰ {Π6 γνοσὺ σγεοιηϊπρ ὙΠ} 
Τοΐογοῃοο [0 ἴπ6 ἀυγαίίου οΥὉὨ ὶ8 φονοσησηθοῦ. 10 1 Π|Κονν 186 ἈρΡΡΘΔΓΒ ἔγοτα ἴμ6 «Γοννῖδὲι 
δἰδιοσίδη, ἐμαὶ Αὐοβοϊϑυϑ γγδ8 ἃ Ἵσυοὶ δηὰ οπρευῦθα Ῥγΐθοθ. ΑἹ] 1τ8686 οἰγοιπλ- 
δίδποοβ δἰϊοβὲ {Π6 γψϑγδοὶγ οὔ {86 ουδῃρο δῦ δίαιί μον, ψγἢ0 88γ8 (ἰϊ. 22.) πὶ σβεη 
Φοβορὰ λεαγα ἱλαί ΑγολείαιΣ αἰ πΈΤΟΝ ἐπ ὕμάσα, ἴπ ἰλὲ γοοπι οὗ λα ζαίλεν Ἡδετγοά, ἂς 
ταν αὐαϊὰ ἰο ρο (λίίλον, ἀπά ἐμγπεα αεἰάδ ἱπίο (λ6 Ῥατίε 97 Οαἰλίδε, νει αἰςο ἢ ΓΘ πάθε 
186 7υγ᾽δαϊοιϊοη οὗ Ηογοὰ Απη 48. 

8. [Κκὸ τοϊαῖοβ (Αοἰδ χὶϊ. 1--- 8.) ἰδὲ πον ἐλὲ ἀϊπρ' εἰγείολεά ᾿οτιλ λα λαπὰ ἰο 
61 οεγίαϊπ ὁ ἐλὲ ολυγοῖ, απᾶ ἰλαὶ ὧἀὸ ἀἰποα «“απιοι, λο ὑγοίλον 977 ὕυλη, τὰ ἐὰλε 
διρογά ; απὰ δεοαιδε ὧς δαιο ἰλαΐ ἱΐ ῬῚΑΒῈΡ ἐλε ὥειοδ, ἀ6 ῥγοοεεαοα Κι λ.᾽ 0 ἑαλο Ῥείον' 
αἴφο. ΤΉΘ οογγοοῖποαϑ οὗ ἐμ 18 δἰδίθιηθηῦ 18 4180 σοηγπηθὰ Ὀγ Φοβορἤυβ, ἔγοπι τυ βοπὶ 
νῷ ἴδῶτσῃ ἰπαὶ (818 Ἡεοσοὰ να ἃ σταυάβοῃ οἵ Ηογοὰ (86 ατοαῖ, τβοπὶ {πε ἔδνουν οὗ 
180 οἴωροσοσβ (δ᾽ συΐϊα δηὰ ΟἸδυάϊυβ μδὰ ταϊδοὰ ἴο τοδὶ ἀἰσηῖγ, δηὰ ἴο στ Βοηὶ 
ΠΙΘΆΣΪΙΥ 8}} [86 ἰογτουῖ 659 ἰδαῦ μα ὈδαΠ ροββοβϑθὰ ὈΥ [18 στη μον τ σα στδάμα!υ 
τεδίοσοα, Ηρ νγ88 αἷϑὸ Ἵχοθοϊργ Ζοδίϊουθ ὉΓ (16 Ἰηπο ἰοῦ δα ουδίοπιϑ οἵ {116 
επϑ; δηὰ (8 ξϑαὶ οὔ ᾿ἷ8 δοσουηῖδ ἴοσ ρυζεϊηρ 9 6πι68 ἰὸ ἀθαίδ, δπὰ Ἵδυϑὶπρ Ῥεῖογ 
ἴο Ὀ6 Δρργοβοπᾶθὰ, Τμο ἀοδίι οὐ 1818 πηοπδγοὶ 8 τοϊαίθὰ Ὁ ΠυυΚα πὰ Φ“οβερῆι5 
τὶς 80 του σ Βα ΟΗΥ, ἰμδὲ ἰ [86 ἰατῖεν ἢδὰ Ὀδ θη ἃ Ομ γίδιίαπ, ὁπ σου μανο οογ- 

μ2 

ἈἍ 
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ἰδίην Ὀεϊονοὰ ἰδαὲ πα ἰπίοπάθὰ ἴο τὶ 8 δου ΘΠΙΔΤΥ ΘΟ ἰδδῇ πδγταῖῖνθ. ΤῊ 
ΒΑυΡΉΥ τομπδγοῖ Βοα ἀοίεγτοὰ ρίν!ῃρ' δ δυάΐοηοο ἴὸ 86 Τ τίη δηὰ Ν᾽ ἀοηίδη δπ}- 
Ὀαβββάοσβ, γῦο δὰ βο᾽ )οϊ δὰ ροδοθ τι Ὠϊπὶ, ὉΠΕ 8 οοσίδίη ἀαγι “(πᾶ προη α δτεΐ 
ἄαν5 Ηενοά, αγγαψοα ἵπ τοναΐ ἀαρρατεΐ, δαΐ ρυὴ λϊς ἰλγοπὸ ὃ, απὰ πιαιδ απ ογαΐΐον ψπίοί 
ἐλοπι. Αἀπά ἐλ 5έο αῦ8 α δλοιιέ, δαψίπρ', “ 7 4 ἰλ6 υοἷοσο οὗ α ροά, απὰ ποί οὗ α 
πιαη. 6. Ληὰ ἱπιπιεαϊαξοῖν ἐλὲ απρ οἷ 077 ἰλε ᾿οτὰ «πιοίδ ᾿ΐπε δ, δεοαιιδο λὲ ραρε ποί Οοά 
ἐλε “5 Απὰ ἂε ισαε εαΐεη οΥΓ ἰροτπι , ἀπά σαῦθ μρ ἰλε ρλοεί. (Αοἴβ χΙ!. 20---28.) 
Βοιἢ Βιϑίοτίδηβ σοϊδίθ {86 ἔλοῖ, 88 ἴο {Π6 οἰιοῦ Ῥαγι ου γ8, ἴῃ [6 Βδλ6 ΠΔΔΠΏΡΤΥ. 
ΤΚο ἀσθουῖθ68 86 ῥτίὰς οὗὉὨ (86 Κίηρ, 88 ὍὙ6]] 48 ἰῇ πδίυγα οὗἨὨ ἷβ 1 Π688, ΤΟΣ Οἷγ- 
ΟὈπΙΒΕ ΠΕ 4}}Υ ; δα Ομ 8 ἃ δ ρΡΟΥΒΌ Ιου Δ ἀἸ οι ὙΠΟ '8 τοοογἀ θα ὈΥ ΦοΟΒΟΡὨΒ ;--- 
8 ῬΙΟΟΥ͂ ἰμαὺ [Π|6 ΤΟΓΊΠΘΟΥ ΒΌΓΡΑΒ868 ἴῃ βάθ] γ, ΔΟΟΌΓΔΟΥ, δπα γυἀρστηθηῖ, Ἔνθ 1818 
Ἰραυποὰ Ὠἰβίοτγίδη οὐ 186 ὅονγ8. Ηδγοὰ μδὰ ἴδγθο ἀδυρδίοτβ, Βοσηῖοο, Μαγίδπηηο, 
δὰ Ὠγυβῖ]]α ; 186 ἸΔεὺ οὗἨἁ τδβοιῃ, δοοοσαϊηρ ἴο Φοβθρδιβ δηὰ Πω0Κ6, 88 τηδστὶθα ἴὸ 
ΕΘ χ, τγΒὸ νγᾶϑ δρροϊηϊοα ρονθγηοῦ οὗ δπᾶδεα οἡ ἴΠ6 ἀρδίὰ οὗἩ Ἡοτγοά. 

4. Αοσοογάϊηρ ἰο 86 ἰοβίϊπηοη 68 οὗ Ταοϊΐα8 δηὰ “οδβαρδι8, (18 ΕἙΕΙΙΣ τῶϑ δῇ 
ορργοβδβῖνο, δναγὶείουϑ, δηὰ ὑὙσβηηΐοδὶ ΠΟΥΘΓΏΟΣ, γἔΠὸ δὰ ροσϑυδάοα Ὠγυβ1}}4 ἴο 
δ οὐόερὶ ΠΟΥ ἰανείαὶ πυβδηά, Αζίζιυϑ, κιηρ οὗὨἨ 16 Εγηθβαπθβ, δηὰ ἴο ᾿ἶνο τὰ Βΐπι. 
11 ψαβ ποὺ υπηδύυγαὶ [Ὁ Γ Βιοἢ ἃ πη ἴ0 ἰγθ Ὁ ]6, ἤθη Ῥϑὺ] γεαδοπεά οΥ γἱρλίδοια- 
πόδ5, ἰοπιρόγαποο, απ ἡιάρπιοηί ο οοπιθ, διὰ ἰο Βορα {μδὶ {86 Αροβίία πουὰ αν 
σίνοῃ Ἰΐπι ΤΊΟΏΘΥ (0 ᾿Π ογαΐθ εἶθ. (Αοίδ χχῖν. 2, 20.}9 

ὅ. Τκε (Αςῷ χυῆ!. 14---16.) ψῖνοβ δὴ ΒΟΠΟΌΓΘΌΪα σΒΘΥΘΟΙΟΥ ΟΥ̓ ὑλ6 ἰδίαροῦ δηὰ 
ΤΩΔΏΏΘΙΒ οὗ αλιοῖθ; δηὰ [818 δοσουηῦ 18 σορβγηγθα ὈΥ (181110᾽5 Ὀσοῖμοσ, [6 οδὶθ- 

1 Φοβορδαβ (Απϊ. Δα, 110. χυὶϊ!. 6. 8. ἃ 2.) 846 ποῖ τηοῃξοημοα [5 Ῥδυ σα] ΑΓ οἰγοῦτη- 
δίδποο; δαὺ πο ἰπΐογτηβ ἃ8, [Πδὺ [Π6 ἱογτϊηδίίοη οὗ ἴῃς ΚίηρΒ [8 βυοοοοαοὰ ἃ [δδιλναὶ ἢ ϊο ἢ 
᾿δὰ ὈδοΠ δρροϊηϊδὰ ἰῃ Βοποὺῦ οὗ [η6 ΟΙΏΡΘΙΟΥ ΟἸδυάϊυβΒ. Ηδποθ γγὸ ΤΠΔΥῪ οοηοοῖνο ὙΗΥ͂ 
Ἡετοὰ ἀοίοττοά [0 τοοοῖνο [86 ΔΙ Ραββδάογβ ἴγοπι ΤῊ ΤΟ δπὰ ϑἰἄοῃ πηΐ] (πὲ Ῥϑσι οἶδ ἄαγ, 
νίΖ. τῃδι πὸ στηϊρ ῦ ΒΏΟῪ ἰπη86] νυν} 80 πλαςοὶ ζτοδῖοῦ ΡοπΡ ἰο ἴπΠ6 ΡΘΟΡΪΘ6. 

32. ΨΖοβορῇαυβ ἀοίοσιϊηθ8 (18 ἀΑΥ͂ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ. [Δ 88 [{π6 δοοοηὰ ἀΔΥ οἵὨ {86 διοτβ, ψ οὶ 
ψ ΓΘ Θχ ἰ δ οὰ αἱ Οἰδοβάσοα, ἰῃ ΠΟΠΟῸΡ οὗἁὨ [ἢ ΘΙΏΡΟΓΟΥ. 

3. Φοβορῃ8 βαγ8, [δὶ Π6 ΟΑπη6 ἰηΐο ἴΠπ6 ΓΠΘδῖτΘ, ΘΑΓΙΥ ἴῃ [86 τηογηΐης, ἀγοδϑαὰ ἴῃ δ τοῦθ 
ΟΥ ραττηθηΐς πηδὰθ τολοίΐῳ ὁ δίϊυεῦ (στολὴν ἐνδυσάμενος ἐξ ἀργύρου πεποιημένην ΠΑΣΑΝῚ οὔ 
τοδὶ οηάογῆι! ὑοῦ κι ηβῃΐρ; δηὰ ὑμαὶ 186 τοβοοιίίοη οὗ {Π|}0 ΓΑΥΒ οὗ 186 τἰδίηρν βιῃ ἴτοσηῃ 
16 Βῖϊνοῦ βᾶνθ Ὠἰτὰ ἃ ΠΙΆ) 5010 δη ἃ ΔΥῸ] ΔΡΡΘΆΓΣΘΏΟΘΘ. 

4 Ιῃ ἃ ββοζῖ [{π|6 (868 Φοδβδρδι8) δἰ8 Βδιίογοσβ οχοϊδίτηθα, οὔθ ἴγοτιῃ ογ6 ρἴδοθ δῃηὰ οὔῇδ 
ἔτοτῃ δηοῖμοῦ (πουρἢ ποὶ ἴῸΓ ἰδ σοοά), ἐπδὴ “ πὸ τὴᾶβ ἃ κοὰᾶ;᾽ δηὰ [ΠΟΥ οηϊγοδιοὰ Ἀπ τὸ 
"νὰ ῥῬγορίεἰουδβ ἴο 186 πη, βαυίηρ, “ ΗΠ οτῖο γγὸ Βανα σευθγοποοα [Π66 88 δ τηϑΔη, δι: ΠΘΠΘΘΙΌΤΙΝ 
ἰνὸ δοκπον οάρο 1μδὲ ἴποὰ ατὶ ὀχαϊ θὰ δῦονο ποσί] ἡδίυσο.᾽ 

δ Ζοθορῆυβ ὯΔ8 Πόγ ἰηβογθὰ ἃ δι: ρουβι τ τ8 δίοσυ, {μὲ Ηοτγοὰ, Βῃο ΓΟ Υ αἤοσ, Ἰοοκίης ὑΡ, 
Ῥεγοοίνθᾷ δὴ ΟὟ 8. {ΠΠ  ΟὨ 8. οογίδίη οογὰ ονεσ [8 ποδὰ, νι ιὶο ἢ6 με] ὰ ἴ0 06 δη ουΥἹ] οπιοῆ. 
6 ,αοὲ 1186} δ τη 18 τοϊδίοβ: ---- Ἰπηπηθα ἰδίο Υ δἴοσ, π6 νγ8δ βεϊζοὰ τὰῖϊῃ Ῥδίῃβ ἰῇ 8 
θονγοἶ8, ἜΧΙΓΘΏΊΟΙΪΥ ὙἹοϊθηςξ αἱ [06 ὙΟΥῪ ἢγδῖ, πὰ νγδϑ οαχτίϑα ἴο δἰΒ Ῥαϊδορ"]) 

4 ΤΏἼ6 ὙΟΥΥ͂ ΒΑΙΏΘ ΟΒ11860 8 ϑϑβδίγηθὰ ΟΥ̓ ΦοΒΟρ 8, νἱς. Βδοδυβο [86 Κίηρ' Ὠδὰ πειῖμο 
τοργονϑὰ ἢἷ8 βδι ΓογΒ, ποῖ τοὐοοϊοὰ {Ποῖγ ἱσηρίουβ δά α]ατίοη. 

Ἶ Φοβορῆιϑ ἢ88 ποῖ ἀοδβογ θεὰ 86 ἀΐϑοδδβα δοῸ οἰγοιτηβίδης 4 }}} : Π6 τοϊδίθα (δὲ Ἠεοτοὰ ἀϊεὰ, 
ὙΌΤΉ οἷν ΟΥ̓ [16 ΘΧΟΓΠΟἰδεηρ Ρδίῃ ἴῃ ἷ8 θονγοὶδ. Ταικοὸ δίδιοβ [Πδὺ ἦέ τοαδ δαΐξη ΟΥ̓ τοοσπιδ. 
ἼΠ686 ΠΑΥΤΑΙΥΟΒ ΔΓῸ ΡΟΓΙΘΟΙΥ ΘΟμΒβίβίθηϊς, [Γκὸ τοϊδῖοβ ἴΠ6 σαμδε, Φοθορῆυβ 106 εεςί οὗ 
5 ἀΐδοαδϑα; οἱ [86 Ὡδίατο οὗ οι [Π6 τοβὰθῦ ΤΑΥ͂ σοπϑυῖ τ. Μοδὰ 5 Μεάϊοδ ὅβοσα, Ἂς. ὅ. 

5. 1.288 ΟὉ (Π6 Αὐἰμοη οἰ οὗἩὨ 16 Νονν Τϑδίδιμθηϊ, ΡΡ. 314, 315. 
5 ΤΏ ῥτοοίβ οἵ 811} {πΠ6 ἀῦονο ραγίίου δῦ ΔΓῸ βίαια, δὲ Ἰοηρσῖλ, ὈΥ Ὦγ. ᾿δγάποσ, ἰπ ἢἷ8 Οτο- 

αἸΌΠΥ οΥἩ 186 οϑρεὶ Ηἰδίοσυ, μαζί ἱ, Ὀοοῖὶς ἱ, οδδρ. ἱ. --- ἡ οὐῖκβ, νοἱ]. ἱ, ὑῃ. 11--- 8]. 8νγο. ΟΥὗὕ 
νο ]. Ἰ. ΡΡ. 9---20. 41ο. 

9 τοι ἴπ9 οοπάποῖ οἵ (41110 οὐ ἔπι οοςβδβίοη ἀδβοσί δὰ ὉΥ͂ ἴῃς ουὐδῃζοὶ δὶ 1αῖκὸ ἰῃ Αοἰδ 
χυὶὶ, 14---16. [ΠῸ τοττὴβ “ ΟΔ]]Π]οη θη" δηὰ “ (41110- ἰἶκο ̓  ἢν ὈΘΘῺ ἱπγοηϊοα, δη ἃ δγὸ οὶ 
τ} ΓΘ ΘΒΕΥ ΤΠΟυ ΚὮ ΟΥΤΟΠΘΟΙΒΙγ υδοἃ, ἴο ἀδηοῖο αἱΐον ἰηἀ Πθόγθηοο τὸ τοὶ σίοηθ. Βυϊ “τηδὶ 
᾿ὸ ἴοοκ ηοὶ οοβηίβαμοθ ΟΥ̓́ σδι80 ψΕϊοΝ τγαβ Ὀγοῦμῶϊ Ὀεΐοτο ἢΐπὶ, ργοςοοάοα ποὶ ἔτουῃ 5 
δῖ ΡΙγ, ἱπάοίοῃοο, ΟΥ̓ ποχ σοησοα, Ὀπὶ ἔγοια μὲἰ8 φίσιοί δ Βογθησο ἴο ἐπα Βοιϊηδῃ ᾿δνγβ."... 
1 [8 ΝΟ] Κηονσι, τμδὺ ἴμ6 δἰΐαίσβ οὐ τοὶ χίοη ΘΟ δ ΤΆ 78 8. Ὀγίποὶραὶ ρατγὶ οὗ 186 δδγὸ οἵ 
πὸ Ποπιδη τηαρὶ βίγαῖοθ δ ἃ δθηλῖο; δῃὰ 88 {Π0Υ δὰ ΤηΔΏΥ͂ ἰανγθ Οἡ (δ βιιδ)εοῖ, Β0 Μὸ ἔγο- 
ΠΌΘΠΕΥ τεδὰ οἵ τηοῖγ ὀχθοπίίου, ὙἠῸ ἴγια σγϑϑβοῃ, ἩΔῪ (Δ}}Ὸ ἀϊά ποῖ ἱπίδγροε ἴῃ 189 
ΔΙΒΙγ Ὀτου Ὁ Ὀοίογο Εἰπι, γ88, θθοδυ86 [6 βοηδίο δῃὰ δι ροσοσβ δὰ ΌΥ͂ γασίουϑ ἀθογθαβ, 
Διὰ ραγιου ]Δ Ιν [6 τ 6π Σοὶ Κἰπρ Ἐπ ροσοσ ΟἸδιιάϊαβ, Δ]ουσοα {86 ὅονγβ δυοσγυογε πηάος 
«πεῖς ἀοταϊηίοη ἴο βόγοση ἐποπηβαεῖνοδ δοοογάϊπρ ἴο {ποῦ οὐτπ ἰΑνΒ ἱπ 41} τηδίϊετ οὗ ἀρ μὲν 
Τρία ὑδίηρ δυοῖ, ἢ οδιθοιμθὰ ἰξ ηοὶ οἵ πἷἰ8 οορηίϑαμοο : ἐμβαγθοσο ἢ6 ΒαΥδ (Υαγ80 15.}. "17 ιοἱὰ] 
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Ὀτγαίοα ρῥΒΙ]οθορθοῦ ϑθηθοδ, γ80 σοργοβοηίβ μἷπιὶ ἃ8 ἃ πη Οὗ ἃ βισοοῦ δηὰ σοπί]ς ἀ15- 
δ᾽ [ἸΟΤ,, δπα ΟΥ̓ Οἢ ΟΠΘΓΟΒΙῪ δηὰ νυἱσίυθ. (ἀ8}110 18 βίγϊοὰ ὈγῚ 186 ονδηρο ϊοαδὶ 

ἰδύοτίδῃ, 1 ΟἿΓ Γϑηϑ᾽δίίοη, 186 ἀρριίψ, Ὀπδ ἴῃ 116 οὐ σίπδὶ ασθακ, 1Π6 »γοσοπβιιῖΐ οὗ 
Αοἰιαίαι ὙΤΈΘ ΔΟΟΘΌΓΔΟΥ οΟὗἩἨ υ0Κ6 ἴῃ {Π19 ἰπϑίδῃησθ 18 ὙΘΥῪ ΤΟΙ ΑΥ κ Ὁ]6. [π {116 ρδγ- 
τἰΐοπ οὗὨ 186 ργουϊποαβ οὗ ἴμ6 Βουιδῃ δρῖγο, Μαδοθάοηϊα δπὰ Αοἰαῖα πο Γα δββίριοᾶ 
ἴο ἴΠ6 Ῥδορ]α δῃηὰ βοηδίο οὔ Βότμθ; Ὀαΐ, ἰπ ἴΠ6 τοῖστι οἵ ΤΊ οτῖυ8, ἸΠΟΥ πσογο, αὖ {μοῖν 
οὐ ἢ τοημοβῦ, ὑγαηδέοστοα ἴο {88 ΘΙΏΡΟΤΟΥ. [Ι͂Ιη 86 χοῖσῃ οὐ ΟἸδυάίυβ (Α. συ. α. 797, 
Α. Ὁ. 44), [Π6Ὺ ὙΟ͵Ὲ δρδίη τοδίοσοα ἴο {88 βθηδῖθ, δ ὙΒΙΟὮ τηθ ῬΓΟΘΟΙΏΒῈ18 ὙΟΓΘ 
Βοηΐ ἰηΐο {8 σουπῖγγ. δὰ] γῶβ Ὀγοιρῶῦ ὑείογο Ο41}10, Α. ν. δ2 οὐ δ8, οοη86- 
4. ΘΠΗΪΥ [6 νγᾶ8 ργοοοηδα] οὗὁἨ Αςμδῖβ, ἃ5 [μὰ}κ6 ἜΧΡΓΘΒΒῚΥ ἴθυπηβ εἷπι. ὙΒΟΓΟ ἰ8 Π|6- 
ἩΠΪδ6 ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΥ ρτορυ οἰ υ ἴῃ [86 ἤδη οὗ 86 ρῥγονυῖποο οὗ πϑῖοἢ (8]110 νγᾶ8 ρσγοοοπβα). 
ΤΠ ΘΟΠΙΓΥ Β Ὀ͵ θοῦ [0 Βῖπὶ νγὰ8 81} ὕγοθοα ; Ὀυΐ [86 ῬΓΟΡΟΣΥ πᾶῖηθ Οὗ {86 ῥγονίποα 
ΔΙΠΊΟΏΡ ἴ6 ομηδπβ Μγ͵ἃ8 Αοβαῖθ, 88 ΒΡρθασβ ἔζοπι Ὑδσίοιβ ρϑβ8δρε8β οὗ 186 Βοιηδῃ 
δἰ διοτ Δ η 8, δηἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἔγομι ἰθ6 (θυ οΥ οὗὨ [86 ἀτοοὶς σοορσταρθοσ Ῥαυβδηΐδβ, 
ὙΠΙΘΒ ΔΓ6 ρίνθῃ αὖ ἰοησίαῃ ὉΥ Ὠγ. Ἰναγάποσ. ὃ 

11. Ἐαυλ!ν βιγικίησ τι {Π6 Ῥγθοδαϊηρ' (αΒ. ΠΟ ΠἾ68 ἴο {86 ογαα!- 
ὈΠΕΥ οὗὨ [86 γον Τοβίδιηθηϊ Πἰϑίογυ, 18. ὑπ6 ἀστοθηχθηΐ Ὀαύνγαθη {Π6 
Θνδηρ 6 1041 βίου δηβ ἀπαὰ Ῥγοΐλῃθ τσιίοσβ, σοϊδίνο ἰὸ ἴῃ ΒΕΈΟΤΒ, 
ΜΌΒΑΙ,Β, ΑΝῸ ΟὔΒΤΟΜΒ ΟΕ ΤΗΒ {Ὑ7ὧ8. 

1. Τδυδ ἴδ Δρρβᾶγβ ἔγομη Φόβθρθυβ, (Βδὲ {86 Ύ δηϊογοὰ {μ6 ἔγεο Ἔχϑσζοῖβε οὗ {πεὶγ 
τοὶ σίου, [ἢ (.6 ῬΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ δΔοσυιδίηρ δηὰ ῥγοβθουμηρ, Ὀαΐ ποῦ οὗὨ ραζιηρ' ΔΏΥ Πιδῃ 
ἴο ἄρα. [Ιῃ σοπδοαύυθῃοα οὗὨἁ 118 μόνον, ἔΠ6Υ προγίυποὰ ῬΙ]αύα ἴο Ἔσυ τ 6818 ; 
δα πθθη πα οοτηπιαπἀθαὰ μοι [0 ἴδια δὶπὶ δῃὰ σγυ ο ἴω), ΓΒ6ΥῪ δβαϊὰ, 7ὲ ἐξ ποΐ 
ἑαιολιι (ον τ ἰο Ῥεῖ ἀπ πιαπ ίο ἀδαίΛ. (Φοιη χυῆϊ. 81.) 

2. Βυγίδοῦ, ἰῦ ἀρροαῦβ ἔτοπι ῬὮ1]Ο, ᾿Ἐ τυραν δῃὰ οΟΥΒΕΥ το γ8, ἰμαὶ 1Π6 6008 
ΜΟΓΟ αἰκροσβοα ἴῃ πιΘ ΠΥ Οὐ ὨἰΤῖ68 ὈοίΌΣο {π6 ἀοβιγυούίοη οὗὨ ΦοΓυδβα θὰ ; απ Πακ6 
16118. 8, ἰῃ ἀϊβογοπὶ ραγίβ οὗ (86 Αςἰβ οὗ 16 Αροβίῖθβϑ, δαὺ Ῥδὰ] ργοδιβοὰ ἰῃ {116 
7 6 ν715}} δΥπαρόριοβ δἱ Απιίΐοοϊ, Ιοοπΐαπι, ΤΟ β3δ]οπῖοα, ΑἸ 6η8, Ερθοϑυβ, δηὰ Εοπιο. 

8. Το δοοουηίδ, τοϊαϊοθὰ ὮὉγ {μ6 ουδῃρο  !βῖ8, οὐὗἁὨ 1Π6 βοεῖβ οὗ ῬΒασίβοο, ϑαάάμοθοβ, 
δηὰ ΗἩοτοάϊαηβ, 88 γὲ}} 848. οὗ [86 ἀδρσαυ!ν οὗὨ {88 6 νη δ παιίοη, ἴθ (86 {{π|8 οἵ 
ΟἸ τἰβι, διὰ οἵ ἴ 6 δῃϊ ρα παῖ δι ρβιδίθα Ὀούνγθθ ἴθ 6 δι Υ 88 δηὰ [86 9678, 
ΔΓῸ 81} οοπβττηθα ὈΥ ΌΒορΒι8: ἀπά ἴῃ6 Βοπδῃ τηοᾶθ ΟΥ̓Ὠ Ἰγοδίηρ Ὀσίβοποβ πὰ 
στο γϊηρ οτἰπιΐηαἷδ, ἃ8 τηθητοηθὰ ἴα 186 Νονν Τοδίδπιθηΐ, 15 οΘοστοδογαϊθὰ ὈΥ τἘ6 
τοβεϊποηΐοδ οὗ Οίςοτο, Ρ]υΐαγος, δπὰ οἴδον τσὶ οσβ, 8ὸ μανα ἱποὶ ἀδη 8 }}γ πηοηϊιοηοὰ 
1.46 Αοοογάϊης ἴο [υκο᾿β παγγϑίϊνο (Αοἰδ ἰχ. 36.), [86 ροσβοη σβοῖὰ Ῥαδίον ταϊβοὰ 
ἔγοτῃ ἴ86 ἀοδὰ εἴ Φορρα νὰ8 παιηϑὰ ΤΌ ΟΥ ὨΟΓΟΔ8; δηὰ 1Ὁ ΔΡΡΘΑΥΒ ΤΟΙ, «7086- 
Ῥδυϑ8 {διὶ {Ππ|8 ΠαΠ)6 ὙΞἅ8 δὖ (μδὺ {ἰπ)6 ἴῃ ΘΟμ ΠΟ ι.36.} ΤΊ δπλ8 ουλη ρα] 8 γο αὔθ, 
1πᾶὺ ΤΠ6Γ6 8 ἃ στοδαῖ ἐβπιίης {πγουρδουῦ ἴμ6 Ἰἰαπὰ οὗἩ ιυάεφα ἴῃ 186 τοῖσῃ οὗ {116 
ΘΩΙΡΟΤΟΥ ΟἸδυάϊυ5 (Αςἰδ χὶ. 28, 29.) : Φοβθρῇυβ 8130 τ θη 008 0818 ΟΔΙ Αγ Υ, τὶς ἢ 

δε πο) 9 δυοῦ ταδιίοτβ:᾿ μαὰ γοῦ δοουβοὰ [Πΐ8 τηδη οὗὨ ἰπ)υδβιεὶςο, νἱοίδηοθ, ΟΥ̓ ΟΥΙ ΠΊ68 
διῴζαϊηβὶ ἴΠ6 βίαια, 1 που]ὰ νεῖ πα μδνο μοδσγὰ γοὰ; Ὀ08 1 ἀπὶ ποῖ βεῆϊ ἢοτὸ 88 8 Ἰυάρο οὗ 
γΟΌΣ τοὶ σίους ἀἰογθησθθ: τπ680 δγὸ ἴο ὑὕ6 τοοϊἰβεὰ δεροηρς γουτγδβεῖνεβ" Βίβοοθ ου [89 
Αείδ, Ρ. 55. Οχίογὰ οἀϊτίοη, 1829, ἢ. 55. 

δ ὦ Βοϊοδδπι εἰδὶ ἀΐσογα, ΘΔ] ο πὶ ἐγίσοσα τηοῦπι (46 πὶ ΠΘΠ.Ο ΠΟ Ῥδῖτπὶ ἀπιϑὲ, οἰ ἴἈπὶ 
ααΐ ἀἴθδο οἷι8 ὩῸπ Ῥοίο51), 4118 υἱεῖ ΟῚ ποβδο, ἢος οἴΐδπι (ἐ. 6. δ] δἰϊοη π}) οἀΐαϑο. --- 
Νοπιο οηΐπὰ τηοτίδ! τὰ πηΐ ἐδπὶ ἀπ]ςΐβ 6δὲ, 4πδῖ Πἷς οπηπίθυδ. --- Ηοο αποαὺθ Ἰοσο ὈΪΔη- 
ἀ 118 ταῖδ σοϑεϊοῖξ, πὶ ΟΧΟΙ ΑΠΊΔΓΟ 8 ἱπυηἶδ86 ἴ6 ἸΏΘΧΡΌΜΈΒΌΪ ὁπ Υἱγτιπὶ δα Υ ΓΒῸΒ ἰηδ᾽ ἀϊ88, α1188 
ῬΘΠΊΟ ΠΟΙ ἰῃ δίῃατῃ τοςὶρίς." [,.. Αἄπη. ϑϑηθοα, Ναδίυγαὶ. Οὐθβῖ, 1}. ἐν. ἴῃ φγί. Ορ. ἴοπὶ. 
ἦν. Ρ. 2367. οὐϊι, Βίροπ:Ξ. ΤὩδ Ἰεαγπδὰ Φοδη ϑο] θη, ἱπ 8 Ἰεῖίεσ ἴ0 Αὐοπίβμορ ὕβμετ, ᾿ι88 
«ςοἸ]ϑειοα ἐδ νασζίουιβ ρβαββαξεϑ, ὙΠΙοΝ ἀγὸ ἴο ὃθ ἑουπὰ ἴῃ [Π6 δηοϊθηὶ ο᾽Αβϑϑῖς δι ΠΟΥ, το δῖ ϊνο 
ἴο Ο4]1ο. ϑεϊάθηὶ Οροζγα, τοι. ἱΐ. Ῥασί ἰϊ. ο018. 1712 δηὰ 1718. 

3 Ταλλίωνος ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ͂ ΟΝΤΟΣ τῆς ᾿Αχαΐας. Αοἰδ ΧΥἹ Δ. 12. 
8 Ἰδγάποτ᾽ β Οὐ 1} γ, Ῥαστὶ ἱ. ὈοΟΚ ἱ. ΟἾΔΡ. 1. ἃ ΧΙ. --- ὕ] οΥκϑ, γοἱ. 1, Ρ. 82. ὅτο. οὗ 

το. ἱ. Ρ. 30. 4ἴο. 
4 ΤΏ δδονυϑ ποίἰςϑὰ ραγίϊ δ γδ ἀτὸ 1 πδἰταϊδὰ, ἐπ) γὰ, οὶ. ΠῚ. Ὧγτ. 1,τάπον μ885 τγοδιοᾶ 

ἐΠ τὰ δὲ [Ὁ]}] Ἰοηρίι ἴῃ ἢἷ6 ΟΥ̓ ὈἾ ΠΥ, Ρατὶ ἱ. θοοῖς ἱ. ΟμδρύουΒ 1ὶ..--πσ. ὙΌΥΚΒ, γο]. ἱ. Ρῃ. 33 
- 237. ϑνο. ; ΟΓ ΥὙ]. ἱ. ΡΡ. 320---180. 4ϊἴο. 

5 Ομεὶ βρίοἰεσίατη οχ Φόϑορῆο δὰ Νονὶ Τοδίδιηθης 111 πδἰ γι 6 Π), ΡΌ. 278, 279. 8νο. 
Ταὶς. Βδι. 174]. 

ἍΜ 3 
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Ῥορσδη ἴῃ {86 Του γϑαῦ οὗ (δαὶ τγεῖρση, Ὀπὶ ταροὰ Ομ οΗγ ἴῃ 086 ὕττο (0]] ΟΥΤΩΣ γο δ ΓῈ ; 
ἈΠ Βαυβ, ᾿ῃδὺ ἸΊΔΠΥ ΡΟΥΒΟΠΒ αἸοα [ὉΓ νδηΐ ΟὗἁὨ Ἰη68}8 ἴ0 Ῥχόσυγο ἔοοά. 1 

. 4, ΑΝ Ῥδὺ] νν88 [Κϑὴ ὈΥΊΒΟΠΘΓ, ἰῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ οὗὨ δῆ ὈΡΓΟΔΣ ὙΔΙΟΝ 106 96 ν͵Ἠὸρ 
δὲ ογυβαίολ δὰ οχοϊ δα ἀραϊπδὶ μἷπλ, {86 Βοηηδη ΟὨ] ατοῖ, δοοοσάϊηρ ἴο {Ππ6 τοΐα- 
του οὗὨἩὨ κα (Ας χχὶ. 838.) δδκοαὰ δΐπι, 4χέ ἔλοιι ποὶ ἰλαί Ἐρνυρίίαπ, ιολίοὐ δεΐογα 
ἔλεε ἀαψϑ (ΟΥ̓ ἃ ββοσγί {ἰπ|6 διη96) πιαοδέ απ Ἐρτοαγν, απα ἰφα(εεέ οἱ ἱπίο ἐλδ ιοϊϊάεγηπδες 
7υν» ἱλοιδαπά πιοπ, ἰλαί τσϑρὲ πιμγάοτετα  Φοβθρθυβ μ88 τοοογάθα δῇ ἰθηρίὰ [88 
ὈΥΔΏΒΘΟΙΟΏ8. ΒΟσα ἱποϊ θη 8 }}γ τηθηςἰομοα. υγίηρσ ἴῃ6 σονογητοηΐ οὗὨ δ] χ, δηὰ 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΙΥ δὺ [86 {π|6 ΔΙ] ἀθἀ ἴο Ὁ Ζζυκο, 80 ᾿ὑσγριίίδη, τῖμβο ργοϊοπᾶάθά ἴὸ Ὀ6 ἃ 
Ρσορδιοῖ, Ἰοά ἰηἴο 186 τ] άοστιθ858 βαν σαὶ ὑπουβαηὰ τηθη, δπα πλδγομοα δραϊηϑὶ ογυ- 
8816, Ὀγοπιβίησ ἰμαὺ 86 Ὑ 8118 βῃουϊὰ {4}1 ἀοτγῃ δῇ 818 οοιηταδηᾶ. Βυΐ ἘδΙΪχ 
τλλγοΒβοὰ ουὐἵ οὗ 186 ΟἷΟΥ τ 4 βἰγοηξ ἔοσοθ, δηὰ αἰδοκοὰ {86 ἱπιροϑίου, Ὑ80 
αϑοδροὰ υὐϊἢ ΟἿΪΥ ἃ δπι8}} ρασγί οὗ [ἷ8 συγ. ὙΠΟΓΘ 18. ἃ τοι Δ Ὁ]6 ἀρτοοπιοηϊ 
Ὀοΐνοοῃ [πα ΟὨΠΠΑΓΟἾ οΥ οἰ 6 ΕΓ σαρίδίη ἴῃ ἴΠ6 Αοἰῷ πὰ Φοβορῆιβ. Τῃ6 [ΌΤΙ 88 γ5, 
Ανὶ ἰλοιι ποί τηαλτ ΕΟυρτιαν ὃ «ὐοϑορῃυβ ἢ89 ΠΟΎΒΘΓΘ τηοηϊοηθα {Π6 Ὠδηια οὗὨ ἰδ 18 
τηδη, Ὀυῦ 64}}8 ἷτπλ ΤῊ Ἐρυρίϊαπ, δ}Βα ΤῊΞ ΕΟΥΡΤΙΑΝ 7αἶδε ργορλοί.3 

ὅ. ἴῃ Αοἰβ νὶ. 9. ἴ86 βαογϑὰ ἰβύουῖδη “ ΒΡΘΔΚΒ οὗ 8 βυπδροριθ δὸ “6 γΌβδ] πὶ 
Ῥοϊοηρίηρ, ἴο 8 ο858 οὗ ρβϑύβοπβ τ θοπλ Ὠ6 681}8 Λιβερτῖνοι" ἿΝ οὺν γψογβίου τοηἀογοὰ 
ΤΟΥ 68), “ 4. ὕἴδσιη σῇ] ἢ 18. ΘυἸἀ ΠΕ {Πα 8αῖὴ6 τ Ὁ} ἴμα 1αἴη Ζιδεγίϊπὶ. Νον, 
ὙΓδίΟΥΟΣ ᾿ηοδηΐϊηρ τὸ ΔΠχ ἴο [818 τογὰ ({ὉΓ ἰΐ 18 νυ! 5} Υ Θχρ] δ! 64), --- ἩΒΟΙΒΟΣ 
π6 υππἀογβίδηα ομδης ραϊοα β[ανθθ ΟΣ [86 Β0Π8 Οὗ οἸηδποϊ ραϊθα 5] αν68, --- (ΠΟΥ πιυδῖ 
δανα Ὀδϑη {86 84 γ)1ὸ9 ΟΥ 0.6 ΒΟΏ5 ΟἿ βίαν ἴο Ἐοϊηδη πηδϑίουβ; ΟἰοΟΓ196 ἰδ6 1, δἰ 
σοτὰ, Ζιδογεϊπὶ, σου] ποὺ ΔΡΡΪΥ ἴο ἔμο. Ταῦ Ἀπιοιρ ΡΟΓΒΟΠ5 οὗἁἨ [Π18 ἀφβογὶ ρου 
ἴποῦο ΜΟΓΘ ΤΩΔΏΥ δὖὺ Ἠοπια ὙΠῸ Ῥχοίδϑδοα 186 6188} το] ρίοη, τθοθίμοῦ βίανθβ οὗ 
76 υν 188} ΟΥ̓ σΊἢ, ΟΥ ῬγοΟβοὶ γίοθ δου Τρδ μι ἢ} 8810, 18 ΠΟΙ Ιηρ ὙΘΥῪ ΟΧΙΓΒΟΓΪΠΑΓΥ. 
Βαῖ ε)ιαῖ {πο βϑῆου]α ανα Ὀδθὴ 80 ΠυΠΊΘΓΟΙΒ 8ὖ  6ΓΌΒΑΙ] ΘΙ 88 ἴ0 ἢᾶνΘ ἃ ΒΥΠΑρΡΌρΡιΘ 
ἴὰ 18αὴ οἸγ, Ὀυ}1 ἴον ΓΘ ραΓΟΟΌΪΑΣ 86. ΔΡΡΘΑΓΒ δὖ ἰδαϑὺ ἰοὸ Ὀ6 τιοτα ἰμδὴ τϊσϊ Ὀα 
δχροοῖθα. ϑομμθ οοπιπιθηϊδίουβ, {πο Τα, παν δαρροβοα ἰδαὺ 186 ἴογπι ἴῃ α01.68- 
τίοπ, ἰπβίοδα οὗ ἀδποίης οἰηδηοίὶραϊοα Βοπηδῇ β'δυθϑ, ΟΣ ὑδ86 80η8 οἵ διιο ἢ ῬΘΥΒΟΠΒ, 
ΜᾺ5 Δ δ ]θοίνα Ὀδοησὶηρ ἴο {86 πϑῖῃβ οὗ δοπιθ ΟἿ οΥ αἰδβίσιοι τὴ] οἴδοτβ, οἡ 
ΤΏΘΣΟ σοη͵σοίαγο, ᾶνΘ ὈΥΟΡΟΒΘα [0 δἰΐου [86 ἴθσπλ 1861. Πυῦ [86 σγ8ο]ς αἰ αΪ γ 
18 τουηογθὰ ὮΥ ἃ ρᾶϑϑαρε ἰῇ ἴδ6 δοοοηᾶ ὈοοΚ οὗ [86 “ Αππαὶβ οὗ Τδοϊιαβὅ ς" τοῦ 
ὙΠΟ 10 ΔΡΡΟΑΓΒ {πὶ 186 ῬΘΓΒΟῺΒ ποτὶ ὑμαὺ Πἰδίονδη ἀθβοσῖ 068 88 Ὀεὶηρ Ζδεογίπὶ 
δεπογὶκ, αἰνὰ πέδοι (49 6 68118 10) τυ ἢ} ΤΟΓαἰρη --- {Ππδ 18, τ 11} 6 188 --- Βα ρογ- 
δι τοη, τσοῦθ 350 ΠυΏΘΓΟΙΒ ἴῃ [86 {πα οὗὨ ὑπμ6 Θμροτονῦ ΤΊΌαγίαβ, (Πδὺ ἰοὺ ᾿πουδαπὰ 
ΟΥ̓ το, το ΓΟ ΟΥ̓ ρα ἴο ΘΔΥΤῪ ἈΓΊΏΒ, ΘΓ βοηξ (0 ἴπ6 ἰβἰδῃὰ οὗἩἨ δαγαϊηϊα; δηθὰ 
{μαῦ 411} {πΠ6 τοϑὲ οὗ ἔθθαι ογο ογάογοά οἰΐδοῦ [0 σαποῦηςα {Π|61ν το] σίοη οΥ ἴο ἀορατίὶ 
ἔτοιι Πα γ Ὀδίογο ἃ ἀδ  δρροϊηϊεά. Τ]}8 βίδϊεπιθηϊς οὗ Τδοϊζυλ 15 εὐδαγπιεῦ ὈΥ 
ϑιυδίομἑιβ 4, 00 τοὶδίθϑ ἱμαὺ ΤΊ οτ8 ἀἰβροβοὰ οὗὨ (Π6 γοιπρ' τηϑῃ δπιοὴσ ἴμ6 δεν 8 
Ἧποη δ Βοπιθ (πάρ ρῥτοΐθηοα οὗ ὑπο ὶγ βοσυϊηρ ἴῃ 186 ὙΓ,28} 10 Ῥγονΐηοθϑ οὗ δῇ υἢ- 
ΒΟΘΙὮΥ οἰϊπηδίο ; πὰ {πδὺ 6 Ὀδηΐβ᾽ιοα ἤγουν [86 ΟἿ 411 [86 ταϑὲ οὐὗὅἁἨ ἱπαΐ πδίϊοη, οὗ 
γΓΟΒΟΙ γίθβ ἴὸ ὑμπδὺ σοϊ μίοη, ὑπάοῦ Ῥοπα] τυ οὗὨ Ὀοϊηρ σοπάοιμηθα ἴο δ΄ συ ἴον "Πρ, 

ΔΓ 1Π6γ ἀϊὰ ἠοῦ σοταρὶγ πῖ1ἢ ἢ15 τὐθοιϊηίν, ὟΝ ε οδῃ ΠΟῊ ἱἐδμογθίογο βοοουηΐ [ὉΓ 
16 πο οὗ 1, Ἰθογίληὶ ἰὴ δυάερα, δὖὺ {π6 Ῥετϊοὰ οὔ ποι Τυκα τὰϑ βρβακίηρ, 
Ὑθϊοῖ τᾶϑ δρουῦ ἴδοι γοδγβ δον τοῖν Ὀπηϊβειηθηῦ ἔγοια [8]. 

11. Τὴ ΟΠΑΒΑΟΤΕΗΒ ΑΝῸ ΡΌΒΒΌΙΤΒ ΟΕ ΤῊΞΕ ΗΒΑΤΗΕΝ 
ΝΑΤΙΟΝΒ, ὙΔΙΟἢ 8Γ6 ἱποι θη λ}} ᾿Ἰηἰσοαυσοά τπο {πὸ Ν ον Ταβίδιμοῃῖ, 
ἈΓ6 ΘΑΌΔΙΥ οοττοβογαῖθα Ὀγ ἴδ6 ὑοβυ πποηἶθ8 οὗἩ ῥγοίδῃμο τι  Β. 

1. ΤΊ αἰ] σους ᾿ηνοβυσδοη ἀπὰ ρυγθυϊ οὗ τ ϑάοπι ζοστηθὰ (86 ΖοΠΟΣΑΙ ΘΓ Σ 
οὗ 186 Οτθοῖβ. 

Τουδ 18} ἀδοΐανο5, --- ἐλ Ογοοΐλε δοελ αὔἶον ιοἱδάοηι (1 Οὐον. ἱ. 22.) ; δηὰ {δ ]8 
δοςουηῦ ΟΥ̓ ἔΠπ6πὶ ἰβ ΔΏΡΙΥ αἰὐοϑύθὶ ὈΥ 411 {1:6 δυΐβογβ οὗ [8οβα {ἰπιθβ, Ὑ8ὸ ἴδκϑ 
ποίϊσα οὗ {δεῖν νι ἴῃ μ6 οὐ] ἰναίϊοη οὐ ΡΒ] ΟΘΟΡἪΥ απὰ ᾿Ποταῖαγο. Νοῖ ἴο 
ΤᾺ ΟἸΡΙΥ ὈΠΏΘΟΘΒΘΑΓΥ ανϊάθηοα, γγ6 ΤΏΔΥ ΤοΔατΚ, ὑπαὶ (ΠΟΓῸ 18. ἃ Ῥδδβασὸ ἴῃ Ηδτο- 

" Απὶ. Δυά, 110. χχ. ςο. 3. πε, δῃὰᾷ ς. ὅδ. ὃ. 2. . 
5. Ἰμαγάηοτ᾽β Οὐο ὈΠΠΠΥ, Ρᾶγὶ ἱ. Ὀοοῖκ ἱΐ. οἤδρ. υἱῖὶ, Ὑ͵όοτΚΘ, νοὶ. ἱ. Ὀν. 414---419. 8νο. ; 

ΟΥ Υ0]. 1. ΡΡ. 325---228. 410, 
3. Αππαὶ, 11. ἱϊ. ς. 846. Βρ. Μαγβμ 8 1βοίατοβ, Ῥατὶ ΥἹΙ, ῥ. 70. 
4 Τη ΤΊ δετῖο. α. 86. 
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ἀοίιι, ν᾿] ἢ τηοβὲ ΒΕΓΟΏ ΡΥ σοΥτοῦδογαίθβ Ῥδυ}}8 Ἔμαγδοίον οὗ ἰβοη. Ηβ 8808, {Πππ| 
πὸ Ῥεϊορο;μ ϑδῃ8 “ δθίστη [Πδὺ ΑἸΒΟΒΒΓΘ18 188 βοηΐ ὈΥ͂ ἴμ6 ΘΟ Δ ἢ τηομαγοὴ ᾿πῖο 
ὄτεαοθ [0 [86 ΘΣΡΓΘ88 ῬΡΏΓΡΟΒΘ οὗἉ ἱπιργονίηρ Εἰ πιβ6} ἴῃ δοίοποθ;; ἀπὰ {86} δαά, {μαΐ 
δὺ ᾿ἷδ τεϊαγῃ 86 ἱπίοστηθα Β18 δια ρίογοσ, ἐλαέ αἷΐ λα ρεορίο οΥ αγϑθοθ τσεγα οσοιριοα ἴῃ 
δοϊοηί ο ριω διιῖδ, ἐσοορέ ἰλο Ζιισεαεπιοπίαπδ."}} ΤῸ 1818 σθῃΘΓΑΙ ΟΒαγδοίοσ οὗ 186 
ατσεοκϑ {ΠΟΓΘ 8ΓΘ ΤΏΔΏΥ 818] 008 ἴῃ ὑμ6 ἩΣΙ Πρ οὗ Ραυ]. Ηδ ἰπήογπιβ 8, (μΒαὶ [86 
τοραγὰ δα {[|6 ΟἸ τ βιϊδη ἀοοισίηθ τι ϑουθγοῖσῃ σοπίοτωρῦ, 88 ,οοϊ βῆπο88, Ὀδσαυδα ἴΐ 
ἯΔ5 οὶ ΟΥ̓ΠδιηΘη θοαὶ τ ἢ τϊδάομι οὐὗὅἁἨ τοτά8, ἃπὰ τι ἴπ6 ἄσυτοθ ἀπὰ ἤονοιβ οὗ ἃ 
ψϑΐῃ Δηὦ ΒΒΟΝΥ τῃοίοσιο; δηὰ Β6 ὌΓρΘδ 818 ΨΕΥΥ ΟἰΓουτηβίβηςθ 88 ἃ βίρτιδὶ ὑσοοῦ οὗὨ 
ἴΠ0 ἀϊνίπο {γα πὰ δι ΒΟΥ οὗὨ ἰδ6 ΟΒ γι βείδῃ τε] σίου, {μδὺ 10 τηδάθ ἃ ταρὶὰ δηὰ 
ἐγ υτρδαηὶ ἀὴν υὐκαν ἴῃ 186 πον ἃ, δπὰ ὄνθὴ δπιοπρ {88 ΨΟΣῪ τοβποὰ δηὰ ῬΒ]]οβο- 
ῬΒΐοδὶ ῥϑορῖίθ, ἱπουρᾷ ἐοία!γ ἀἰνοβίθα οἵ 411 ἴμοβο βιυάϊοὰ ἀδοογδίϊοηβ τυ τ ΒΙοἢ 
(μοῖν δον γα} βο 6 Π168 ΟΥ̓ ΡὨΙΟΒΟΡΕΥ ΓΟ 80 ᾿παυβιγϊ ουβῖυ Θὰ Ὀ6 ἢ δμ6 ἃ, Τῆυβ δα 
16}18 (6 Οοτ  δέδηβ ὑμαῦ θη Β6 ἢγβί ρα] 5868 (86 (ἀοβροὶ διποηρ ὑμθη, ἢα δια ϊοά 
ποῖ ἴο ογπδιπθηῦ 1Ὁ ὈΥ αἰθσϑηοα οὗἉ ἀϊοίίοπ, οὐ ΟΥ̓ [Π6 ἀἸΒΡΙΔΥ ΟΥ̓ ΒΕ ΡΟ ΓΙΟΥ τυϊβά μι : 
ἔον 'ὑ τᾶ δἷ8 χοᾶ ἀοίοστηι δι ο ἴο ἀ 180] πὶ αἱ Κηονίθαρε διποηρ ἰΒ6πὶ, Ἔχοορὶ 
ἐμὲ Κπον]εοᾶρο οὗἩ 9688 ΟἸγῖδὺ δηαὰ ιἷ8 Ἵγιοιβχίου ; ὑπαῦ ἢ ἀρρθαγθὰ δπιοὴρ {Π 6 πὶ 
ἴπ ᾿Ἰσοπιοῦν δηὰ αἰ άθηοο, ἴῃ ἃ ῥἰδῖη, δΥ 1688, ἀπ ὑηάϊδρυ θθα ΤΠΔΏΠΟΓ ; απ (παΐ 
διῖ8 Ῥυ]1 6 αἀἰδοοῦγβοϑ ἀϊὰ ποῦ τϑοοιητηθπα {ὑβοτηβοῖνοϑ ΟΥ̓ ΔΩῪ Οἰδθογαία ρογβυδδῖνα 
ἃγίϑ οὗ Βυπηαηῃ ογιάϊίοη, θὰ τογα σοπῆττηθα ἰο ἐμοῖὰ Ὀν δρίγὶ θυ] ρηθ ἀπὰ Ὀγ 
ΤΩΪΤΆΟΪΘΘ; 80 ὑδαῖ {Ποῦ οοηνίοιίοη οὗἩ (6 ὑσυ ΟΥ̓ ὑμ6 (ἀοβροὶ ἀϊὰ ποῖ βίδπὰ ἴῃ 
Ἰραγπθᾶ δυρατθηῖβ Ρἢ]ΟΒΟρ ἶ 8}}}7 Ἔχργοβϑοά, Ὀαὲ ἴῃ 86 Ῥόνοῦ οὗ αοά.3 

2. ἴο [86 ἀτακῆϊλνε ἴῃ Ραγουϊαν, Ῥαὰΐ γϑργαβθηῖβ μ 6 πὶ Ὧ8 ὙΘΥΥ͂ 
ἀονοιῖ, στοδὶ Ἷ δα αἀϊοίοα ἰο το]! σίουβ ργδοίίοθβ, ἀπα θη γε! ἀθγοῖϊοα ἰο {86 τυογβιΐρ 
οΥ̓ [86 πιο ἐγ οὗὨἨ ἀφ ε6 8 τ οἢ {Π6Υ Πδὰ γτεαροϊνοᾶ ; δηᾶὰ [6 ἰαϊκαβ ποίϊοα ἐμαὶ 
τοῖν ΟΕ τῶ (Ὁ}} οὗ Ἰάοἶβ. (Αοίἰβ χνῖ!. 22, 28.) 

Το ἴΠ6 σογτθοΐῃθϑ88 οὐ [88 ἀἀββοσϊρίϊοη οὗ {86 Αἰμδηΐδῃ οπδγδοίοσ 41}1 δπιϊαϊ 
ὈΘΑΓΒ ἰΘΒΕΪΠΊΟΩΥ ; δηὰ (μα ἰΠῸΥ δἀορίοα 186 σοάβ οὗ 811} πδίϊοῃηβ, δαῃὰ ογονάρα ἰηΐο 
ἐβοῖγ σαρὶ 8] 81} {86 αν η 165 οὗ [π6 {πθὰ Κποσπ ποσὰ. Ὑβοὶν βίγθοιβ γογα δποιπι- 
Ὀογοὰ πιὰ δἰδίιθ8, 80 {μὲ 10 τὯδ βαϊὰ [0 Ὅ6 ΘΑΒΙΟΣ, αὖ Αἰδοηβ, ἰο δηὰ ἃ (οὰ {πδῃ ἃ 
τὰθη.2 ὙὉΠα δοσουηὶ ρσίνοη οὗ (πα ΑἸΒοηΐαπ8 ὉΥ 5:᾽. υΚα, --- (μδὺ αἱΐ ἰλο Αἰλοηϊαπα 
απ δίγαη σεῦ υλίος ἰσεγὸ τπ ἰλεὶνγ οἱΐν δρεηΐ ἐλοὶγ' ἐπι ἱπ ποίλὶπρ᾽ οἶδο, διιΐ ἰο ἰοἶϊ ογ' ἦδαν 
δόπιὸ πειῦ ἰλίπρ (Αοἷδ χυ]!. 2].) --- 18. σοππτηηθα ὉΥ ἴἢ6 ὑθβιϊ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΤΠ) βίο 68 4, 
πῖο ἀοδουῖ 68 ἴμοπὶ 849 Ἰοϊἰοτηρ δυουαΐ δηὰ ᾿παυϊσιηρσ ἴῃ {86 Ρ͵δ668 οΥὗἩἨ ΡΟ ]Ϊα τϑβοσῖ, 
ΗΝ ἀμθ τω ΔΗ͂ ποτβ ἢ [ΙΔ] ΟΝ 8 Ρ85868 8 Β.11}}ΔΥ ΘΘΙΒ ΓΘ ΡΟ ἴδ6 αγοοῖκβ ἴῃ 

ὨΘΓΑΪ. 
ς ΤΠο Εολεῖαι Οδαγδοίου οὗ (86 ΟΠΕΤΑΚΒ, ποιίοοὰ ἴῃ Ῥδυ}}8 ορίβιϊα ἰο Τίϊαβ, 18 
οοπῆγιηοα ὉΥ {86 65. ΠΠΟῊΥῪ οὗ βη ἜΣ: 

ΤὮο Αροϑβι]ο, τυγιτἰηρ ἰο ΤΊταβ, ῦο δαὰ Ὀδοη ον 'π Ογοῖα ἴο τορι ]αία [86 ΑἸ ᾺΪΓ8 
οὗἩἨ 186 Ομ γι βἐΐδη οδαγοὶν ἴῃ τ8δῦ ἰδίαπα, ΘΟπιρ] 18 ΟὗὉὨἁ ΤΏΔΏΥ ἀἀἰδογοΥ] τηθπ ἔδ6Γο, ---- 
ἡπαὴν μηγιΐν απ υαΐη ἰαίλογε απὰ αδοοίοεγ 8, τολοὸ διδοογί τσλοία ἀοιιδοι (οτ᾽ ΤἈτᾺ1}165), 

1 Ἡετγοάοίαπ, ᾿ἰ Ὁ. ᾽ν. α. 77. ἴοπι, ἰ. Ρ. 277. Οχοη. 1809. 5.} ον. ἱϊ, 1--.ὅ. 
8. Ὧγ. Ἠαδσνοοά δ [ηἰτοἀποιίοη ἴο ἴδ6 Νίονν Τεδβί. νο], ἰϊ. ἢ. 69. 
4 ΤΊ ῥδεδβαρὸ οἵ Ποπηοδίμθηοϑ Βθουο δἰ πἀθὰ ἴ0 ΟσΟΌΓΒ ἴπ 8 Ηγδὶ ογαϊίοῃ δραὶπδί ῬὮΠΡ 

Κιίης οἵ Μδοοάοῃ, δπὰ ἰ8 ποιςοὰ ὈΥ͂ Τ᾿οηρίηπδ (δεοῖ. 18.) 88 ἃ πο βρϑοϊπηθῃ οὐἁὨ 186 186 οὗὨ 
ἐπίεγτοσαξίονς ἴῃ [86 ΒΒ. }1Π|6. --- “ [5 τ," ΒΆΥΒ 18:6 ΟΓΔΙΊΟΥ, --- 18. ἰδ ὙΟΌΓ 8016 Δι Οἱ ἴοη ἴοὸ 
Ὑδηδγ Ἰμχουσῇ [86 ΡυΡ]ς Ρἷδοθδ, ἐαολ ἐπφμέγίπο ο7 (δε οἰλεν,"  πατ ΝΈΥΒ ἢ᾽ Οὐδ ΔῊΥ 
τηΐηρ, ὈΘ τόσο πεῖσ, (ΠΔ0 (δδὲ 8 τηδη οὐ Μδοράοῃ βῃου ἃ σοπασογ δο ΑἸΠοπίδηδ, δηὰ ρῖνο ἰανν 
ἴο Οτοθοοῦ " --- (Οταίοτοβ τοὶ, 6 Βοἰδιςθ, ἴοι. ἱ. Ρ. 43.) Τονδγάδ (Π6 εἰοβα οἵ 1)6π)ο- 
δι 6 Π68᾽8 ογδίΐοη οὐ ῬὮ ΡΒ 1,ἰἴεσ το [Π6 ΑἸ πΐδηδ, [Π6 ΟΥΒΙΟΥ, δροακίηρ' οὗὨ [Π6 δσςο 8808 οὗ 
ῬΆΜΙΡ, 866 τ06 (ΟἸ]ονίηςς ραββαζο:---- ον 18. ἰδ τῃδῖ, ἴῃ {86 Ἰαῇο γα γ, 8 Ἁγτηδ ἤϑὰ βιιο ἢ 
δΌΡΟΓΙΟΥ ἰοτίυποῦ ὙΤΠΙδ ἰ5 [6 σδπδο (ἴον 1 νν1}} δροδῖς ἢ πηἀδπηίοά ἐγοθάοσῃ), ἢ6 ἴακοα 
τὴο δοιὰ Βἰπηβοῖῦ; δηάυσεοβ ἰϊ8 ἐοἰ]8, δη ἃ βῃαγοβ [18 ἀδῆρογθ; ΠΟ ΔΥΘΌγΌΪο ἱποίἀθης ἐβοαροϑ 
πω, ὙΥΒΙΪο το (ἔογ ἰδὸ τὰ τηῦδὶ ποῖ Ὀ6 οοηοοδ]θ ἃ) αῦὸ σοηβηρά ΜΓ] ΟἿΓ γγ8}}5 ἰπ 
Ῥετίοος ἱηδοιίνιγ, ἀοϊαγίηρ, δηὰ νοιϊίηρ, ἀπά ἱπφείγίπῳ ἐπ ἰδὲ ρμωδίϊο ρίασεα, ιολείλεν ἰλεγο ἱ 
ΑΝῪ ΤΗΙΝΟ ΧΕ Οδῃ ΔΩΥ τΠϊηρ ὈοίζΟΓ ἀόδοσνο [Π6 πδπιο οἵ πεῖσ, [ἤδη {πδὲ ἃ Μαοθάοηΐδῃ 
δῃου ὰ ἐσιϑα]ς ΑἸποη8)".--- [νἰά, ρΡΡ. 156, 167.) ΤῊΘ πιοάογῃ ΑἸΠΘΏΐΔηΒ ΔΘ ΠΟΣ 688 ἰηαα- 
δἰεἶνα ἰδ μον δηςοδίοσα. 5.66 8 ἰμδίδηοο ἰη Μ͵. Ηρ 688 ΤΓΑΥΘΪ8 ἴῃ δ, ΟΣ, ὅς, νο]. 11. 
Ῥ. 304. 

δ ΤΉΟΥ δζο, 8808 [μΐἷ ῬὮΣ]ΟΘΟΡΠΟΣ, στεϑιὶγ δἀάϊοίοὰ ἰο πονο Υ͂, Ῥογροίι ΠΥ ταπηΐος 
δὺουϊξ, ἔγοπι ΟἿδ ῥΐδοθ ἴο δποίμογ, ἰῃ ρυγδυῖι οὗ ἰϊ, -- ἀπδίδοϊο, δηὰ πιθοῦ θα} δὶ. [68}- 
ἘΠ Βα, 0)9 Μγπίογι δ, βεςῖ. Υἱὶ. ὃ δ. 
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ἰραολὶπρ' ἰλίηρε ιολιοἡ δεν οὐσὴὲέ ποί, ζ0ν Νἰλν ἴμεν δαλε (Τιϊ. 1.10, 11.) ; δπὰ Βα 
υοίθ8 (12.) 186 ΤΟ]ον γ γ86 ἤτοι 0Π6 ΟΥΓὨ ἐλεπιδοῖσοδ, α ρῥγορλεί 07 ἰλεὶγ' οἵσπ, νῖΖ. 
δ ρηποηίάονς ὙΠῸ "8 8 Οτγοίδῃ ρορῦ, δῃὰ ψμοβ γι ησθ ΟΓΘ ὈΥ ἰδ δποίθηῖβ 
ἰογτιηθὰ ΧΡΗΣΜΟΙ͂, οὗ" ογαοΐἕαξ, 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαὶἷ 

ΤΏ σοηογαὶ ἱπιρογί οὗὨ νι οἷ ραϑδᾶρα 8, ἰμαὺ ἐλε Ογοίαηδ ᾿σθγ6 αἰισαν8 α ζαΐδο ρεορῖο; 
απὰ μΥδε: ἐπ ἐλεῖτ ολαγαοσίεν" ἐξ “7ετοοιῖίν (7 (λέ ιοϊϊὰ δεαδί υυἱδλ ἰλε ἡώυμα {: εὐγόμι 
ἐϊσαίεὰ οπ6. "ΓΘ εἰγουπιδίδηοοϑ οὐ Ῥδυ} 8 βί υ] Πρ ΕΡΙ πιθηϊᾶςβ ἃ γορλοί ἰ8 δι οἰ ΘΠ Ε]Ὺ 
Ἔχρί αἰποὰ ὃὉγ {86 ἴδοὶ οὗ [86 πογὰβ ροεί ἀπὰ Ὡγορλεί Ὀοϊπρ' οἵϊδη υδοὰ ργοπιϊϑουουβὶ 
Ὀγ ἴδ6 ατοοῖβ δπὰ ΠΟΠΙΡΠΘΡΞ ΘΕΟΠΆΟΙΣ Ὀδοδυ86 (ΠΥ ΡοΘίδβ ργοϊθπ θὰ ἴο Ὀ6 'ῃ ἘΠ 
δα ψοΓα ὈΥ βοῖμλο ὈοἸανεὰ ἴο Ὀ6 8οθ.ὡ ΤΏ ΑΡοβί]6 δα ἀβ, ἐπαΐ 1μ6 ὑββι πποην οἱ Ἐρὶ- 
τηθηΐάοβ ἰ8 θυῦ ἴοο (Γ6, -- ἐλ τοϊΐπ688 ἰδ ἔγιι6. Ηον ἴτας (Π6 γϑί ραγὶ οὗ 10 ἰ8, 
ὙΠ} γχοβροοῖ ἴο πο ῖν ἀδοοὶΐ δηὰ Ἰ᾿γίπρ, [86 [0] οσηρ οί 8 Μν}}} αἰΐθοι. Ἑτοπι {88 
ἴπηθ οὗ Ἡοπιοσ, [86 ἰδἰδμά οἵ Οτεῖθ νγ88 τοραγι θὰ 88 (ὴ6 βοθπδ οὗ βοίΐοῃ. Μϑῃηγ 
ΔΌΪΒΟΥΙΒ δἄτση μα΄, 88 ἃ ῬΡ6ορ]6, 118 ἸΠΒΔὈΪ Δ 8 ΘΓΘ Ἰηΐδιηουϑ ἔοσ ᾿μοὶν ν]οἰδίίοπ οἱ 
ἰσαῦδ ; δηὰ δῇ Ἰδησὶῃ {861 [αἸδειοοα Ὀδοδπι6 80 ποϊογϊουβ, (Βδὺ Κρητίζειν, ἴ0 ογεξἑδο, 
οΥ ᾿τωϊζαίβ [8:6 Οτοΐδῃβ, γχυ88 ἃ ῬΓΟΥΘΓΌΪΔΙ] Ἔχ Ρσ βϑίο διμοῦρ [Π6 ΒΗ ΟΙΘΩδ [Ὁ στῖνα. 

1. ΤῊΕ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΕΠΒΝΙΒΗΕΌ ΒΥ ΦΕἾΙΒΗῊ ΑΡΥΕΒΒΑΒΙΕΒ 
ΤῸ ΤΗΕ ΝΆΑΜΕ ΑΝῸ ΕΆᾺΙΤΗ ΟΕ ΟἬῊΒΙΒΤ ΑΕΒ ΕΠΒΤΗΕΕ (ὉΕΒΟ- 
ΒΟΒΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗῊΕ ΝΕῊῪ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ. 

1. ΤΒυ8ϑ Φοβξρεῦβ, -- 'ἰπ 8 ραβϑϑασα οὗὨ ᾿ἷ8 ) 6 πν]ἰδὶ Απιαυ ῖοβ, τ ἰοῖι [8.6 Ορροβοῦβ 
οὔ ΘΟ γι βυβη Υ (816 ἴο τοδίβὺ 105 ἴοσ 6) ᾶνθ, οὐ τορόσνι ἴο δἷϊ δνυϊάθηςθ, δ σπιθὰ ἴο 
Ὧδ ΒΡΌΓΙΟΙΒ, ---- ὈΘδΓΒ {86 ΦΟΠ]Ονηρ ὑΘΒΌΪΠΟΩΥ ἤἢο 186 ΟΒδγδοῖασ, ταΐγας]οθ, δηὰ ἀοο- 
{τ1Π68 οὗ 7688 ΟἸτΊϑι.3 

Αἴῶᾶον χοϊαϊίηρ ἃ βοάἀϊεου οὗὨ ἴμ8 76}07}8 δραϊηϑὺ Ῥοπίίυβ Ρ᾿] αὔθ, τυ Ὡς ἢ 186 Ἰδιίοτ Βαὰ 
4υο 6, μα 88γ8,--- “ΝΌΝ ἴΒ6γ 8 δρουῦ {818 {ἴπ|6 76βυ8, ἃ τῖϑ6 τηϑῃ, δ 10 Ὀδ 
Ἰανυ Ὁ] ἴο 6411 Εἷπὶ 8 τηϑῃ ; ἴου 6 ρουζοσσηθα ΤΔΩΥ ἩΟΠΟΡῺΪ ποσκ8. Ηδ νγαβ (86 
[ΟΔΟὮΟΓ ΟΥ̓ δυο ἢ πιθ 88 σϑοοϊνοὰ {86 ἰγῦ}} τ} Ρ]οαβυγο. 16 ΓΘ ΟΥ̓ΘΡ ἴο Ὠὶπὶ 
ΤΩΔΗΥ ΟΥ̓ ἴμ6 968, δηὰ 4180 τϑηΥ οὗ ἴδμ6 (ἀδῃθε8β. Τλὶς τραδ λὲ Ολγίεέ (ὁ 
Χριστὸς οὗτος ἦν).-- Απὰ πΒδη ῬΙΪαὔθ, δ 186 ἱπϑιϊσαϊίοη οὗὨἍ [86 ργϊῃοῖραὶ πηθῃ δαιοης 
8, Βαὰ οσοπάδοπιηρὰ ἢἰπὶ ἴο μα οτγοβϑ, ἴβοβα σὸ μδα Ἰονϑὰ Εἷπι ἔγοπι ἴδ ἢτβὲ ἀϊὰ πος 
οθ886 ἴο δάδμογο ἴο μἴπι. ΕῸΓ μῈ δρρθαγθᾶ ἴο ἴμοπι αἰϊνθ δϑψϑίη, οὰ {86 (πἱτὰ ἀδΥ : 
186 ἀϊνίπα ργορμεῖβ μανΐηρ Τογοῖο] ἃ {8688 δηὰ ἴδῃ ἱμβουβαῃὰ οἴμεγ πσοπάδγ[α] {πὶπ σα 
σοῃςογηΐηρ ἴα. Απὰ {86 (δα (οΣ 8600) οὗἉ ΒΓ βιδῃβ, δο παιηθὰ ἔγοσα ᾿ἷπι, βιι υ5ἰβὶβ 
ἴο (818 υ1π|6.᾿ 

2. Τὸ Ταυμυῃθ", ἰβουρὶι Ὀϊοπἀοὰ τς ταυοῦ (ἰδοβοοὰ απ τ 1} τη] Ἰοῖου 5 ἴη- 
δἰ παδ 1008 ἀραίηδβῦ 9655 Ομ γὶϑι, τοῖον ἴοὸ ἷβ πον, τοῖς 18 )ΟΌΣ ΠΟΥ ἰπῖο Ἐφγρὶ, 
δης ἀο ποὺ ἀοΩΥ ἰπαῦ ἢ6 Ρογίοστηθα πυπιθγοιβ δι πθηΐ τ οἶθ 8, 

Βυϊ τὰ ΠΥ Υ ΔΒΟΓΙΌΘ ὕπ6πηι ἰο ἢ18 μανίηρ δοαυϊγοα {86 τὶ σοὺ Ῥγοπιποίδιίοη οὗὨ 
{π6 ΒΒαΠΔρΠογοβῇ, οὐ ἴπ6 ΘΠ ΌΪ6 πάπα οἱ ἀοἀά, ἩΒὶοΒ ((Π6Υ 880} ΒΘ οἰδπάθβ- 
ὉΠΟῪ δίοϊβ ουΐ οὔ ἴδ ᾿6ΠΊρ0}6 ; ΟΥ ΤΠ6Υ ἰτωραΐδ 10 ἴο [86 τηδασίο ἃγίβ, Ὑυϊοῖ μα Ἰοασης 
ἴῃ Ἐσγρὺ (ὙΒθη06 ΠΟΥ Δι ὑμαῦ μα Ὀχουσπῦ ἰμ6πὶ, Βανίηρ ᾿πδογθα ἱδθῖὶ ἴῃ Βἷ8 

: Ἐρἰπηϑηϊ65, ἀρὰ ἘδΌσιο! ΒΙ]οἴποο. τς. 110. 1. ο. 6. ξ8. Ἡδγνοοά᾿β [πίγοάπο- 
ἰἴοπ ἴο ἴ6 Νον Ταβὲ, νοὶ. ἱϊ. Ρρ. 70, 71. Τϑοδα 8 ΤΥδηβιδιίοη οὐἩ (δ᾽ δ ο 88 Ηγπηηδ, 
Ρ. 8. ποῖα, ἜΘΓΟ ἰδ 18 δον πη ἰπδὺ ῬΔὰ] ἀἱά πο οἰζο ΟΔ] πιο ιι8, 88 βοπιο Ἰοασηδὰ σλθῃ δ γ9 
τβοῦριῦ; ἀπ δοῦῖο δά ἀἰιίοπδὶ ὑδϑιϊπηοηΐθδ, ἔγομι οἰδβοῖς δι οΥΒ, ἃγὸ Ῥγοἀποθὰ ἔοσ ἴμ6 δδὰ 
σΠΑγδοῖοσ οἵ ἴπ δποίθηὶ Οὐρίβῃβ. 

5. Ζοβερῖιυβ, Απὶ. Ζυά. 110. χνῆϊ!, ο. 8. ὃ 8. ὙΠδὺ 186 ῬαΒΘ8ΔρῸ τοίοιτϑα [0 ἐδ ζϑῃαίΐπε, 860 
10 Αγροπάϊχ ἴο (μἰ8  οϊιπιο, Νο. ΝἼ]. ἐπῇρὰ. 

3 Το Ταϊπιυᾶβ ΓΟ ἴπνγὸ ἱπ ΠΌΘΟΥ, δηὰ σοηϑὶδιὶ οὗ {π|ὸῤ Ραγίβ, υἱζ. τὴς ώληα δηὰ 16 
Οεπιαγα. ---- Τὴ Μίβηηα ἷἰ8 8 Τοἰ]οςτίοη οὗ δον 8} τα τ οη 5, τ ὨἰΟὮ διὸ βαϊὰ ἴο ἤδνο ὈΘΟΠ 
ςοπιπιϊ το ἴο τὺτὶἱηρς Ὁ Πδυνὶ Φομυάδῃ, δβυγηδιηοὰ Ἡαλλαάοεςὴ οὐ τὴ Ποῖν, αϑουϊ τπ6 
τά α]ο οὗ ἴ6 βοσοηά σομαγγ, Οτ [Πἰὶ8 {Π6Υ6 ἀγὸ οχίϑηϊ ἴἔνο σοϊητηθηΐϊαγίοβ ὈΥ ἴῃ6 658, 
ςαἸ]]εἀ Οέεπαγα, ἷ. 6. Ῥογίθομοη ; υἱζ. {πδὲ οὗἉ 6 ΓΌ ΒΔ] 6 τὰ, το ἢ νγ85 οσοτηρὶ]οα ἴῃ 186 (ἱγὰ οΥ̓ 
Τουγιἢ ΟΟΠΓΌΓΥ; δηὰ τῃδὶ οἵἩἨ Βανγ]οη, σοπιρ θὰ ἱπ ἴῃ δἰχῖῃ οοπίσγ. ὙΒοη τΠ6 ΜΊβηπα 
ΟΥ̓ ἴοχῖ, δηὰ 1πΠ0 Οἰεπιαγα ΟΥ̓ΘΟΙΩΤΙΘΏΪΔΙΥ͂ ΒΟΟΟΙΩΡΔΠΥ͂ 6ΘΔοὴ ΟἴΒΟΓ, ΠΟΥ δγὸ οδ]]οὰ τῃ9 
Ταϊπιιά ; ἀπιὰ δοσου σὴν 88 [ἢ 6 Ψ ΟΙΙΒα θα Οὐ ΒΑΡΥ]ΟηΒἢ σΟΙΠΙΠΘΠΙΔΥΥ δοσοιηραπίοβ [ἢ 
Μίδβηηα, ἰδ 18 ς8116 ἃ 186 Ψ6ττιθα]οπὶ οὐ Βδου]οηΐδῃ Ταϊπια ἃ. Οπ τδὸ υϑοὲ οὗ τ Ταϊπιυὰ ἴον 
ΒΙ ΙΪοδὶ Ιηἰογργοιίδιίοη, 866 Υο], 1. ρῃ. 860, 36]. ἐπγγὰ. 
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ἢ65}}), δῃηὰ οχογοϊϑοὰ ὙΠ ργδαίου ἀδχίουι ῦ ἰΠΔ ΔΠῪ ΟΥΒΟΥ ἱπηροσίοσ οσὸσ ἀἰὰ ] 
ὙΤΠΘΥ 68}} Βἷπι “6885 οὗἨ ΝΑ ΖαΑγοίμ, ἰΠ6 δοῃ οὗὔὗὁἨἁ Μδασγ, ἴθ ἀδυσμίον οὐ ἘΠῚ, τ ΒΟ86 8ὸπ 
6 ν͵ὰ9 ὙΠ Βουΐ 186 Κηονϊοᾶρα οὗ ΒΕΥ Βυβθαηά. ΑΘΓ (18, {ΠΟΥ δα, μ6 ἢθὰ ἱπίο 
Ἐργρῖ, ἀπὰ ἔδογα ἰδδγηθα [8086 τηδρὶο δτίβ ὈΥ Ἡ ΒΙΟΒ Βα νγγϑ8 Ἐπ] 0 ρθγίοσπι 8]} Εἷ9 
ΤΩΊΓΘΟΙΘΒ. ἴῃ, [ΠΟΥ οὐσῃ {παῖ ἴνγο τ] [Ώ68868 ΘΓΟ δ ΟΓΘα ὕο ΒιγΘΑ ἀραϊπβὲ δΐπι, 
δ πα ἀθοΐαγα ἐμαὶ 6 νγδϑ οσιοθα οἡ ἴΠ6 δνοπίηρ οὐἁὨἨἁ ἴΠ6 ῥαββονθῦ. ΜοηϊἊἝοη ἰβ α]80 
τοϑάς ἰη ἴμ686 ττὶτἴπρα οὗ βουθγαὶ οὗ ἢ}5 ἀϊβοῖ ρ[68, οὐ Μαεαιίίδον, Τπδάάεδουβ, αηὰ Βδμηὶ, 
186 ΠαπΠ)6 οὗἁ δἶπι νν᾿ῇῆο γ88 δ αγβ οα]]οὰ ΝΙοοάδπλδ, δηὰ οὗἁἉ ἩΒοπὶ, 85 ἃ ὙΘΓῪ ρτεαῖ, 
δηὰ ροοά, δηὰ ρῥίουϑ ΓΟ Σ, τ] Οἢ 15 σοϊαϊθα ἴῃ {686 Ὀσοοκ8. [1 οπϑ οὗἨ ποτὰ ΕἸ ΘΟ ΖΟΥ 
6116 δἷδ8 ἔγίοπὰ Ακιθα, [δδὶ μα πιοὶ Ὁ} }4π|68, ἃ ἀϊδβοῖρ]α οὐ Φοδυβ οὔ Νααζαγοίῃ, ἰπ 
ΖΊΡΡου, 8 ἴουπ ἴῃ (ὑ4}1}166, στο σαν πὶ (Π6 ἱπίογργαίδιοη οὐὗἁἨ ἃ Ῥαββαρθ 'ἰῃ {86 ΟἹ]ὰ 
Τοδίδπιοηΐϊ, ποῖ Βα δα τοοοϊνοὰ ἴτοηι «}681.8, δπὰ τὙ1 τ ἢ ἢ ΕΠ Ιοξοα ὙΔ8 δ δεῖ 
{πιο ρἰοαδοᾶ. Ὑμδῦ {86 ἀἰβοῖρί68 οὗ «6808 μαὰ ὑπ6 ρόνεγ οὔ πογκίηρ' τιΐγβοὶθδ, δπὰ 
186 σι οὗἨ Βοδιῖηρ, ἴῃ 1886 πδπια ΟΥ̓ ἰμεὶγ Μάαβίοσ, 8 οοηΐδβδϑοα ὉΥ ἴπθβϑα ὅθνδ; Ὑ80 
βῖνθ δῇ ᾿πδίδηςα οὗ 10 ἰπ ἴ86 στδηάδοῃ οὐὗὕἩ ΒΑΡΌΪ Φοβῆυδ, {μ6 βοη οἵἉ [μονΐ, σο Ὀοΐηρ 
ἴῃ χτοαῖ ἀδηροτ, ὁΠ6 ΟΥ̓ {π6 ἀϊθοῖ 0168 οαπιθ, δηὰ πουϊὰ μανα ουγοά Βἷπι ἴῃ ἴ86 παπιθ 
οὗ Ψεδυ8β. ΤὨ8 ῬΟΥΟΓ 18 δρδὶῃ δοκπον)οᾶροα ἴῃ ἴΠ6 6836 Οὗ ἴΠ6 βοὴ οὗ Ὀδημδ, 
στδλῃάδοη οὗἁ 1βἰπγ86], Ὑπὸ νγδ8 ἀγίηρς οὗὁὨ 6 Ὀϊΐ6 οὗ ἃ βουρθπῖ, ὙΏθη {6πιθα, [88 
Βδ16 ὙΠῸ δὰ (86 σοηΐΈσοποα πῖἢ Ε]]ΘΖΟΣ, οἄτηθ δηὰ οἥεγοὰ ἴο οὔτα ἴπ6 γουπρ 
τοδῦ, Ὀυϊ ἰδ6 σταησίδιίποσ ἰογυδὰ 1, δὰ πα ἀἰοὰ. [ἢ ἃ πιυςἢ Ἰδαῖον σογῖ οὔ {86 968 
((π6 Τοϊοάοιι 680}, δηὰ παῖ (μ6 τηοβῦ νἱγυ]οπὶ οὗ 41}1 (86 ἰηγοοίνοβ ἀσαϊπϑὶ “}6δ08, 
᾿8 ῬΟΥΤΟΣ Οὗ ταϊδὶηρ ἴγοα {86 ἀδδὰ, δῃηὰ Ὠθδ]ηρ' ἰαρτοῦβ Ῥθύδοηβ, 8 σορθδίθαϊγ 
δοκπον]οάσοα.; ΕὈγσίδοσ, 10 ΔΡΡΘΔΓΒ ἴγουλ ἴδ 6 Ταϊηυ δ, [μαὺ ΟἸτδὺ 88 ραὶ ἴο 
ἀοδίδ οἡ ἴδ6 Ἔουθηϊηρ οὗὨ 186 Ὀβϑουθῦ, δηα {δβαῖ 8 οΥἱεσ ργοοθάθα Εἷπὶ (ὉΣ ΓΟ ἀΔγα, 
Ῥτγοοϊαι πη, “ ΤῊΙΘ ΤΏ8 ἢ ΟΟΙΩΘ5 ΤΌΣ ὑο Ὀ6 ϑίοηθα Ὀθοδυβα ἢ6 ἀθδὶῦ ἴῃ ΒΟΓΟΘΥΥ, δηὰ 
ΡῬογϑυδάοα δηὰ βοἀυςοὰ [5γ86 1." Βυῦ [πὰ Ταϊπιυάϊοαὶ δοκπον]οάρτηοπίβ οὐἁ 186 
ταΐγϑοὶοβ, οὐ ἰϑ Ῥγθδοβίης, πὰ οὗἁὨ ἢἰ5 βυ δου ηρ 88 ἃ τηδϊ οἴδοϊοσ, δὸ Ὀϊοπάρὰ πῖὰ 
τηοδῖ ν συΐοηΐ ἈΘρΟΓΒΙΟΏΒ οὗ Π]5 ομδυδοίου, οὐ 818 τηοῦποΣ ΜάγΥ, πὰ α80 οὗ ἴῃ6 ΟἿ γσΙ8- 
τἰ2πι.2: ὙΠ {αἰδομοοῦ οὗὨ {686 διεαδου [008 ᾽88 Ὀδθιι Ὅὸ}} οχροβοὰ ὈΥῪ Ῥγοίδββδου 
Μεγηοῦ δ (Οὐποογπίηρ ἴἰ6 ἀοδίισιοίοη οἵ «οτύϑαϊθαι ΟΥ̓ Υ δβραδίδῃ δὰ Τιῖαβ, [86 
ΤΟΒΓ[ ΟῚ οὗὨ (6 ΤΑΙ πλυὰδ 15 ὙΟΥῪ νυ Ϊ6. 

Ὑ. Νογ δζὸ [86 ὑββυ το ]68 οὐ μϑαίμϑη δάνθυβασιθθ ἰο ΟἸΒΥ Β ἸΔΗ ΟΥ̓ 
1688 ΟΧρ οὶΣ ΟΥ 1685 βαιβίβοίοσυ 1πΠ8π {Ππο86 δἰδίθα ἴῃ {86 ῥγϑοθαϊηρ 
ῬΑρ68: ἰἢ686 ΤηΔΥ Ὀ6 ΔΥΓΔΏΡΘΩ ὉΠΘΥ {πΌὸ0 Οἶα8868, ν]Ζ. 1. Τ ΒΓ ἸΓΔΟΏ16Β 
ἴο {π6 16 δηὰ οδαγδοῖοσ οἵ “6βιι8 ΟἸ γὶδί : δηδ, 2. Τϑι Δ 168 σγοΪα- 
ἔνα ἴο 186 ΟΠ ΥΙΒ Δ }8. 

1. ΤῪΕΒΤΙΜΟΝΙῈΒ ΤΟ ΤῊΒ ΠΙΕῈ ΑΝῸ ΟΗΑΒΑΟΤΕΙ ΟΕ “0Ε808 
ΟῊἩΒΙΒΥ ΑΒ Α ἘΒΑΙ, ΠΙΥΙΝῸ ΑΝῸ ΗΊΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΡΕΕΒΟΝ. 

(1.) Ῥοντιῦβ ΡῬΊΙ ΑΤΕ. --- ΤΒ6 δποϊοηὺ Βοτηδηθ ὙὙ6ΓΘ ῬΑΓΓΙΟΌΪΑΓΙΥ 
ΠΆΓΟΙ ὕο Ῥγθϑοῦνο [16 ΤΩΘΙΏΟΤΣΥ Οὗ 8ἃ}1] Τοιμαγκαῦϊθ ονθπῖβ Ἡ ΒΙΟἢ ΠΔρ- 
ΡῬΘηΘα ἴῃ {Π6 οἷν ; δηὰ {Π18 νγα8 ἀοπϑ δἰ Π6 Γ 1η {Π|61Ὁ “4εἐ5 οΥ ἐδιο ϑεπαΐίε 
(Δεία ϑεπαίζ 4), οὐ ἴῃ {π6 7) αἱΐν «εἰς 9. ἐδλε εορίε (εἰα ἤζιιγπα 
Ῥορεῖῇ), πιο οσ αἸΠΡΘΠΌΥ τηλάθ δηα Κορὶ δἱ Βοιημβ" [Ιἢ {|κὸ 
ΤΩΔΏΠΘΥ, Ὁ γγἃ8 ΟἸΒΟΙΩΔΙΥ [ὉΣ {Π6 ΡΟΥΘΥΠΟΙΒ ΟΥ̓ ῬΓΟΥΙΏΟΘΒ 0 βοπὰ ἴο 
{Π6 ΘΙΏΡΟΙΟΥ 80 δοοουηΐ οὗ τοιηδγκαῦ 6 ἰγαηβδούϊοηβ ὑμβαΐ οσουστοα ἴῃ 
(Π6 ρ͵ασθβ πόσο {ΠΥ τ βϑι θα, ψ Ποἢ ΟΓΘ Ὀγεβοσυθα 88 {π6 αοίς οὗ 
{Π6 1 τοϑρϑοῦνα σονογημηθηΐβ. ΟΥ̓́ [Ε18 ουδίοτῃ [86 ἸουῦοΣ ἔσοτῃ Ῥ]ΩΥ ἴο 
ΤταἼϑη, σίνϑῃ ἴῃ ΡΡ. 178, 179... 15. ἃ ΤλΘΙΠΟΥΆΌΪ6 ΘΧΆΤΩΡΙ6. β΄ υ0ἢ 8 ουβίοπι, 
ἸπΠ 6664, 18 ΠΟΟΘΟΒΘΑΓΙΪΥ ἱποιαθηΐ ἴο 4]] βίαίθβ ροββϑϑϑίῃηρ Θοῃμαιθγοα οσ ἀ6- 

Σ Ὧγ. Ογγοζοῦυ βΠδγρο᾿ δ Αὐχτπιοηῖ ἴῃ Πείοηοο οὗ (τ ἸβΕ Δ ἢ Ὑ ἰαίκοη ἴτοπι [116 σΟΠοΘ βίο 8 
οἴ ἴῃς τηοδῖ δησίοπὶ δάτογβατὶοβ, ρΡ. 40---48. (Ιωπάοη, 1755, ϑνο.) [Ι͂π 186 ποῦδβ ἢ6 [88 
Εἰνοῃ [Π6 ῥδδβαροδ το ἴδ Τ Ιτυ ἄς] ὙΥΤΊΟΓΒ δὲ ἸοηρσίὮ, ἰὴ Ηοῦγον δπὰ Ἐς 8ἢ. 

3. Ὧγχ, Ιιανγάμοτβ δον Τοδυϊπηοηΐςδ, ΟΡ. νυ. ὙΟΓΚΒ, γνο]. υἱἱὶ. ὑρ. 138---16]1. 8ϊ:ο. ΟΣ 
νοΐ. εἰΐ, Ρρ. 547---560. 4ϊο. 

δ Ἰῃ δ'6 Τγαῖνέ ἀθ ἰδ Υ᾽ ἐγὶιέ ἀθ ἰδ Εδὶρίοπ Ομγέιίεππο, ἴοπα. χ, ὈΡ. 358---364. 
4 806 8 σι ποσ δοοουηξΐ οὗ 680 “εὐ ἰῃ Αἀδιι δ Βοιηδη Απε αι εδ, Ρ. 18. 
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ἰδομοᾶ ργονυϊησοθα. [ἢ ΘΟΠΙΌΣΤΩΙΥ τ] [Π18 ἀϑαρθ, ΡΙ]Δέο Καρί τ πιο ΓΒ 
οὗ τ16 9 Θνἶβὲ αθαῖγβ ἀυσῖηρ ΒΒ ργοοαγαίογβαιρ, τυ Β1οἢ γ ΓΘ ἔβα ΓΘἔΟΘ 
οΔ]]οἃ 4εία ΤῬυαΐ,. οίαττιηρ ὕο {818 υϑᾶρθ, Εἰβοθυβ (τοὺ ττοίθ 
δθουῦ {Π6 γϑᾶσ 318) βαγ8: ““ΟἿΓ ϑνιουγ Β ΓΕΒ ἢ Ὀθὶηρ' τ] ΟὮ 
(ΑἸΚοά οὗ τὨγουρβουῖ Ῥα]οβῦπο, Ῥι]αΐθ ᾿πέοστηθα {6 δι ροσοῦ οἱ 1, 88 
᾿Ἰκονῖβο οὐὗἁἨ 18. ταΐγδοὶθθ, οὐ σοῦ μ6 μα Βοαγα ; απὰ {μαΐ, Ῥοΐηρ 
ΤΑΙΒΘα ὉΡ αἰτοσ δα δα Ὀθ6π μαΐ ἴο ἀδδίῃ, ἢ νγὰϑ δἰγεδαυν Ὀϑ]ονοα ὈΥῪ 
ΤΏΔΩΥ ἰὼ ὃ6 4 (οὐ. ΤΠθδο δοοουηίβ ὙὙΟΓΘ ΠΟΥΘΡ ΡῈ] 15Π6 ἃ [ῸΓΣ 
δθῃογαὶ ροσυδαὶ, θαῦ γα ἀοροβιύοα διηοηρ {π6 ἀτοδῖνοβ οὗ ἴΠπ6 δι ρίζα, 
ΠΘΓΟ (ΠΟΥ͂ ΒΟΓΥΘα 88 ἃ [πα οὗὨ ᾿πἰΟγπηδύϊοι ἴο μιβίοσιδηβ. Ἡρθηοθ 6 
Πηά, Ἰοηρ Ὀοΐοτα {π6 [τὴ6 οὗἩἨ Ελιβοῦὶιβ, (μαὺ [Π6 ρῥυϊμαϊνο ΟἸ γι βυδηβ, 
ἴη 1ποὶν αἰβρυΐοβ ψ τ {[Π6 (ΘΒ Ώ168, δρροαὶοα ἰο {μ686 Αοίβ οὗ Ριϊαίθ 
88 ἴ0 τηοϑὺ υπῃἀουδίρα ἰοβμηοηυ. Τῆυ8, υϑϊη ΜΑΓΡΥΥ, 1π ἢ18 ἢγϑὺ 
ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ {86 ΟἸ γιβίίδηβ, τ βῖοἢ τᾶ ργοβθηΐθα ἴο {π6 ΘΠ ΡΟΓΟΥ 
Απίοπιηιδ Ῥιὰδ ἃπα {π6 βαεπαία οὗ Βοσηθ, δρουῦ ἴΠ6 γροᾶγ 140, μανίησ 
τηθηςοηρα {π6 ογυοσιῆχίοη οὗ “6818 ΟἸ γσιϑί, δπα βοιμδ οὗ 18 δἰἱδοηάδης 
Οἰγουτηδίβῃοα8, 8468, --- “ Απά ἰλαΐ ἐδι68. ἐλίπι8 Ἰοοῦο 80 ἄπο, ψοῖι πιαν 
ἄποιο ἤγοπι ἐδ ΑΟΥΒ πιαάδ (ΟΥ̓, ιτογίξ9η.) ἴπ ἰΐθ ἐΐπιο ω.0Κ΄Γὶ ῬΟΝΤΙΌΒ 
ῬΙΑΤΕ. ΑΠογναγάβ, ἴῃ [Π6 βαᾶτλθ ΔρΟΪορΎ, πανῖπρ ποίιοο βοῖλο οὗ 
ΟἿΓΣ ΙμοΓ δ σα γ80168, βιοἢ. 88 μοϑ]ηρ' ἀἰθθαβοϑ δηα σαϊβίηρ (μ6 ἀ686, ΒΘ 
ΒΔΥ8, ---- ἀπά ἰδαὲ ἐλε86 ἐλίπιφϑ ισετὸ ἄοπε ὃν ἢϊπι, γομ πιὰ ποιὸ ἵὕγοπι 
ἐλε ΑΟΤΒ πιαάο ἐπ ἐδ ἐΐπιε 9.Γ,7, ῬοΟΝτιῦβ ΡΙΠΆΤΕ.ὔ3 
ΤΏ Ἰεαγηθα Τογί]] Ἀη, ἴῃ Βῖ8 ΑΡοΟΪορΡΎῪ ἴον Ὁ γΙβυδη Υ, δδουν [86 

γᾶν 200, ΔἰΟΥ Βρθαίκιηρ; οὗὨ ΟὟΓ ϑανιου Β ΟΥυΟΙΗχῖοπ δῃα γοβαγγθοίίοῃ, 
Δηα ἢϊ5 ἈΡρδΆσδαῃμοθ ἴο {π6 αἰδοῖ 0168, ἃ πα δβοθῃβίοῃ ᾿πίο ἤθάυθῃ ἴῃ {86 
βισῦ οὗὨ 16 βᾶτμθ αἾβοῖ 0]68, το 6 γα οὐδ ποα ὈΥ δὶπὶ ἴο ρα] 88} 116 
ἀοβρβὶ ονϑῦ [16 σουσἹα, 18 ρσοοθθαβ: ---- “ ΟΥ̓ἍἽ αἰϊ ἐλεδε ἰλίπφεο τοϊαξηπσ 
ἰο Ολγίβί, ῬΊΙΑΤΕ λίπιβοῖ, ἴῃ Ἀ1Β ΘΟ ΒΟΙΘΠ6Θ ΔΙΓΟΔΑῪ ἃ ΟΒγΙβίδη, ΒΕΝΤ 
ΑΝ ΑΟΟΟΥΝΤ ἕο 7Τ ϑεγῖίμις, [θη οιαροτου. ὃ ΤΏ βαπηθ ὙΥΊΘΣ, ᾿η {Π6 
βᾶτη6 ΑΡοΪ]ορῪ, ἴδ γοϊαίθϑ {Π6 ρχοοθοαϊηρβ οὗ ΤΊθοσῖὰβ οἢ. σγϑοεϊνιηρ 
118 που 610} : ---- “ς ΤΏΘΓΘ νγ88 8ῃ δηοϊθηῦ ἄθοσθο (μαῦ πο ΟὯ6 βῃου]ά 
6 τϑοαϊνϑα [Ὁ ἃ ἀδι ἐγ, 1685 ἢ 8 ἢγαδί Ἀρργονϑᾶ ὈΥ 186 δβϑηϑίδβ. 
ΤΙροτῖυδβ, ἴῃ μόδα τη {π6 ΟΠ γ βίῃ πβηλ6 ἢ (ΟΥ ΤΟΙ ρΊΟΠ) “ μιδα 118 
ΤἾδ6, Βανίηρ τοοοϊνοα ἔγοια Ῥαϊθδίηθ ἴῃ θυσία δὴ δοοουηῦ οὗ βοῇ 
{Πρ 48 τηδηλοβίθα [Π6 γα οὗὁἨ 18 ((γιβῦ Β) “" αἰ νι γ, ργοροβϑὰ 
ἐο {86 βοῃαίβ μαῦ Βα βμοιυ]ά 6 θῃσγο]]ϑά διμλοηρ (86 Βομμδη σοά8, δπὰ 
θᾶγα 818 ΟΥ̓́Β ρΓΟΤοραῖνα νοΐθ ἴῃ ἴανουγ οὗ 1η6 τηοΐοῃ. Βυῦ (86 
βοηδία " (ψιποὰν τ ο86 οομϑοηῦ 0 ἀεοϊβολθίοη οου]ὰ ἰακα ρ]Δ66) 
““χρ͵οοίοα 1ἰ, Ὀδοαιδα (π6 ΘΙ ρΡΟΓΟΥ Εἰπλβο] ἢ πα ἀθοϊπρὰ [ἢ 6 βαμπλθ 
Ποηουγ. Νονουίμοῖθβθ, {Π6 ΘΠΊΡΟΓΟΥ ρογβιδίθα ἴῃ 18 ορὶπίοη, δά 
{πγοαϊθηθαά ρῥαμιβμτηθηῦ ἴο {πΠ6 ποσυβοῖβ οὗ {Π6 ΟἸ γιϑίϊδημβ. δεαγοὶ 
ΟΕ ΟὟΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ᾽ (ΟΥ ρυ}]}1ο σθοοσα8), “ ψοιῖ τοι ἐλότο ἤπά 
ἐλαΐ νένο τοαβ ἐλ6.3γεέ τολο τασεά τοϊέδ ἐλ ἱπιροτίαὶ διοογταά ἀαφαϊπϑέ ἐλὶβ 
ϑεοΐ, ιολϑη τί δίπο πιοβδέ αἱ Ποπιο.) 4 ὙΤη686 ἰθβυηομῖοϑ οἵ « αϑῦϊη ἀπὰ 

} Ἐπθοῦ. Ἐςο]. Η!δ8,. 118. 11. ς. 2. 
3. Ψυδιίΐη ΜαΓΙγσ, Αροϊὶ. ῥγίπια, ΡΌ. 65. 72. οἀϊξ, Βοποάϊοϊ. " 
8 ΤΕΥ] 180, Ἀροίορία, ς. 31. 
4 Τυϊὰά. ο. 6. Το Τογίυ απ Β δοοσυπὶ Ἐπιβοδία8 δἀά8, [πὲ ΤΊ οτία9 ᾿ῃγοδιθηθᾶ [ἢ 6 

ΔΟΟΏΒΟΓΒ ΟΥ̓ [6 ΟἸ τ ββαβ ἢ [6 Ρυπίδηπιοπὶ οὐ ἀθδὶ: δὰ ἢ δοῃϑίθσβ {ὲ8 ἰηΐοτ- 
[ΌτΌΠΟΘ ΟΥ̓ [1η6 ἘΟΠΙΔῊ ΟἸΏΡΟΙΟΣ 88 ᾿γουϊάεκίϊαϊϊν ἀοδίχιοὰ ἴο ῥιοταοῖθ ἴι6 ργοραχδἴου οὗ 
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Το] 18} ἀγῸ ἰδκοη, πο ἴσου δὴγ Αοίβ οὗ Ῥι]αίθ ἴῃ {Ποῦ οσ Ρο8- 
Ββϑβδίοι (Ὑ8ὸ τηϊρῦ πᾶν Ὀ6θὴ Ἰτηροβοαᾶ ροη ὈΥ δὴ δαυὶν ἐὈγρογυ)", 
θυΐ ἔγοτῃ ρα Ὁ]16 ΔροΟ]ορΊθ8 ἔοσ [86 (Ἰ σϑέδη το] ρίομ, πο 6 ΤΟ ρσο- 
βοηϊθα οἰἴπ ον ἴο [6 ΘΙΏΡΘΙΟΥ δηα βθηϑδίε οἵ Βόιηθ, ΟΥἩ ἰὸ τηδρ᾽βίγαΐοβ 
οἵ Ρα]16 δα ΠΟΥ δηα στοαῦ ἀἸδϊπούϊομ ἴῃ {π6 Βουηδη οαρίσο. Νοῖν 
ἢν 16 ἱπογϑα 016 {μαὺ βυο χιῦοτβ σοῦ] ἤν πηϑᾶάθ βιοἢ ἈρΡΡδ8]8, 6806- 
ΟἸΔΙῪ ἰο [Π|0 ὙΘΥῪ ῬΟΥΒΟῚΒ 1ῃ ΨΠΏ086 Οουδίοαν {Π686 ἀοουτϊηθηῖβ Ὑ6Γ6, 
Πεὰ (Δ6Υ ποῖ Ὀδθη [ΠΥ βαϑῆθα οὗ {Π6ὶγ οχιβίθμοθ δηᾶ οοπίοηίβ. 
ΝΟΥ σϑῃ ἔδοῦο θ6 δὴγ ἀουδί {μδῖ 10 νγα8 ἔγσομχ 118 δουσοα {παὶ ϑυσίο- 
Πῖὰ8 8η4 Τδοϊζιι8 (γοβθ ὑθβυμ πη 68 [Ὁ ]]ονγ [818 ράγασταρ ἢ) ἀογῖνοα 
{ποῖ Κποπ]οᾶρε οὗ ΟἸγῖδὶ δὰ οὗ ΟἸ γι βύδῃβ ; 1.8ὲ 88 τηοάσγῃ δΙδίο- 
ΤΊΔΗΒ ΟὈΐδϊῃ {Π6 1] ταδίθυια δ ἔγομλ ϑίδύθ- ῬΑ ΡΟΣ ΟΥ̓ΟΘ8Β δῃὰ ρονογῃτηθηΐ 
διοῆινοα Μοάργῃ ᾿πῆά6]5, ἱπάθοα, ᾶνο δοαοοϊοα ἴο βῆθοσ αἱ [1686 
ΔΡΡΘΑΪβ οὗ “υδίη, Τογί ]Δη, δὰ Ελιβουῖαβ το της Αοἴβ οὗ Ῥι]αΐα ἴῃ 
16 Βοτηδη αγοδένϑβ: Ὀυῦ 10 18 ἱτηρογίδηϊ ἴο τϑρασκ, [πὲ {π686 Δρρθδ]8 
ὙΟΥΘ ΠΟΡΟΣ σοηἰγϑαϊοίθα ὈΥ {π6 ποδίμθη 1η866]8 οὗἩὨ 1Π6 ἢγβὶ ἔουγ οδϑη- 
τυγῖο8, (ἰδἶδαβ, Ῥοσυριυσυ, δηά “]18π. “ (ἰοβυβ αἰξοιηρίθα δὴ οἷδρο- 
ταῖθ οοπξαϊαίοη οὗὨἨ ἴπ6ὸ πον (1, δηα Ρυ]18Π6 4 ἢ18 ἰγϑαῖβα δϑουΐ 
Α.Ὁ. 176, {πἰγίγ-ῆνο γὙϑασβ αἰθαυ {Π6 δρροάγδαῃοα οἵ “υ8η Μαγίυ Β 
Βτϑὺ Αροϊοσυ. Τὸ Ῥαρδῃ ἀηρο]ονοῦ μδα {86 ΟΝ γϑίδη τ οσκ Ὀσδέοτο 
δῖπι, δῃηα τηυβὶ μανα βιυπαϊθα 1{ ἀΠἸσΘὨ ΠΥ, ρᾶρο ὈΥ ραρθ, δῃά βϑηΐθῃοθ 
ὈγΥ βαπΐθποθ. ἮΉΥ αἱ ποῦ {π6 Ἰθαγηθα ἀπ νἱπμαϊοίνο (ὑδἶδβιιβ τηθοὶ δπά 
οοηίγδαϊο {16 ΡΟ] Δρρθ8] οὗ Ψυδίίη Μαγίγυυ ἴο “μ6 Αοἰβ πυυϊΐθη ἴῃ 
τὴῆ6 πιο οὗ Ῥοπίϊια Ρι]αῖο 2 ̓ ΗαἪ ἀαϊα ποῖ, Ὀδοδυβα 6 ἀαδγοᾶ ποῖ. 
ΒΥ βυςῇ οοὨ γβαϊοίοη 6 που] παν σοπλα ᾿πίο ἀϊγοοΐ οΟ]]1δοη τ ἢ 
(86 ΡυὈ]1ο τθοοσὰβ οὐ π6 δι ρΙΓΘ. 
“Αβουΐ [86 γϑδγ 270, δῃὰ δ 1116 τόσα {πδη ΒΟΥΘΗΪΥ͂ γ6ΆΓ8 δἰοΣ [Π6 

16 Οοδροΐ, ἰῃ 118 ἱπίδηοΥ, τὶ ποῦ το] οβιδιίοη ; ἢ 1]6 ὈΟΙΔ Πα δηὰ ΟἸγγβοβίοσῃ οοηβί ον 
1}|0 ΓΟΙΔΑΓΚΘΌ]6 Τοῖ184] οὗ 180 Βοιϊηδη δθηδίθ ἴὸ ἀθ ὟὙ ΟἸγὶδί, 88 ΘαΌΔΙΥ οὐίηρς ἰὸ 6 οοπ- 
ΓΟ] οἵ Τλινῖηο Ῥγονίάθποο, ἰῇ ογάοσ {πδὲ 186 Ὠἱν]Ὑ οὗὁἨὨ ἧ ΟΕ σίδς τσ ἣν Ὀ6 οΒ Δ} 56, ποῖ 
Υ͂ Βυϊηδη δυο οΥγ, δα ὈΥ 186 ταῖὶρΠ  ΡΟΥΟΣ οὗ αοά; βιὰ ἰδδὶ “9658 τηΐρης ποῖ ὃὉΘ 
ΓΕΘ ΟΥ δϑϑοοίαϊθαά διηοηρ [6 ΙΏΔΩΥ ἱπίδιη ουβ οΠΑγϑοίουθ ὙΠῸ Ὅογο ἀοϊβοὰ ὈΥ͂ ἴῃ 0 
ἩἨοϊλδηδ. ἘπιβοὈίι8, Ηἱεῖ, Εὐοὶ. ἈΝ. 11. ς. 3. ΟὨΒτγγδβοβίοσι, Ηου, 26. πῃ 2 (ον. Ορ. ἴοι. χ. 
ἀδύρει Α. Το οτἱχζίμδ 8 οὐ 411 186 ῥγθοθάϊῃρ ῥαββᾶροθ δ΄Ὸ χίνθη ΌὉΥ͂ Πγ. Γγάῃογ, τ 0 

ἱηνοδε αι τΠ6 δ )οςοὶδ οὗ 186 Αςἰδ οὗ ΡΙ]δῖ6, δηὰ [ἷ8 Ἰοῖῖογ ἴο ΤΊθογα8, τὴ τ ἢΐδ 
δοςυδίοτϊηθα τ πἴ6Π688 απὰ δοοίγαου. ὅδθθ Ἠσοδίμοθη Τοβιϊπλοηΐθα, οὔδρ. ᾿. ὙΌΣΚΒ, νοὶ]. 
ΥἹἱἱ. Ρρ. 331---244. ϑνο. ; οσ νοὶ. ἐἰϊ, ΡΡ. δὅ99----606. 4᾽Λοσ.ἁὨ ΤῊΘ βδῖηδ δ 0 766ὲ 18 815ο Θορί ΟὈΒΙΥ͂ 
ἰγεδίεὰ ὉΥ ψοετγηεῖ, ἴῃ δἷ8 Τταὶνδό ἀθ Ἰὰ γέσις ἀο 6 οὶ σίου Ομγέίοηησ, ἴοτλ. ἰχ. ὕΡ. 3883 
-- 354. 

1 Ῥτοῖ Τὶδοποηδογί (ἴ1ο νι οβο ἰοαγηθᾶ ἸΔθουΣΒ βδογοὰ 1 γα σο 18 τηοβὲ ἀ ΟΡ Υ ἱπἀοδιοα) 
.26 διγυοσὰ παῖ, 858 δΔ}} (δὲ τὸ ἤοδσ οὗ ἴδ0 Αςἰβ οὗ Ρι]δῖο ἔἤτοπὶ διδεπ δὰ Τογ] ἢ 
“ φοἰποί68 τὺ τῆδὲ γὸ δηὰ ἴῃ ἃ ΟὨσίδιίδη (Ὁσ ΤΥ, Κπούγη ἴῃ ἰδοῦ ΥΟΑΣΘ 88 ἴΠ6 ΟΟ8ρ6] οὗ 
ΝΙοοάδιηυβ, θα ἰῃ ΘΑΣΙΥ͂ {ἰπ68" (88 ἢδ {81} 8) “ Υ͂ 106 ὙΘΙΥ πδηγθ οὗ ἴ0 “ Αοἰδ οἵ ΡΙ]αῖο᾽ ἢ 
ἴω Ὧ)88 τὶ ηἰοθὰ {πθ86 ῥγοίεπάδὰ Αοἰβ 'ῃ Ῥῃ. 266---800. οὗ ἢἰ8 “Ενδηροὶοα ΑΡοΟΥΡἢδ, 
ἐμοί, 1858], " ἰΐ 16 γθδαϑοηδθὶα ἤο θοίϊενο ἴπδᾶς 118 γ͵δ8 116 ὑγοσκ δ υἀδὰ ἴο ΒΥ ἔβ6π)." 

([δϊὰ. Ῥτοϊοζοπ, ΡΡ. ᾿χὶ!.---ἰχυὶ, Ομ γιβδη Οὔβοσγνοσ, Αὐσυδι, 1855. Ρ. δ65.) Βαι τμΐ8 
σοπ͵οοζατα οὗἩ 16 ἰοαγηθὰ Ῥγοίδεθοσ 18 ποῖ ὈΟσΩΘ οΟυΐ ΟΥ̓ ἰδοῖ8. ὙἸποτο ἰδ πο ον άθῆσθ ἴὸ 
Ῥήουα ἐδδὶ Ζυδιὶπ δηὰ Τογὶι 8 Π ΠΟΘ δοῖπδ! }  Ῥοδδεβϑοᾶ οὔ ἔπ 680 “ Αοἰβ οὗ ῬΙ]δῖο;" οἢ 
16 ΟΟΠΈΓΑΓΥ, 8.8 8 δου ΔΌΟΥΘ, ἸΠΟΥ Δρρεδὶϑὰ ἴο ῬΈ]1ς ἀοσυπιοιίβ ἱπ ἴΠ6 δσοδῖνοδ οὗ ἴ:9 
Ἐοπιδὴ δπιρίσο, ΠῚ ἢ ΟΤΟ ἰπ [86 οαδίοαγ οὗ [6 Θμοτλΐοβ οὐ ΟἸΓΙθΕ ΔΉ Υ, 80 ἩΕ ΠΟ Σ 
σου ὯοΣ αἰά χαίηδαΥ οὐ ἀοὴγ (Π6 ΒΟΙΝΥ͂ Δηὰ ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ 1ΠΕΙΓ ΔΡΡΘΔΙ. 6 ςοη)εοΐατχο, 
τοδὰθ ὍΥ Ῥχοί, ᾿Ιδομβοηάοτῇ ἰπ [86 ῥγο]εζοπιθπᾶ ἴ0 ᾿ 8 “ Εν δηρο]οα ΑΡΟσσΥρ δ, ἢ Βὸ δα δδ- 
ΠΌΘΠΙΙΥ τἰγδορὰ τοῦθ δὲ ἰοη σι ἴῃ 8 ὈΠΙΊΥΘΓΒΙΥ {Π|6515, ΘΠ ΕΠ ἃ “ ῬΙ]δεὶ εἶτοα Ομγδιατα αυἱὰ 
Ἰπςὶβ δ σαὶ ἐχ Αςἴ8 ῬΙ]διὶ. .. βογίρδὶὶ Ουπείδηςηι Τὶ δοποηδοτί," 1ἱρ5ῖ:, 1855. 8νο. 
Ἀπ ορίϊοπια οὗ {818 ουχίουδ ἰσϑοὶ ἰ8 ρίνοη ἰῇ [86 ΟἸτίβυίαη ΟὔΒΟσΥοΓ ἔογ Δυρπῖ, 1855. 
ῬΡ. 565---δ67. 
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Ῥυδ] ]οαθίοι οὗ Του] Πα π Β ΑΡΟΪΟΡΎ, Βοαίμπϑῃ 1846}, ρουβοηιῆοα ὃν 
ῬΡΟΥΡΏΥΤΥ, οη6 οὗἉ 19 τηοβῦ Τϑηουηθα ΘΠΔΙΏΡΙΟΠΒ, τλδ6 118 ϑδοοῃα σγοδῖ 
οἴοτί ἰο ψτῖΐα ἀόστῃ 186 ἴδ! οὗὨἨ [π6 ογὔοββ. Ορθὴ Ὀοίογθ {πο ουϑβ οὗ 
ῬΟΥΡΒΥΤΥ͂ ᾿ΔΥ 186 τυιτηρβ οὗ ἴΠ6 ὑπὸ ΟἸγιβίδῃ Ὡρο]ορ δβίβ : ἢ18. ΘΆΓΒ 
Βα οουἹὰ ποῖ οἷοβα ἴο ἴηθ ομδ!] θῆρα οὗ Τογί ] δ η, --- “ Βοάσο ὙΟᾺ 
ΟὟΝ σοιμτηθηΐαυ δ᾽ (οΥ ρα] 1ο τοοοσάβ). ον ονθγν οἰ τηϊηρ τασβῖ 
αν θθϑὴ π6 ὑσἱυμηρἢ οὗ [μΠ6 Ῥασδη οοτηθαίδηϊ, οου]Ἱὰ πα παν δυογγοᾶ 
δὰ βῆονῃ {παῦ {Π6 ᾿ἸρΟΥΙΑ] ἀγολινοβ οοπίδι πα πού {πὸ ρχοίθπαρά σὸ- 

τί ἴγομι {πὸ ρσγοσυγϑίου οὗ δυδαα ! Ηον σπου]Ἱὰ {π6 ΟΠ βιίδη που]ά 
ἀπὰς Ῥδοη Βυμ]εα δηα οοπίομππααάα, 88 1 ναΖζοά οἡ {π6 Ρ.]1Ο ᾿ττηο- 
Ἰαίΐοη οὗ 1.8 ὑτο νου δαἀνοοδῦθδ ὉΥ͂ ἰαῆδοὶ Παπάβ, ποὺ ἃ8 ΤΌΣ ΥΓΒ 
ἴο 186 τυΐ, Ὀὰΐδ 48 ᾿βυϊοδύουβ οὐ [αἰϑμοοὰ ἢ Ὑ οὐ, ὕρου 1Π6 ῥργϑββιησ 
ΘΙΔΘΓΡΘΠΟΥ, ἴμ6 ΑΙ ΓΟΥΡΕΥΓΥ͂ βίοοα ΒρΘΘΟ 688 88 186 στανα. 

«“ς 7ῃ {π6 ἐουΣ ἢ οοηίυσΥ, δα δρουΐ ΑΓ γοᾶσβ δέος Ευβοριυβ δὰ 
Γαϊἑοταίθα {π6 βίδπαϊηρ ἀρρϑᾶὶ οὗ δυδηρθὶοαὶ δηθαεένγ ἰοὸ ῬΙ]α θ᾿ Β 
οἸοἶαὶ τορογί οὗ [86 ογυοιῆχιοη, [886 δροδβίδίθ “ α] πῃ ὈγδμαἸβῃ θα ἢ18 
ΣΉΡΟΥΑ] θη δραϊηδῦ {Π6 ΠΟῪ το] !ρίοη. Ηθ ταϑ 8Δῃ δοοοιῃ  !δηρά 
Βα αν ἀπά ἃ ῥχοίουπα βίδίθθιηδῃ. ΗΒ ΟὟ ΘΧρουΐθμο6 ᾿δα ᾿πηργοββοά 
ΟἹ ἨΪ8 τηϊπα {π6 δῃοϊοηῦ δηα ἈΠΊΎΘΓΕΑΙ βαρα οἵ [86 ΘΙΆΡΙΓΣΟ, γοαυϊ την; 
ἴγοϊω σονθσΏοσβ οὗ Ὀγουληο68 ΟἿ ΟΙα] τορογίβ οὐ ϑο ἢ} ὌΧ γδογ ἸΠΔΓΥ 
δυθηΐβ 88 τηϑγκοα {πον δαπηϊηϊδίγαϊομβ. δ μδᾶ Ὀδίοσγε ἷτὰ {μα 
τ ΟΥΚΒ οὗ Φυδβίϊη Μίαγίγσ, οὐ Τογίυ]] δ, δηα οὗἨ Εαβορῖυ8. Ηδ οου]ά 
ποὺ Ρ6 Ἰσπογδηΐ ὑπδῦ ὑπ6 ἀρροδὶ οἵ {π6 αι] ἰο [μ6 τοροτί οἵ Ῥοη- 
(18 ῬΙ]αΐα παα Ὀθθη βοιηάδά, δηὰ βοπορᾶ δῃά στονογβροναϊθα δ᾽ἱοὴρ {Π6 
ἰγαοὶς οὐ οϑηζασιθβι Ηθ τηυδὺ ἤᾶν ἔοϊζ ῃ6 Ὀγθββυγα οὗ {ὑπ δρρϑβϑὶ. 
Ὑοὺ ὀυθη {86 ΘΙΏΡΘΟΙΟΣ «0118 Ῥαββεα οὐϑῦ, 1 ΟΠ ΠΟΙ Β. 8]] 666, [86 
Βα )εοὺ οὗὨἨ 1μαὺ τηϑιμουϑῦ]α Ἰούϊοσ ἔσομαι {16 σονοσθοῦ οὗ “πᾶ 888 ἴο Πὶδ 
ΡΟ υἷα] τηδβίου ἢ ὙὙ11011, πη] 688 βυρίγαοίθα ὈὉΥῪ Ῥαᾶραη οὐππίηρ, 8}}}} 
Βυγνὶνοά ---- ἃ Βροα Κιηρ 1 0Π 688 ἔτγοτῃ [18 ΟΥ̓ ΔΡΟΠΙγ 8.ἢ 

Μογϑονυου, “ 1 18 ἃ ὈΥΙΠΟΙρΡΙ 6 οὗ υπϊνογβαὶ 7πβδίιοθ, {πδΐ, 15 4. ῬΑΥΥ 
ΤΊ σΒ ]ν ἀθσηδηαβ {Π6 ργοἀποίίζοι οὔα ἀοοσυτηθηΐ ἴῃ {Π6 ροβββββίοῃ οἵ [18 
ΔΑΥΘΙΒΑΓΥ, 118 ΠΟΙ -ῬΓΟΘΌΟΓΙΟΩ ογϑαΐθβ ἃ ἀθοϊδῖνθ ργθβυταρίίοη ἀραϊηδῦ 
{Π6 ραγγ πιο] ἀτηρ 1 ; [ῸΓ 118 ΒΡΡΙΟββίοη τησϑὺ ἕδνα θ6θη ῥγοιηρίρα 
ὈΥ νἱονδ ἸΠΟΟΙΆΡΘΊ 6 11 σα. ΤῊϊΒ ὈΥΙΠΟΙρ]6 ΒίσοηρῚΥ τϑοομ- 
Ὠ16Πη4Ὧ8 186} ἴο [26 σομηπηοῃ Β6η86 οὗ πιδηκιπά. ὙΠ οὔοῖδὶ στοροτὶ 
ΟΥ̓ 116 ογυοιῆχιοι, ὑγδηδιλ 6 Ὦν Ῥι]αία ἴο ΤΊΒΟΥΙαΒ, γᾶ ἃ ἀοουτηθηϊ 
ΡΟ ρ5 ἀδοῖϑινα οὗ ἴΠ6 στα ΘΟ ΓΟΥΘΓΒΥ Ὀούνψοοη ΟἸΥΙΒ ΠΥ δηά 
ὉΠΌΘΙ16Ε,. 10 νγα8 ἴῃ 1Ππ6 ΒοΒΙ}]6 ουδίοαν οὗ μοδίμοη Βόοπλθ, ψ8ὸ οὐρδῦ 
ἴο βαγνα ποϊᾷ τὖ ἤἴοσ {ΠῸ σοισοη ρομοδί οὗ 411] Ποὺ βυι )θοῖβι Τη6 
δαἀγοςαίθβ οὗ ρυϊαλλῦνο ΟΠ Υ ΒΟ ΔὨΣΥ ἀρρθαϊθα ἰοὸ {π6 ἀοσυπιοηύ ἀπά 
ἀοιπημδπάοα 118 ῥγοἀποίίΐοῃ ; ΠΟΥ παμλοα [86 ρῥ]αςοα οὗ 118 ουβίοαγ, τη 
βίαἰοα 118 τηοτηθηΐοιβ οοηΐοηΐβ. ὙΠ6 ΠΑ ΡΙΟῺΒ οὗ Τ᾿ αρδη δῆ σοπλδὶ πα 
ἀυμ 848 [Π6 14οἿ8 {π6ὺ νου ρροᾶ. ΤῊΪ8 βίϊθμςθ, οοῃι πο [ὉΓ 6Θ6ῃ- 
[Γ168, γὙ848 ἃ νἱγίυδ) οοηΐοβϑίοη ὑμαΐ ἴἢ6 ΟἸγΙβί ἢ Δβϑον 008 οὗ (ἢ8 
οχὶβδίθησθ δηά οοηϊοηίδ οὗ {π6 ἀοουμπηοηΐ ποῦ “ 186 ἰσαςἢ, ἴῃ06 τ Πο]6 
{τυ ςἢ, πα ποιύπιηρ δυΐ {πὸ ἐγαΐ.᾽ 

(2.) ϑυετονχισβ, ἃ Βοιλδῃ ἰδίου δη πὸ Πουγὶβῃοα 1π ἴΠ6 τοῖρῃ οὗ 
186 δρόσον Τ͵δδη, Δ. Ὁ. 110, γϑίδσβ ἴἰο Ομ γῖβί, θη ἢ6 βαυβ ἰδμαΐ 
““ ΟἸαυάϊιβ μϑαῦ Ἔχρο]] α {π6 9678 ἔγοτη Εοσμθ, θθοδαβα {π6 Ὺ σαϊβοὰ 

1. Οτδῆη Β ΟοΒροὶ ἰδ οσῃ Αἀνοςδίο, ρῃ. 31---94. Νον Ὑοτξ, 1850. δνο. 
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οοπἰϊηυλὶ ὑπταυ 8 δὖ {86 ἱπβδῦσαϊοι οἵ ΟἸτβι,᾽}} ψῆὸ (Ὁ 18 τπὲ]]} 
Κπούσῃ) γγ88 βοτηθίσωηθθ οδ]]οα (γοβίμβ, δηὰ ἢ18 ἀϊβοῖρ]68 ΟἸ γοβίϊδηβ. 
ΤΗΐδ ουθηΐ ἴοοῖ ρἷαςα Α. Ὁ. 62, τι ἐισοηΐῳ ὙΘΆΤΒ δον [86 οὐ χίοῃ. 

(3.) Τάοιτῦβ, (μ6 ἰδίοτϊδη, 0 αἷ8δο ἢοιυγβιθά ὑπᾶθν Τταΐδῃ, 
Α. Ὁ. 110, ψβϑῃ ὙΠΡΟΜ ΕΝ ̓δίοσ οἵ Νογο (ΟἸδυδιβ᾽8 βυοθββου), 
δηἀ βρϑακίῃρ οὗ {π6 ΟἸγΙβδηΒ, Α. Ὁ. 64, βαγ8 ὑμπαῦὺ ““{δ6 δυΐποσ οὗ 
{π4| (βδοὺ οὐ) ““ Ὥδὴθ τγὰβ ΟἸἠσιβίυβ, σῇο, ἴῃ {86 ΤΟΙΡῚ οὗὨἨ ΤΊΡοΥΙα8, 
γγᾺ8 ΡΟΠΙΒηοα Μ10} ἀθαί, 88. ἃ οὐϊτηΐμαὶ, ΟΥ̓ {86 Ῥτοουγαῖοσ Ῥομπίϊῃβ 
Ῥμ]αία.)8 Απά, 

(4.) Τὴ 6 γουηροῦ ΡΙΙΝΥ, ἴῃ Ὠ18 οο]οὈταϊρα Ἰοίίοσ ἰο Ττα͵απ, τυ ἐὐθη 
Α. Ὁ. 107, βαγ8 1μαῦ «65118 γγὰβ ὑγοσβῃιρροα ὈΥ 8 [Ὁ] Οσγοσθ δα (οά.--- 
" ΤΟΥ ΒΙηρ᾽ Διηοηρ ἰμοιηβοῖνοβ, δἰ τουπιδίθΥ, ἃ ἤγτὴη ἰὸ ΟἸτὶβὺ δ8 ἴὸ 

(6.) Τπο ᾿ιἰϑίοσίδη ΖΕ, 105 ΑΜΡΕΙΟΙΟΒ τοϊαΐθβ, {μπδὲ 186 ΘΙ ΟΙΟΣ 
ΑἸοχϑηᾶου ϑονογὰβ (Ὑπὸ ταϊσηθα ἔχοιμ Α. Ὁ. 222 ἰοὸ 286), μα ἔνο 
Ὀσίναϊθ ομδροὶβ, Ομ6 τοσο Βοποῦγβ]6 [πῃ {Π6 ΟἾΠΟΥ ; δὰ {πα ἴῃ {6 
ΤΌΥΤΩΘΥ ““ἸΟΓΘ {π6 ἀο᾽ῆθα ΘΙΩΡΘΙΌΣΒ, δημα 4180 Βοπὴθ δι ΠΘΏΠΠΥ ρσοοά 
ΤΉ6η, 8Π4 διηοηρ' ἴμοῖη ΑΡο]]οπίυβ, δηα, 88 ἃ νυ ΟΣ ΟΥ̓ Ὦ]Β Εἶτ Βα υ8, 
Ολγίαί, ΑΌγδμασω, δὰ Οὐρβθυθ (πολ 6 σοπβιαθσθὰ 88 ἀ6 1165), 
δηα {16 ἱπηᾶρθ8 οὗ ἢ18 δηοαβίοσβ. " ὃ ΤῊ βδιηθ ἰδίοσιδη δ 48, ἐπαΐ 
1Π6 ΘΙΏΡΘΙΟΥ “ ΥἸΒη6α (ὁ ογϑοῦ ἃ ἴθ] ἰο ΟἸ γῖβϑῦ, απᾶ ἴο γϑοοῖνθ ἢ1πὶ 
Διο ηρ (Π6 σοα8. Βυΐ Πα ψὰβ ἐογθιἀάθῃ ΌὈΥ̓͂ ἰῃΠο86 ψῆο δοπβυ]θα ἐπῃ6 
ΟΥΆΟΪ68, {πον δανιηρ ἰουπα {μαί, 16 (παὺ γγὰ8 ἄομθ, 411 τηϑῃ που]ὰ 
Ῥοοοιλθ ΟΠ σιδυδηβ, πα {16 οἴμοῦ [θα ρ]68 θ6 οσβα θη. 

(6.) ΟΕ Βῦ8, οὁπ6 οὗ {86 Ὀϊδγαβῦ δηϊαροηιϑίβ οὐ ΟἸγ δ δηλ, το 

1 Ζυάεοοθ, ἱπιρυΐδοτο ΟἸγοδίο, δδοίάυθ ἱπτηυϊυδηΐεβ Ἐοσηᾶ χρυ, δυοιοηΐαθ, ἰῃ 
ΟἸδυάϊο, ς. 25. ΤΒοῦρῖ 166 96 Ὺ8 ΔΙΟΠΘ ἃζὸ πιοηϊοηδα ὈΥ ἴΠ6 Πἰδιοτίδη, γοῖ, ἴτοῖὰ [86 
πδίατο οὗἁἩ ἴΠ6 πη, γὸ υπάἀοτβίδη ἃ τῃδιὶ ΟἿ ΓΙ 8.188 ΟΤΟ οΟΙΡΥΟμοηἀοα ἰῃ ἰτ; [ὉΓ 106 ἢγϑθι 
Ῥγοΐδβδβογβ οὔ ΟἿ γ δ ΔΉ Υ Ὀεὶηρ οὗἨ ἴΠ6 υ͵εισίεῦ παίζίοπ ΟΤΟ ΤῸ ΒΟΙῺΘ [ἰπ|ὸ οοπίουηδοὰ τι 
10 ἀϊδορ]ο.8 οὗὐ Μοϑβοβ, δηὰ ρασιἰεἰρδιθα ἴῃ 4}} ἴπ6 δαγαβῃϊρβε. ἰμδὲ γογὸ ἰταροβαα οἢ 16η). 
Αεςογάϊηρ!]Υ, ἰπ Αςἰδ χυἹΐ!. 2, νσὸ γεδὰ οὔ Ααιυ1]6 δὰ Ῥυχίβο:}]α, ἔττὸ 9 ον 88 ΟὨ τ βιϊδηβ, τ ἢ Ὸ 
δὰ Ὀδοη Ὀδαηϊδηθὰ ἔσο Εοπια ὉΥ ἴῃ6 Δϑονθ-τη θη] οηραὰ οἀϊςοὶ οὗ ΟἸδυάΐῃ5Β. ΤΠ Ὠἰδίοτγίδη 
αἰιγ θαΐο8 [η6 ἐπ]. 8}}8 οὗὨἩ [86 9678 ἴῃ τΠδὺ ΟἿ ἴο 116 ἱπειχαϊίου οὗ Ομγβὲ; θὰ ἴ80 ἴτυθ 
βιδὶθ οἵ [86 διδιυ τγῶϑ 1818: --- ΤΠ δατηϊββίοη οὐ ἴμ6 6 η}1168 ἰηΐο [80 ΟἸ γί διίδη Ἑμυ τοῦ 
τοῦ δα )οοιὶηρ τότ ἴο0 6 1801] 08 οὗὁἨ Μοβϑϑ ρὶνίησ στοδὶ οδηςο ἴο [16 Φυάδίδιην 
ΟἸ γι βεδ8 αἱ Βοπιο, ἸΠΟΥ Ἰοϊποά τΠοῖσ πο] ἰευϊηρ ὈγεῖγΓΘη ἰη ορροδβίηρ, ποὺ ΟἿΪΥ 186 αδῃ- 
{116 σοηνογῖβ, Ὀαὶ αἰκὸ βυςἢ οὗὨ ΠΣ ΟΠ Ὡδίΐϊοη 88 οϑρουβοά ἱποὶγ σαῦβδθ. ΟΥὨ δ8]}1] Ὡδίϊοῃβ, 
[86 7678 ὝΕγΟ [86 τηοϑὶ ἤσσοθ δῃὰ οὐβιϊπαῖο ἴῃ (Βοῖτ τοὶ ρίομδ ἀἰϑραῖϊοα; δπὰ [86 ργθβομίηρ 
οἵ ἴλ6 αοβροὶ ἴο ἰδ θη} }168 789 ΑΓ σα]ΑΥΪΣ οἰδηβῖνε ἴο ἴΠ6.}. [ἢ Αβὶα Μίποσ δηὰ ἰῇ 
Οτεεος ΠΟῪ ορροϑαὰ ἴδ ΌΥ πιδΐῃ ἴΌΓΟΘ, 88 γχὸ ἰϑδᾶσῃ ἤζοιῃ Αςίϑ ΧΥ]Ϊ.---χΥ ἱ,; ἤθησο ἐξ 8 
ΠΙΊΨΧΕΙΥ ῬγοῦδοΪο τθαὶ ἰπ {Π|8 ἀθδῖγοὶ ΠΟΥ͂ ργοσοοάδα ἴο βία ασ Οὔπίγαροδ δὲ οιηθ 4]60. 
Μδοκηῖρηι 8 Οτρα 1 οὐ τ86 αοδβροὶ Ηἱἰβίοσυ, Ρ. 3800. Τῇ ἄθοτθο δῦονο ποιἱοθὰ, ψΒῖ ἢ 
Δ ἰδδιιοὰ, ποῖ ὉΥ̓͂ 1Π6 δεπαίε, Ὀὰϊ ΟΥ̓ [16 ΘΙΏΡΟΓΟΥ ΟἸδυϊα5 ἢΪπλβο 1, οοπιηποὰ ἰῃ ἴογοθ 
ΟἿΪΥ͂ ἀυσίηρς Ηἷδ8 16, 1 80 Ἰοῃς; ἴου, ἰῃ πὸ Ἰοὴρ {ἰπι0 δίψοσ [Πΐ8, βοπιο δυοπηἀοὰ ἀρδίη τ 18 
δοῖνδ. 

5. ῬΕγρογῆτῃ Ολγεοίίαπμδ Ῥτοηπποίαςοσ ἃ νοῦ 8. Τογ]δη, ΑΡοὶ. ο. 8. ϑδεὰ ὀχροῃοπᾶδ 
ΠαΪυ8 ποχηΐηἷβ γαῖῖο 6ϑὲ, ὑσορῖοσ ἱσπογβαπιίαμ οστόσοι, 4πὶ συτῃ ἱπιτηυϊδιϊὰ ᾿ἰ οτὰ (Ἀγερέμηι 
δοίοπι ἀΐοοσο. 1 οϊδηϊλίαθ, [πϑιϊϊ. Ὀἰνίη, 11. ἐν. ς. 7. Ιαιοΐδῃ, οὐ 106 δηῖδοσ οὗ [86 ἀΐδ]ορσυο 
ΘπεεἸοὰ ῬΏΠ]οΟρδισίβ, τ ἢἰς ἢ 18 δδοσί ρα ἴο ᾿ΐη, 4180 ς 8118 ὅοδι8, Ολγεείμβ. Τιδυποσ, υο]. ΥἹῖϊ, 
Ῥ. 78. ϑνο.; ΟΥ̓ΥΟ]. ἷν. Ρ. 154. 4ἴο. 

8. Αὐοἴογ ποπιΐη!8 ο᾽υ5 ΟἸγίβῖαδβ, ααὶ ΤΊ το πηροτγϑηΐο ΡΟΣ ὑσοουσδίογεπι Ῥορίίπτι ΡΙΪΔ- 
ἴππι δαρρὶἸοὶο αὐἴδοϊβ ογαῖ.0 Ὑδοὶῖξ, Δ ΠηΔ]. 110. χν. Ὁ. 44. 

4 (δτιθηαυο Οσίβίο, ᾳυϑδὶ σθο, ἀἴοοσο βοουτλ ἰμνίοεηι. Ῥ]η. Ερίδι. 110, χ, θρ. 97. 
φοιΣ. 1ἰ. ἢ. 128. οἀϊῖ, Βίροῃξ, 

5. Ἰδιηργίἀϊαβ, ἴῃ υἱἱὰ βουσὶ, ο. 29. δρυὰ Ηϊδιοτί Αὐρυδίοο βου ρίοσοβ, γῸ]. ἱ. Ρ. 278. 
οἄϊ;. Βίροηϊ. 

4 [ν]ὰ. ο. 48. νοὶ. ἱ, Ρ. 290. 
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σπτοίθ ἴῃ ὑπὸ Ἰαἰίοσ ρασέ οὐ ἔπ6 βοοοπᾷ ὁδητσΥ, ΒΡ α 8 οἱ μ6 ἔου Πα Ὁ 
οὗ 1Π6 ΟἸιγιϑίϊδη στο] ρίοη 88 μαυϊηρ ᾿ἰγοὰ Ὀυΐ ἃ ὙΘΣΥ [67 γαδσϑ ὈΘΙΌΓΘ 
ἮΪ8 {{π|6, δηα τηθη οηθ {86 ὈΥΙΠΟΙΡΆΙ ἰβοίβ οὐ {μ6 (ἀοβροὶ ᾿ιἰβίοσγ σοὶα- 
να ἴο 688 ΟἸτΙβί, ----- ἀοοἰαγίηρ ἐπαΐ μα μδα οοριοα {π6 δοσουπηὶ ἔγοϊῃ 
1π6 πυϊηρβ οὗ [86 Θνυδηρθ]ϑίβΊΌ. Ηδ αυοίο8 [8686 ὈΟΟΪΚΒ (88 νχα δνθ 
ΔΙΓΟΘΔαῪ μδα οσσαβίοι ἴο γοιηδγκ ᾽), δηα τρϑῖκοβ οχίγβοίβ ἔγοση {μη 88 
Βοϊηρ᾽ ΘΟΙΩΡΟΒΘΑ ὈΥ͂ {86 ἀ18010]68 δῃα ΘΟ ρδῃΐοηβ οὗ «6811, δηα πον 
1Π6 πδιγθ8 ἡ ἱοἢ [ΠΟῪ ΠΟ θθᾶγσ. Ηο ἔδῖκθβ ποίϊοθ ραγ που νυ οὗὨ μὲβ 
ἸποΑΥ Δ Οη ; 18 θοΐῃρ ὈΟΤῃ οὗ ἃ ὙἹΥρΡΊΏ ; Π18 Ὀοίηρ τουβμιρροα ΌὈΥ {Π6 
τηλσὶ ; μῖ᾽]8 δΠρμὺ Ἰηΐο Εσγρῖ, δῃὰ [86 βἰδυρμίον οὗ (16 ᾿πίαπίβ.Ό Ηδ 
ΒΡΘΆΚΙ οὐ ΟἸγβυβ αρύϊβηχλ Ὀγ «“οἤπ, οὗ (μ6 ἀεβοθηὶ οὔ {6 Ηο]γ 
ϑριγιῦ ἴῃ [86 ἔοσγιῃ οὗ ἃ ἄουθ, δηά οὗ {Π8 νοῖϊοο ἔγοῃι θδνθῃ, ἀθοϊδγιησ 
Ὠΐπὰ ἴο θ6 {π6 ὅοη οὗ ἀοἂ; οὗἉ δ18 τὸ ἢ δοσουῃίοα ἃ ργορμοὶ Ὀγ 18 
αἰβοῖρ]θθ; οὗ ἢ18 ἐοσοίθ ησ ὸ Βῃου]α ὈΘΌΔΥ ἴηι, 88 γ7γ6]}} 88 [86 οἱἷτ- 
ουχηδίδηο68 οὗ μ18 ἀθαίῃ δηα σαϑυστοοοῃ. Ηβ δ] ονγβ {πὶ ΟἸ τὲ νγὰ8 
ΘΟΠΒΙ ἀογθα ΔΒ ἃ ἀἰνίηθ ρϑυβοι ΟΥ̓ 18 αἰδοῖ ρ]68, 0 τυουβμιρροα Πΐπι ; 
δηἀ ποίο68 81} (Π6 οἰγουμηϑίδησοβ δύο μα ϊηρ 1ῃ6 ογυοϊβχίοη οὗ ΟἸγῖϑί, 
δηα 818 Δρρϑδγίηρ ἴο [18 ἀἸβοῖ 0168 δοσσαγαθ. δ ἔγϑαυθηίγ 4] 068 
ἴο [6 Ηοὶγ ϑϑριτγιῖ, τλϑποηβ ὐοα ὑπᾶοσ {π6 {1016 οὗ {πὸ Μοβὶ Η:ρὮ, 
δ ἃ Βρϑαῖβ οο]δοῦνοιυ οὗ 186 Εδίμοσ, ὅοη, δπᾶὰ Ηοὶγ ϑριτιι. Ηρ 
δοκηον]οάροθ ἐπθ ταϊγαοΐθβ τσουρης ὈΥ “6808 ΟἾγίβι, Ὁ ψμῖοῖ μ6 
Θηραρσοα στοδί τ] 68 ἰο δάμβοσο ἴο ᾿ἴτὰ 88 {86 Μθβδιδῃ. Τμδὶ 
{Πι686 ΠΤ ΓΘΟΪ6Β ΘΙ ΓΘΔΠῪ ρογξοττηθα ἢ6 ΝΕΝΕΕ ἀϊδραΐαβ οὐ ἄἀθηῖθβ, θυΐ 
ἈΒΟΣΙΒ6Β ποτὰ (0 [86 πηᾶρὶο αγῦ,  ΒΙΟἢ (86 Β4γ8) ΟἸσὶβὺ Ἰθαυηϑα ἴῃ Εἰργρί.3 

(7.) ῬΟΒΡΒΕΥΕΥ, δηοῦμοῦ Ἰθαγμοα δηίδροηϊδῖ οὗ ᾿ΉΠΕΙ ΕΟ (Εοτπερε 
1π6 τηοϑὺ Ἰθαγηθα δπᾶ δοιῖα δηίδροηϊδί ΟΠ ΥΙΒΟΔΕΙΥ ονοῦ 084), τ ῆο 
Βουγιθῃθά δρουῦ ἃ ΘΘὨΓΟΤΥ δἴογ (ἰδἶβαβ, μδ8 α͵8ὸ θοσὴθ θυἹάθησθ ἰοὸ {δ 6 
δομυϊηθη688 οὗ ἴΠ6 ὈΟΟΚΒ σϑοαοινοα ὈΥ {86 ΟΠ γιϑύδηβἢ : δῃα μἷ8 [θβ:- 
ἸΏΟΩΥ 8. 4}} {86 τόσα γα] υ8 0 ]6 ἔγομιλ {86 ἔβοΐς {πῶς Β6 οοηνογβοα συ] ἢ 
Ομ γιβάδηβ δὖ ΤΎσΟ, 1π 1Ο]γ, δηα αὖ οπηθ. ῬΟΓΡὮΌΥΤΥ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ΔΙον θα {παὺ {ποῦ τγᾶθ βυοῆ ἃ ῬΘΥβοη 88 «θβὺ8 (Ἰγῖδί, θὰ δ]80 
Ποπουγοα πὶ 88 ἃ ΡΪουδ Ρούβοῃ, ὙΠῸ γϑ οοηγαυοα ἰηἴο μοᾶνθῃ, 88 
Βεϊηρ Δρργουβᾶ ὈΥ ἴπ6 σοάβ.) 9 

(8.) Αροιυῦ [π6 τά α]6 οὔ {86 ΤΟυγ ἢ οΘη ΤΥ τοϊρηθα {ἢ ΘΙΆΡΘΓΟΥ 
ὙΎῪ}11νΝ. [Ὁ 18. ἃ. τοιρδυκαῦ]α ἐμοί, ὑπαὶ 0818 ὙΟΥῪ ᾿Ἰοαγηοα δηὰ ἰἴη- 
νοίθγαΐθ μον οὗ {16 ΟΠ γβύάδη πῶμα δηᾶ ἐδ οουἹὰ ργοάνοθ πὸ 
οουηΐου ουϊἄθηοθ ἴῃ σοξαςδίοι οὐ {πΠ6 γα (ἢ οὗὨἨ τῇὴ6 Θνδηρο] 108) Ὠἰβίοτυ, 
1ΠουΡἢ (48 ψγὸ Βᾶνθ δἰ γθδαῦ βθθῃὅ) 86 αἰίθδίθ 86 σϑῃυηθῆθββ δπὰ 
οαΥΪΥ ἀδία οὐ {π6 ΟΣ (ὐοΒρ618; δηὰ (μδὺ ἢ6 πϑυύϑγ αἰϊειαρίβα ἴο ἀθῃΥ͂ 
{π6 ταν οὗ ΟἸΥδυ Β πλῖγαοΐθθι «6818, ἢ6 Β4Υ8, 414 ποίμϊπρ τ οσῃΥ 
ΟΥ̓ ἴλιηθ, Ὁη]688 ΔΩΥ͂ ΟΩ6 Οδ ΒΌΡΡρΟΒΟα {παὺ ουγίηρ [86 απηθ δηὰ {86 
Ὀ]Σ πα, δπα οχογοϊβιηρ ἀθιηομβ ἴῃ {Π6 νἹ]Π]ρθ8 οὗ Βοίμβαι δ, ἀγα βοπια οὗ 
[λ6 στοαίεδὶ ψόσκβ. Ηο δοκπονυ]οᾶσοθ ὑπαῦ «688 Βαα ἃ Βουθγοῖ μη 
ΡΟΥ͂ΤΘΙ ΟΥ̓́ΔΓ ᾿ΠΡΌΓΟ ΒρΡΙΓΙ8; ὑπαᾶῦ ἢ6 σαὶ κοαὰ οὐ [86 ϑυγίδοο οὗ {μ6 ἄββ6ρ, 
8η4 ἜΧρο]]οα ἀθηοηβ. Ηδ οηάρθανουσβ ἰὸ ἀδργοοϊαΐο 6886 σοπάοσγβιϊ 

. ὅ66 Ρρ. 88---90. σεργὰ, 
3. Ἰαζάπον᾽β Ἠοδίμοπ Τοδιϊτηοηΐοδ, ομαρ. χυὶ, ὙΤοΥκβ, νοὶ. υἱ}}, ὑῃ. ὅ---69. ὅγνο.; ΟΣ 

γοϊ. ἷν. ΡΡ. 118---[:49, 410. 
5. 566 ρΡΡ. 90, 9]. δεργά. 
4 Τατάῃοσ᾽  Ηθδίμβοη Τοϑ ]Οηἶ68, ΟμΔΡ. χχχυῖ, ὙΌΣ ΚΒ, νοὶ. Υἱἱἱ, ὕρ. 176---.248. 8ὅγο.; 

οὐ νοΐ. ἷν. ῬΡ. 209---250. 410, 
δ 8.66 ρΡΡ. 9], 93. ἐπργὰ, 
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ἬΟΥΚΒ, Ὀυΐ ἴῃ να. Τὴ ΘΟΠΒΟ]ΌΘΠΟΘ 18 ὉΠαΘΏΪΔΌΪ]6; Βυο ἢ! ΤΟΥ Κ5 
ΔΙῸ σοοά ῥγοοίβ οὗ 6 αἰ ν᾽ η6 τηϊβϑίοῃ.ὔ" 

9.) [μΔ50]Υ, ---- ἴο ομαῖῦ [Π6 ὙΘΥΥ͂ ΠΌΙΛΟΙΌΙΒ ᾿π ογυθηΐπρ ἐθβεϊ πη 8 
{πδῦ ταῖρηῦ 6 δΔἀἀποαα, .---ΜΟΉΑΜΜῈΡ (το ᾿ἰνοά 1ὼ ἐπα Ἰἰαϊίοσ οπά οὗ 
[16 51 δῃὰ [86 ἔοστηον ρατί οὗ {86 βχίῃ οοηΐαγυ), ἐβοιρῃ Πα δϑδυπηθᾶ 
{Π6 Βοποὺγ οὗ ἀ6] νοσπρ' ἴ0 τηδηκιπα ἃ ΠΟῪ σονυθἸδίϊοη, ἜΧΡΥΘΒΘΙΥ 8Ὸ- 
Κηον]οάροα (86 Δι, βου οὗ {π6 οβροὶδΊΎ. Ηδ βρϑδῖβ οὗ “9}6ϑὺ8 ΟἾ σὶδί 
δηα οὗἨ δ18 τροῖμου ΌΥ ὑπ ὶγῦ παπιθθ, δηα 641]18 ἷτπὰ {πὸ οτὰ οἵ αοά. 
Ἣδ β8γ8, ἴδ Ἠ6 νγϑϑ τ ΓΟ ]ΟΌΒΙΥ Ῥοσῃ οὗὨ 8 ὙἹγρίη ; δοκπον]θᾶροδ 
ὑπ6 τατῃ οὗ δ18 συ ΓΔ 0168 ἀπ ργορἤθοϊθβ; δηά βρϑαΐβ οὗ 8 ἀθδίῃ δπά 
ἈΒΟΘΠΒΙΟΗ, ΟΥ̓ 8 Δροβίϊθβ, οὐ [86 ἀηθο] 1 οΓ οὗὨἩ (δ6 68, οὗἨἉἁ Ζαομαγῖδβ 
{Π6 ΔΊ ΠοΓ οὗἩ Φοδῃ 186 Βαρίϊϑ8[, ἀπὰ οὗὨἨ {86 Βαρί(ἰϊδὺ ΠΙπλ861, ἀθβουι θην 
᾿18 Θμαγδούθσ ἴῃ ἃ ΠΒΏΤΘΥ ῬΟΥΘΟΙΥ ΘΟΠΕΟΥΤΩΔΌ]6 ἰο {16 ΟΟΒρο18.2 

2. ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΠΒΑΤΗΕΝ ΔΡΥΕΒΒΑΒΙΕΒ ΤῸ ΤΗΒ [10Ὲ8 ΑΝῸ 
ΟΒΠΑΒΑΟΤΕΒΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΒΒῚ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ, 

(1.) Το Βτεῦ ροσβοουίοη οὗ ἴπ6 ΟἿ τ ΒΔ 8 νγαϑ8 σαϊβοα Ὀγ {π6 οι- 
ῬΟΙῸΓ Νέῖο, Α. ἢ. θὅ, {μα 8, δρουΐ {ΙΓ γοαῦβ δένοσ [86 ογυοϊῆχίομ 
οὗ Φ6δβὺ8 ΟἸγδί. (ὐοποογηῖηρ [818 Ρογβθοι 0, 1716 μᾶγο [86 ὕΘΒΠΔΟΏ 168 
οὗ ἔνο Εοιηβδῃ ϊϑίουίδηβ, Τ δοϊζιιθ δη4 διιδίομϊαβ. 

ΤΑΟΙΤΟΌΒ τγὰ8 ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΥΤΘΙΎ ὙΠ} (Π6 ΔροΒΉ] 68. οϊατηρ (Π6 ρτοαῖ 
ἤτο εὖ Βομλο, ἴῃ {π6 ἰδίῃ γον οὗ Νουοδ ταῖρι, δ6 βαυβ, {μδὺ 1π6 
ΘΟρ]Ὲ ἱπιρυϊοα {μ΄ σαἰατη ἴο (Π6 ΘΠΡΟσΟΥ, 80 (ΤΟΥ ἱπηαρὶπ64) 

ἱρά βού ἔγθ ἴο {{ οἱἰ(γ, ὑμαὺ δ6 τοϊραῦ πᾶν {86 φ]ΟΥΥ οἵ του] ἀὴρ 
ἴδ ΤΔΟΣΘ ΤηΔρΤ ΒΟΟΘΠΙΥ, δπά οὗ οδι]ηρ' 1 ΔΕ Ὧ18 οὐ παθ; Ὀυΐ [Πδὲ 
Νοῦο ομαυρθα {π6 ογίπμθ οὐ ἴμ6 ΟἸμγιβδηβ, δηά, ἴπ Ἵσάον ἴο ρῖνο {80 
ΤΏΟΓΘ ὈΪΔΌ81016 οοΪοαγ (ο {18 ΘΔ] αμην, 6 Ραϊ ργοδῦ πυτθ6 ΓΒ οὗ {ῃοῖὰ 
ἴο ἀοδῖμ ἴπὰ {Π6 πηοϑὺ οὐυθὶ] τοβηηοσ. ὙΠ [Π6 ΥἹ ν οὗὁὨἨ σΟὨΟΙ Δ 
16 ῬΘΟΡΪΘ, Βα εχρεηάορὰ στϑαῦ ϑυπη8 ἴῃ δΔαογηῖπρ' ἴΠ6 οἰΐγ, ἢ ὐααν 
Ἰαγρθββθβ ὁπ ἔμοβα ψῆ0 Πδα βυῆεγοα Ὀγ {Π6 γα, δηὰ οἴεγοά ἸὩδηΥ οὁχ- 
Ῥἱδίουυ βδουϊβοβθ ἴο δρροᾶδβθ 86 σοῦβ. ὍΤῇθ Ὠἰβίοσιδη Β ΟΣᾺΒ 816: -- 
“Βυΐ ποὶίμο νυ Ὠυΐηθῃ 888] Πο6, ΠΟΥ [86 ᾿ΔΥρΈΒ868 οὗ [ἢ6 ΘΙΊΡΘΙΟΥ, ΠΟΙ 
4}} {16 αἰοποιηθηΐβ οἴογοα ἰο {86 ροᾶβ ανδι]ϑα : [86 Ἰπέδιηγ οὔ (δμαΐ 
ΒοΥΤΊ0]6 ἐγδηβδοῦοη 811} δαμοσοα ἰο ἢ. Τὸ ΒΌΡΡγαββ, 1: Ῥοββίθ]ο, 
1Π|8 ΘΟΙΏΠΊΟΣ ΤΟΣ, ΝΟΙῸ ῥγοουσγοα οἴμοσβ ἴοὸ ὃὉ6 δοοιβεα, δπά 
Ῥυπίθῃοα τὴ οἀχαυΐδβιίθ ἰοσίγοθ ἃ σαθθ οὗ τλθῃ ἀοίοϑίβα ἴῸγ {Ποῦ 
61] ῥγδοίϊοθβ, ἢ Ὑ6ΓΘ ΘΟΠΙΠΔΟΏΪΥ πόσγ ΕΥ̓ {Π6 παπιθ οὗ ΟἸ γι βιϊδηβ. 
ΤἼδ δαῖμον οὗ {πὶ βοοῦ (οὐ πδπι6) ψῶβ (Ἰγϊβίιβ, Ὑπὸ ἴῃ {86 τεοῖρῃ οὗ 
ΤΊΡουῖαθ τ ρυῃἰβῃοα 10} ἀοϑῖι, ἃ8. ἃ οὐϊ μηδ), ὈῪ {Π6 ῥγοσυγσαΐου 
Ῥομέυβ Ῥι]αῖθ. Βιυιΐ {μ18 ρϑϑθ]θηῦ βαρογαο οη, ἱπουρῇ ΟΠ θοκοα [ῸΓ 
ἃ ὙὯὮ116, ὈσΌΚα ουὖὐ αἴγϑβϑῆ, ποῖ ΟὨΪΥ 'ἱπ Ψυάφα, Πόσο {Π6 αΥιὶ γϑὶ οτὶ- 
αἰμαιοᾶ, θαὺ ονθὴ ἴῃ [86 οἰἵγ (οὗ Ἐοπιθ), {π6 Θοπαπιοῃ βίπκ Ἰηΐο σι μῖοὶ 
ΘΥΟΓΥ ἰδϊηρ ΒΙΓΠΥ δηα Δθοσαιπαῦ]6 ἢἤονγβ ἔγοτῃ 411 αὐϑγύθσβ οὐ {μ6 
σοῦ, Αὐ βγδὲ (8ο86 ΟὨΪΥ Μ ΓΘ ἀρργεβοπαθα 180 σοπίρββοα {πθπι- 
Βοῖνϑ οὗ ἰμδΐ βοοῖ; δθδυνψασαβ 8 υαϑί πιμϊ μα ἀϊδοονοσθα Ὀγ μοι ; 
41} οὗ Ὑβοπλ ΤΟ Γ6 οομάοιηηθα, ποῦ 80 τηυοἢ ἕο [86 οτπηα οὗἩ θυτγηΐηρ 
[86 Οἱ 828 ἔοσ {ΠΟ ΙΣ ΘΏΤΏΠΥ ἴὸ τηϑηκίπα. ΤΟΙΣ ΘΧθοι 08 ὙγΟΓΘ 80 
οοηίγινοα 88 ἴο Ἔχροβθ ἔδμϑῖὰ ἴο ἀδυϊβίομ δηὰ οοηίθηρ, ὅϑοπ8 ὙὙΘΥΘ 

1 Ἰμαγάποσ᾽ β ἤσδι. Τοδὲ. οἴδρ. χὶνὶ, Ὑ τ, νοΐ. υἱὲ, ὑρ. 85δ5---428. 8γο.; οἵ τοΐ. ἐν. 
ΡΡ. 8311---848. 4ϊο. 

3 866 ἴῃ Κογδῃ, οἰδρίοσ 8, 4, δ, 6. 19. Ὧν. Μδοκηΐϊρδε μδὲε οοϊ]οοοὰ δηὰ ἰπϑεγίοα 180 
ῬΑΔΒΑΡῸΒ αἱ ἰσπρὶ ἴῃ εἷ8 Οτγοὰ ἢ Π ΠΥ οὗὨἨ [Π6 αοεροεὶ Ηἰ βίου, ὑρΡ. 840, 841]. 
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οΟΥΟΓΘα οὐοῦ ΣᾺ {Ππ6 δ κη8 οὐἅἁἩ πὰ θοαβίβ, ὑπαὺ ὑΠ6Υ ταῖσδ Ὀ6 ἴογῃ 
ἴο Ρίβθοθβ ὈΥ ἄορβ; βοπγθ ἼθγῸ οὐποῆθα; πἈ1]6 οΟἴμογθ, πανΐηρ θθοπ 
ἀαυθοα ονοσ τι σοι θυδΌ 1 016 τηδίουα]8, Το το βού ἋΡ 88 ᾿ἰσἷβ ἰὼ [Π6 
προ πλ6, δηπα 1ππ8 Ὀυτηὺ ἴο ἀθαίῃ. ΕὟΥ [Π|688 Βρθοίβοϊοβ. ΝἝσο 8ϑν6 
Η18 οὐ ργάθῃβ, δηα, αὖ (6 βαῖὴθ ὥπιθ, Ἔχ ιι064 {ποτὰ {86 αἰ νΟΓΒΊΟἢΒ 
ΟΥ̓ [π6 οἰγουβ; βοῃῃθῦμπηθβ βίβπαϊηρ' ἴῃ {Π6 ογονγα 88 ἃ βρϑοίδίοσ, 'π {86 
ΒΔ οὗ ἃ ομαγϊοίθοσ, δπὰ δὖ οἴμεὺ ὑϊπη68 ἀγιγηρ 6 ματιοῦ ΠΙμηβο ; 
ΠῚ} δὖ Ἰοηρίμ {μ686 τχθῃ, {πουρ ΤΟΥ οὐ πιϊμα] απ ἀθβογσυϊηρ 6Χ- 
ΘΙΠΆΡΙ ΤΥ ΡυπΙϑηπηθηΐ, Ὀθρδῃ ἴο Ὀ6 ΘΟΙΩΠἸβοσαῦθα 88 Ῥ6Ορ]θ ὙΠῸ Ὅ ΓΘ 
ἀοδβίγογοά, ποῦ ουΐ οὗ τοραγὰ ἰο {π6 ῬυὉ]16 τ οἰ ἔΆσγο, Ὀὰῦ ΟὨΪΥῪ ἴο ρστδ ν 
{1Π6 σΥΓΌΘΙΟΥ οὗὨ οπθ στυϑη."" 

ἼῊ6 ἰσϑ πη ἽΥ τ ΠῖομΒ ΘΟΈΕΤΟΝΙΌΒ Ὀοᾶγβ ἴο {Πὶβ ρογβοουοη 18 1 
116 [ΟΠ] ον σοσάβ: ---- “ΤῸ ΟἸγιβύαπβ ΚΟ ἷ86 ΟγῸ βου γον 
Ῥυπὶβηαά, ---- ἃ ϑοχσύ οὗ ρϑορίθ δἀαιοίθα ἰο ἃ ΠΕ πα τη Ἰβο οΥοιβ 
ΒΡ οη.ὔ 

ΤῊΘ Ῥγϑοθαϊηρ δοοοιηΐθ οὗ ἴπ6 ρουβοοιοη οὗ ἴμ6 ΟἸ γι θύθηθ ὈΥ 
Ν το δῖα {ΣΙ Π6Ὶ σοηθτγιηοα Ὀγ Μαγίιαὶ, [86 δρὶρταταμηδθ δ (νΒο ]Ἰνοά 
αὖ ἴ86 οἷἶοδα οὗ {π6 γβύ οϑῃίυγυ.), δηὰ ΟΥ̓ δ ἀνϑηδὶ, [86 βαϊγῖϑέ ( ο 
βουτγιϑηοα ἀυτίηρ (ἢ 6 τεαῖρηβ οὗ Ἰδομιδη, Νσγνα, Ττα)δη, διὰ Ααγίδη), 
ΒοΙᾺ οὗἩ σοὶ 4|]ὰ46 ὧο {πΠ6 Νογοηῖδῃ ρῬουβθοιοη, απ Θβρθ ον ἴο 
16 ῥ᾽ οΠοά οοδῦ πὶ τ ΒΊοῖ (16 ΟἿ ΓΙ δηΒ σσογὸ θατηΐ, 

Μαγίῖα] μ88 δὴ δριργαιῃ, οὗ ψ βοὴ {Π6 [Ὁ] πρ' 18. ἃ 11 ταὶ ἰγδηβ- 
Ἰαοη: - “Υοι Βαγθ, ρδυῦθδρβ, ἰδίθϊυ βθθὴ ϑδοίθα οἡ {86 {ῃοδίγο, 
Μαυοῖυδ, Ὑ8ὸ {μγυδβὺ 18 Ὠδηα Ἰηἴΐο {86 το : 18 γουι ΤΠ1Π}ῈΚ βυοἢ ἃ Ῥϑύβοιῃ 
Ρδιδηῦ, νϑ] απ, βίοαϊ, γοὰ ΓΘ ἃ Β6Πη861688 ἀοίαγά, ΕῸΣ 10 18 ἃ τη 0 ἢ 
στοαίοσ {πἰηρ, θὰ ΓΠγοαϊθποα εοἰέλ ἐΐό ἐγοιιδίοδοηι οοαΐ, ἴο βᾶγ, “1 
ἄο ποί ββδογιῆσο,, ὑπδὴ ἴἰο ΟΌΘΥ {π6 οομητηδπα, “ Βυγη {86 Βαηπά,᾽ 5 
ΤῊ 8 ἐσου Ὀ] βοῖλα οοδῦ οὐ βιιϊγὺ οὗ (6 ΟἸἾ σϑυϊδηβ τῦδϑ τηδᾶθ || ἃ βδοῖκ, 
Οὗ ΡΑΡΟΣ ΟΥ Θοῦγβα 1160 οἱοίι, οἰ πο. Ὀθδιμθαγθα 10} οἱ οὮ, ΜαΧ, ΟΥ 
ΒΌΪΡΒΌΓ, πα Β᾽ Π}1}18Ὁ σοτα Ὀυ8(1016 τηδίοσιαἶβ, οὐ ἀἱρροά ἴῃ ἴΠ6 πὰ: 1Ὁ γγᾶ8 
{6 ῃ ρΡιυδ ρου 186 ΟὨτβδηβ ; δῃά, ἴῃ ογάον {μαῦ {86 τσ ῦ Ὀ6 Καρὶ 
πρτρ ἢ, -- {Π6 ὈΘΙΓΟΥ ἴο ΓΘΒΘΠ10]6 8. ἥδυλιηρ [ογΟΣ, ---- [Π61Σ ΘΒ 8 ΘΓΘ 
ΒΘΟΥΘΙΒΙΙΥ ἐμλδίθπμοα ἰο βίακοβ χοϑα ἴῃ 1Π6 στουηα." 
1 δῖ8 βγβὺ βαίσθ,  ἀνϑηδὶ μα 1π6 [Ὁ]]ονγὶπρ᾽ 8]}Π πιβῖ0Ὰ : ---- 

Νοῖν ἄδτοὸ 
Τὸ ρἴδποο δἱ ΤΊ ο ]πτιβ, ἀπ ὰ γοῦ ρἶαγο 
Ιη ἰδὲ Ρἱ ἢ ἃ βῃϊγο πῃ νυ Ὠΐοἢ δας ἢ στον ἀ8 ΟΧΡΙσο, 
ΟΒδίπ᾽ ἃ ἴο ἴα Ὀ]ΟΟάΥ βίβκο, δμὰ τγαρρ᾽ ἃ ἰῃ ἢγο." " 

: Τροίξαβ, Απηδὶ. 110. χνυ. ς. 44. Ἰαγάποτβ Ἠθδίμοῃ Τοβιπλοηΐοβ, ομὰρ. γυ. Ὑ͵οτῖκ5, νοὶ. 
ψΊΪ. ΡΡ. 251]---259. ὅνο.; οὐ το]. ἐἰϊ. ΡΡ. 610---6] 4, 4ῖο. 

3 Βοιϊοηὶυβ ἰῃ Νοτοπο, α. χνὶ. αγάηοσ, ομδρ. υἱἱἱ, Ὑ͵οσκδ, τοΐ, υἱΐ, ὑρΡ. 365---3272. 
ϑΎ0. ; ΟΥ γοἱ. ἰϊϊ. ΡΡ. 618---622. 410. 

8. Τῃ τηδίθ τ ηδ ὨΠΡΟΥ δρΘοίΔ ΙΒ ΔΓΘΏΒ 
Μαοίιιδ, ἱπιροδβαϊ αὶ 818 τι ΓΘ ἴος 8, 

Βὲ Ραιοηβ ζογίβαυα οἰδὶ ἀυγαδασο υἱάρίυσ, 
ΑὈάοτίϑηδὲ Ῥϑοΐογα Ὁ] Ὁἷ8 Π8068. 

Ναπὶ οὔπὶ ἀϊοϊδίυγ, ἐμπίοῶ ργαδοηΐς πιοϊεβίᾶ, 
“Ὅτο σῃδπιπι,᾽ Ρ]Ὲ8 εβὶ ἀΐςογο: “ Νοη ἐμοῖο." ἩΜαγίίαϊ 110. χ. ορίχτ. 25. 

4 1μαγάποῦ, σπδρ. νἱ. ὙΌΓΚΒ, νοΐ. νἱΐ. ὑρ. 260---262. ϑ8νο.: οὐ νοὶ]. ἰϊϊ, ΡῬΡ. 615, 616. 410. 
δ Με. Αἰβογὰ" Β ἰγδῃδδιίοῃ, Ρ. 27. ὙὍΤΏδ οτἱ ρίπαὶ ραβεαρὸ ἰ8 1.9: --- 

Ῥοῦθ ΤΊ ΚΟ] πυτω, ἰοϑδἂ Ἰυσϑθΐδ ἱπ {Πὰ, 
Θιιδὰ εἰληΐοδ ἀγάθηϊ, ααἱ ἦχο ριυίξίατο διτηδηὶ, 
Εἰ Ἰδΐατα πιο ϊὰ δυϊουπι ἀοσάἀπμοὶς ἀγοπᾶ. ΦΨατγεη, δαὶ. 110. ἡ, 166---Ἰ δ᾽. 
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ΟΥ, τρόγθ [ΒΓΑ ΠΥ, ---- “ Ποβοσῖθα 8 ργοαΐ υἹ]αη, Βα ἢ δ8. τὴα8 ΤΙρε]- 
᾿πυ8᾽ (84 οογγαρῦ ΤΑΙ ΠΙβίο πάθον ΝΟΓΟ), ““ ἀηᾷ γοι 88}8}} βυϑοσ {πὸ 
Β8Ὼ6 ΡυΠΙβητηθπὶ 1} 1Π086 γῃ0 βίδηα δυγπίηρ ἴπ {Ποῖ οὐ βδπλθ 
8Π6 Βιηιοΐζθ, ὑΠ6 1} μ6δα Ὀεϊηρ πο Ρ ὈΥ ἃ βίαϊα χοᾶ ἰο ἃ οἰαίη, ε}}} 
[ΠΟΥ τ 8 Ἰοηρ ϑύγοδῃλ" (οὗ Ὀϊοοά δηὰ δυϊὰ βυ]ρθυγ) ““οη {6 
στουπάα.᾽ 

ΤΠ6 δὔονα οἰοᾶ (αβπιοπΥ οὗ Ταοϊθαδ, ΘΟΥτο οτγαϊβα 88 1ὑ 18 ὈῚ οοη- 
ἰΘΙΙΡΟΥΑΓΣΥ ὙΓΙΓΕΓΒ, 18 ἃ ὙΘΙΥ ᾿τηρογίδηὐ ΘΟὨΠττηδίϊοῃ οὗ [μ6 Ἔυδηρο 108] 
᾿υϊϑίοτγ. ξὴ 10 (86 ιἰϑίοτίδη αϑβοσίβ, 1. Ταῦ 9688 ΟἸσῖβὲ σθα]γ ᾿ϊνοά 
δηα ἰδαρμῦ, δηα τγα8 ρυὺῦ ἐο ἀδδίδι 88 ἃ πηδ᾽οἰβοίοσ ὃν Ῥοπίζυβ Ρι]αΐα, 
Ῥτοσαγαῖοῦ ὑπᾶορ ΤΊδογαθ; 2. Ταῦ ἔγοτα ΟἸσὶβῦ [ῃ6 ρθορὶθ οδἹ]δὰ 
ΟΠ βυδμβ ἀογινϑα [61 Πϑὴθ ἀπα σοὶ ρίουθ βοηπηθηΐβ; 8. Τμδὲ {18 
ΤΟΙ ΡἼΟΙ ΟΥ ΒΌΡΘΤΒΕΓΙΟΩ (85 Πα [οΥπλ8 10) Πα 118 Σἶβα ἴῃ υ4ς8, ὙΠΘΓΘ 
10 αἴδο βργοα, πον Ππβίαπαϊηρ {Π6 Ἰσποπϊπίουβ ἀθϑίῃ οὐἁὨ 118 ἔου μά οσ, 
δΔηἃ {6 ορροδβι(οη ἩΠ1Οἢ 8. ἔο ον οσβ ἀὔξο γαγὰβ οχρουϊθποθα ἴτοιὴ 
1Π6 ΡΘΟΡΙῈ οὗ ὑπαὶ σουητΥ ; 4. Ταῦ 10 τᾶ8 ργορασαίοα ἔτομῃ πάρ 
Ἰηΐο ΟἵδοΥ ρατίβ οὗ [186 ττου]Ἱὰ 85 ἔᾺ. 88 Βοπγθ, ὙΠ6Γο, ἴῃ [86 ἰοη ἢ ΟΣ 
οἰονθηί ἢ γοᾶῦ οὗ Νοῖο, δια Ὀοίογα {πᾶ πλ6, ἴΠ6 ΟΠ γε 6 ΓΘ 
ὙΘΙῪ Πυπιογοιβῆ; δηά, ὅ. ΤΠαῦ {86 ῥγοΐδβϑοσβ οὗ {818 στ ]ρίομ ὙΤ6ΓΘ 
ΤΟΡΤΟδομοα δῃά δαϊθα, απ πάογυγθηΐ ΤΏΔΩΥ δπα ρτίθνοῦβ 80 6 ]ηρ8.2 

(2.) Τὴ6 ποχὺ ἰθβι ποῦ 0 Ὀ6 Δαἀάἀυοσοα 18 ἐπα οὗἨ (ὐαὰβ Ρ]1πὶυβ 
Οὐ 8 δοουηάιβ, θοίτου Κπόσῃ ΕΥ̓ 1Π6 παπηθ οὗ [86 ψγομπφεῦ ῬΙΙΝΥ. 
Ἧδϑ ναβ Ὀογῃ Α. Ὁ. 6] οὐ 62 ; δῃά, δὔοσς μοϊάϊησ ναγίουβ ἀἰβυρἸβη ρα 
ΟἴἶοΘβ, νγαὰβ ϑοηῦ ἴο {86 ῥγονίποθθ οὗ Ῥοῃπίιβ δῃηὰ Βιίπγηῖα, ὈῪ 186 
ΘΙΊΡΟΙΟΣ Ττα)δη, Α.Ὁ. 106---108, 88 Β18 δου οηδηΐ δηα ργοργθίοσ, ἢ 
ῬΓΟΘΟΏΒΆΪΑΥ ΡΟΥΘ. ΤΠ6 ροσβοουίίοη οὗ {π6ὸ ΟΠ γιβδηβ ὑπᾶθὺ {πδὲ 
ΘΙΏΡΟΓΟΥ Παα σοιμημηθπορᾶ ΔΑ. ἢ. 00; δῃηᾷὰ ἴῃ ὑπαῦ γοπιοΐθ Θου ΓῪ ὑΠΟΓῸ 

1 Τιαυάπου, οἢ. νἱἱ. ὙΜ τ 8, νοΐ. υἱΐ. ὑΡ. 962---265. ὅνο.; ΟΥ̓ ΥοΪ, ἰἰΐ. ΡΡ. 616--618. 410. 
3 ΤΏ Θχργοββίοῃ οἵὔ Τϑδοϊευβ 8, ἐπσέλς ται ἰμαάο, ἃ. υαδί πιμϊεἰμάε; ἡ ὨϊΟἢ Ὑ᾽ οἸταῖτο, ἢ 

᾿ηὶα δοουδίοτηρα ἀϊδγεχαγὰ οὗἩ Ἱσθῖ, δ88 τοργεβοηϊοὰ Δ5 ΟἿΪΥ ἃ ἔων ῬΡοῸΣ Ὑγοίο 8, ὙΠῸ ῬΟΓΘ 
δαοτ ἢσοά (ὁ ΡῃΝ])ς νοηρσοδηῆςθ. ἘΞΒΑΥ οἡ Ηἰβίοσυ, νοΐ. ἱ. οἢ. νυ. Ρ. 60. Ναροης Β ἰγαηδ᾽βίϊοη. 
1)᾽. Μδοϊκηϊρ ἣν ἢ88 σοι] οἴ οἰ Υ ὀχροβεὰ {Π6 (ΔἸβοῃοοὰ οὗἩ[Πδὶ ῥχοδίραῖθ ἩσΊΌΟΥ, ἰη ἢ 18 Οτααϊ- 
ὉΠ οὗἨ 186 Οο8ρ6} Ηἰδίοσυ, ὑῃ. 800 ---802. Μτ. ΟἿ ΌΟἢ Β ἔδ!β6 ἰγδη βίου δηἀ τλΐδγεργο- 
δΘὨΔ[Ϊ0Π8 οὗὨ [6 Ῥα85δρα οὗ Τδοϊίυ8 ἀρονὸ οἰϊεαὰ ἃσὸ 8ΌΪΥ οχροεοά ἴῃ ἴὴ6 ἀρροηῃάϊχ ἴο ΒΙΒῃοΡ 
ὟΝ δίβοῃ δ ΔΡΟΪοργ ἴον ἴπὸ Β10]6, δἀὐ ἀγεϑβεὰ ἴο (π6 Ὠἰδίογίδῃ. 

8 Οη ιΠῈ δρϑογοοἰϊοὰ ρϑββαρὸ οἵ Τδοϊζυβ, αἰ δθοη ἢδπα ἴπ6 [Οἴου ἱπΩ ΤοιηδγΚ :--- “ 7Τὴδ 
"οεί δοεροαὶ οτιἰοίδηι ἰα οὐἰφεά ἴἰο τεορεοὶ ἰδε ΤἈΌΤΗ οΓ ὑλὲε ετίγαονάϊπαγν ζαοί (16 ῬοΓδ6- 
οὐακίοη οὗ ἔθ ΟΝ τ διϊδηϑ ὑπο ΝΈΤΟ), ΑΝῸ ἘΒΠῈ ἹΝΤΕΟΒΙΤΥῪ ΟΥ ΤῊΙΒ ΟΕΣΕΒΕΑΤΕῸ ῬΆΒΒΑΟΒ 
ΟΡ Τλοιτῦθ. 7Τὴδε ῬΟΒΜΕΕ (ἰ15 ἰγα ἢ) ὧς οοηγπιεα ὃν ἰδὲ αἰϊφεπὲ ἀπά ἀσοιγαίε ϑμοίοπιίμε, 
ισῦο πιεπίϊοης ἰλε ρμπίεληιεπί ιοῤλιοὴ ετο ἰηπιοίεά ρον ἰδὲ Οὐγιδίϊαπβι 7Τὴδ τάττεπ (ἰδ 
ἱπίο τ πᾶ μοηπίποποθ8) πεσν ὅδ ΡΕΟΕῈΡ ὃν ἐλέ οοπδενῖ 97 τλε πιοϑέ αἀποίεπί πιαημεοτίρία ; 
ὃν ἰὴε ᾿πίπεαδίε εἰκιτασίεν 977 Ταοῖίω; ὃν ἀΐ γερπίαξίοπ, τολιοἢ σμαγεά δὲς ἰετὲ ἤγονι (δα 
ἑμίεγροίαἰδονα 7 Ρίομβ ἡγαμά ; απὰ ὃν ἐι6 μῬωγρυτί 9 λὶδ πατταίίοπ," (Ὠκοϊΐπὸ δηὰ ἘᾺ]], 
νοὶ. 1, ρη. 407, 408.) ϑιςἢ 5 τπ6 οὈβογνδίίοπ οὗ 1Π6 εοἰεραηῦ ἀπά Ἰοατποὰ Ἀβιογίδη, ὑγῆοδθ 
᾿μιεϊγοὰ οὗ ΟἸγβι ΔΕ Ὑ δ 658 1οἀ ᾿ἶπι, ἴῃ οἴ ΠΟΥ Ῥαγὶδ οὐ δὲβ ὑγοσκ, ἴὸ τιβγοργεδοηΐῖ ΒΟΙἢ ἰδ ἀπά 
[6 ΟἸ τ βδηϑ : γεῖ, ἐῃ ἀεβαπος οὗὨ 4} Ὠἰδιογι αὶ δῃὰ οὐ ς 8] το ΒΕ ΩΟΠΥ͂, ἃ τηοάδγη ΟρΡΡΟβΟΥ 
οἵ τονεϊαιίοη διττὰ ἐμ δὲ “ το ἰοχὶδ π᾿ ΠΙ ἢ δγὸ ἴο μὲ ἰουηὰ ἴῃ [86 ψοΥΚΒ οὗἩ Τδοίταβ ἃτὸ 
ἴοο πιο ἢ βυϑροοῖεά οὗὨ ἱπιογροϊδίοηβ ἴο θ6 δἀἀυςεά Δ8 ἀπ δυιῃουῖν Γ Ὑ}|0 ΟΠΤΟΠΙΕΥΥ οὗ 
1ἢ 8. αδϑοσιίουι ἰδ ΟὨΪΥ βυγρδββοὰ ὈΥ̓ ἴη6 νν 1] ᾿σπόγδηοθ νυ ΠΟ 1δ Ἔχ Σἴ8, ἐϑροοί! 88. 1(ἢ 6 
πΤίΐοῦ δἰ] ἀρὰ το τορτί πιο Οἱ ΟΠ Β. τη ϑγεργοβοημιῖοηϑ οἵ ΟἸ γί βείδηθ δηὰ ΟΠ γ βι ΔΉ ΠΥ ἰπ 
ἃ ΠΊΘΑΡ ἴοττῃ ἰπ ογάϑγ ἴὸ ἀοοοῖνο δηὰ πιὶδἰεδὰ [86 ΠΠΉΎΔΤΥ. --- ΤΏ6 τόδ ον 80 18 ἀφβίγοιιβ οὗ 
Ρτγοβθουίπρ 115 διιδήοςς ΔιγῖΠοΓ τν.ἢ}} πὰ τῃς ἰδίοτὶ 8] ἰοβι πο μ 65 οὐὁἨ Ταςίτυδ ἀπὰ ϑυεῖο- 
Ὠΐαδ ΠΟΙΠΡ ΘΟ νυἱπα ἰςαιοά ἰπ ᾿. 852. δὲ δεη. οἵ Μτ. ΥΥ. Α. Ηδ1]15᾿8 “ οιηδικ ου Δ οἰ μογ ΒΒ 
Ἐυΐπ8᾽" (Ιοπάοῃ, 1825, 8ν0.); 8 ἰεασποά δηὰ δΌΪΥ τσ θη ἰγοδίΐβο, 'ῃ τ μί ἢ (πς ΒΟΡἨ ἰΒΙΓΥ 
πὰ ἔα]θα ββϑογ 08 ΟὐἩἉ τπδὲ τποϑὶ Ἰπδίἀΐουβ δηὰ ἀδηφογοιδ οὗ ἰηβά οὶ τυγίϊογβ '5 ΓᾺΠῪ ἀπά 
δδιϊείδοϊου γ τοίυϊοι.. 

ΥγΟΠ.1. Ν 
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Μοτα αὐ (Π18 {πὴ6 ῥγοαϊρίουβ παμλροτβ οὗ ΟἸ γϊβίλδηβ, ἀραῖπδὲ ότι 
Ρ]ΐπγ, ΒΥ {6 δ ρογου ̓Β δαϊοῖ, νγϑβ οὈΠρϑα ὕο 86 81} τηϑπηοῦ οὗ βονθ- 
τ. Βοΐησ, Βουοναῦ, ἃ ὈΘΥΒοη οὗὁ ροΟα Β6 186 δπά τηοδογαομ, μ6 
ἠυάσροά ἴξ ρῥγυάοηιϊ ποῦ ἰο ργοοθοά ἴο ἴμ6 δχίγθηιθ γἱροὺσ οἵ (πε ΔῈ 
00} 6 δὰ τοργοβοιίεα {μ6 οβθ6 ἴ0 Ὑταδη, ἀπά μα τϑοεϊνοα ἢΐ8 
ΠΟΙ 48 οοποογηΐηρ 1. Ηδ τπογοίοσο τοί ἢἰπὶ (Π6 ἔο]οσην 
6ρ͵8116,, Δ. Ὁ. 107 (πν μοῦ 18 ἴοο ἱπιροτίϑη! ἰο 6 δὐοτιρο4), ἀπά ἴῃ {Π6 
ΒΆΤΉ6 ΥΟΔΥ τοοοϊνοα {Π6 ΘΙΏΡΟΙΟΥἘΒ τοϑοσρ, Τῇ δα μϑηιοιΥ οὗ μοὶ 
ἴπο8ο ἀοσυτηοηίδ 16 δἀ αι! ἰ6α ὈΥ {Π6 Βοορίοδὶ πιδίοσιδπ (ἸΌΡοη.3 

“ῬΊηγ, ἴο [Π6 οἸΡΟΤΟΥ Τ τα δ, τ 1ΒΠ ΘΙ ἈΘαΙ ἢ δηα ΠΔΡΡΙΏΘΕΘΒ: .---" 
“18 πιῦ οοπβίδηϊ ουδίοτα, δἰ, [0 Σοίου τυ 861} [0 γοῦ ἴῃ 81] τηλίίοτϑ 

σοποοσγηϊηρ ΒΊΟΝ 1 μᾶνα ΔῺῪ ἀουδί, ΕὟΓ ψἘΠὸῸὸ οδῃ Ὀοίίογ ἀἰσγοοὺ τὰ 
ΠΟΤΟ 1 πιοδιίαϊθ, οὐ ᾿πβίγυοῦ τὴ ΠΘΓΘ 1 δὰ Ἰσῃμοσαηῦ ἢ 1ΠαγΘ ὨΘΥΘΥ 
θδθη ῥγοβοηΐ αὖ ΔῺΥ {γ418 οὔ ΟΝ γιβίίδῃβ, 80 ὑμπαύ 1 ΚΏΟΥ πού νγ0}]} 
δῦ 18 [86 βιυδ)θοί-τδίοσ οὐ ρυπιϑῃτμθηΐ οὐ οὗ ᾿ΑΌΥ, ΟΥ ταῦ 
βού ποϑβ οὐρῃῦ ἰο Ὀ6 υδοᾶ ἴπ οἰἴπμογ. ΝοΥ πᾶγο 1 Ὀσοη ἃ {016 ρογ- 
ΡΙοχοά το ἀοδιοστηῖμα ὙΒΘΙΠΟΥ δὴν αἰ δγθηοθ ουρὰῦ ἴο Ὀ6 τηδάθ προσ 
δοοοιηῦ οὗ ἀρ6, ΟΥὁἨΥ Νοίδοσ {Π6 γοιππρ' ἀηα ἰθμᾶοσ, δηᾶ {Π6 {0}} σγοισα 
δηὰ τορυθί, οὐρὰ ἰοὸ Ὀ6 ἐγοαϊθα 41} δἰἱκα; ψμοίθοῦ γοροπίδηοα δδου]ὰ 
Θη 1116 ἴο Ραγάοῃ, οὐ ΜΠ ΘΙ ΠΟΥ 411 ν ἢο πᾶν οποθ Ὀθ6η ΟΠ τ βυϊαηβ ουρῆς 
ἴο θ6 ρυμπιθμοά, {πουρὴν {ΠΟΥ ΓΘ ΠΟΥ ΠΟ ἸΟΠΡῈΣ 80; ὙΠΘΊΠΟΙ {Π6 Πλῖπα 
1561}, αἰὐπουρσἢ ὯῸ ΟΥπι68 Ὀ6 αἀοἰοοίοα, ΟΥ ΟΥ̓ πλο8. ΟὨΪΥ Ὀο]οημσίπρ ἴοὸ 
186 παιιθ, ουρμύ ἰο Ὀ6 Ῥυμιβῃθα, (ὐὐποογηϊηρ 81} {Ππ686 {π|ηρ8. 1 ἀπὶ 
1η ἀουβί. 

“Τῃ {π6 τηϑᾶῃ ἐϊμθ 1 μανὸ [Ἀθη {Π18 οοῦτβα ψΠῸῈ 8411 σψῇὸ ᾿ανα 
βεϑη Ὀγουρῃύ Ὀαοίογα πλο, δπα ἴανο Ὀθθὴ δοουβϑα 88 Ὁ γιϑθίαπβ. 1 ἤἤανο 
Ραΐ [Ἀς αιοβίϊοη ἰο ἴμοπι, Υ μοῖμοσ ΤΥ ότο ΟἸτιβίίδμβ, ἴὔροη {πεῖν 
σοηΐαδβδίηρ ἴο τὴ {παὶ ΠΟΥ “γογο, 1 σορϑαίθα {π6 αυοβίοη ἃ βοοομά 
δηά ἃ {μιγτὰ {ἴπλ6, {πγϑαϊθηϊηρ; 4180 ἴο ρα Ι8ῃ (Πδτὶ τι} ἀθαίῃ. ϑΟἢ 8 
Β.1] γογϑιδίοα, 1 ογάογοα αὐσᾶὺ ἴο Ὀ6 Ρυπὶβιοα ; ἴον 1Ὁ τῦᾶβ 'ῷὸ ἀουδὲ 
ὙΠ τὴθ, τ μαΐουον τηϊσῃΐ Ὀ6 ἴπ6 παίυτα οὗὨ {ποὶγ ορίπίοη, ἐδαῦ σοπία- 
ἸΔΟΥ͂ 8ηἃ ᾿Πῆσχιθ]6 οΟὐδί μου οὐσῃΐ ἴο 6 ρυπίθηῃθα. ὙΠΟΤα ποσο 
οἴμοσβ οὔ {μ6 βϑῃ ἱπέλυπδοη, ποτα, Ὀθοδιβα {ΠΕΥ͂ γε Ἐοῃγδῃ 
οἰἐΖθ 58, 1 παν ποίθα ἀονῃ ὕο 6 βοηΐ ἴἰο 186 οἰΐγ. 

““ ἴῃ α ββογί (ἴπηθ, (π6 οσίπχθ βρτοαάϊησ 156], ὄνοη ἢ] δ ὺ ἀπάον ροτ- 
ΒΘΟΌ ΟΠ, 88 18 8118] ἔῃ Β ἢ ΟΔ868, ἀἴνογδ βοσίβ οὐ Ῥθορ]θ ολμθ πὶ ΤΑΥ͂ 
ΜΑΥ. Απ Ἰπίοστηδ ΠΟ νγα8 ργοβοηΐθα ἴο π16, υἱοῦ τιθηςοπῖηρ (ἢ 6 
ϑυῦμοΥῦ, σοπίδιπἰηρ; [Π6 ΠΔΙ68 ΟΥ̓ ΤΛΏΥ͂ ΡΟΙΒΟΠΒ, ὴῆ0, ΠΡΟῚ οχδηηΐϊηδ- 
[λοπ, ἀθηϊθα {πα {6 Υ ψαγα ΟἸ γιβιϊδηϑ, οὐ ΠδΗ͂ ονθὺ Ὀθθῃ βο; ψ}1ὸ 
Ταροαίθα ὩἿΟΓ τὴ 8ῃ ἱῃνοσαίοη οὗἩ {1ὸ ρσοάβ, δπὰ σἱτ πτὶπο ἀπὰ 
ἔγΔΏ ΚΙΏΘΘηΒ6 τηδΔἀθ βρρ]Π]οδίίοη ἰὼ γοὺῦ ἱπηᾶρα, ΜΠΙΟὮ, ἔογ ἐμαὶ 
ῬΌΤΡΟΒΘΟ, 1 μαα σαιβϑὶ ἴο Ὧ6 Ὀτουριῦ δηα βού βαίΐοσε ἴμπϑιι, ἰοροίμοσ 
ἢ [η6 βίαίπι68 οὗ [16 ἀ6:1108ὅ. Μογϑουοσ, ΤΠ 6Υ του]]οᾶ {16 ἤδη οὗἵἁ 
ΟἸιγϊβῦ, ποῃϑ οὗ τι βῖοι ἐΠΐηρΒ, 45 18 βαϊα, {ΠΡ τῦμο ἀσα τ ΠΥ ΟἩ τ βυϊδη8 
ΘᾺ ὈΥ͂ ΔΏΥ ΤΑΘΔῚΒ 6 ΘΟΙηρΕ]]οα ἰο ἄο. ΤΉρβο, ὑμπογοίοσο, α τπουρ 

᾿ ῬΙηγ, Ἐρίδι, 110, χ. 6Ρ. 97. ἴοτῃ, ἰϊ. ρῃ. 137---1 99. οἀϊε, Βίροπέ. [δ [8 τορτγὶ πιο Ὁγ Ὧν. 
Ἰλγάπον, πΏΟθ6 ἘΥΑΠΒ δ ἢ γὸ ματα ρσίνοη, ἀπὰ ὙΠῸ 888 δ] υβίγαϊοα θοΙὰ 186 ορίδε]6 ΟΡ τὴ6 
ἈΠ ΟΒΟΡΠΟΣ δηὰ [16 δπηροσοῦ ΤΥΊΔ Δη Β τοβοτρὲ ψ  Πυπίθσουβ ναϊμδδὶα οὐβογναϊίοηβ. 
ἐδέθη Τοδυπηοπίοβ, οἤδρ. ἰχ. Ὑ οσῖβ, νο]. υἱ, μρ. 287.-- 844. ϑνο.; οἵ νοΐ. ἱν. ΡΡ. 10--- 

4. 410. 
2. Πρεοῖξης δα ἘΔ], νοὶ, 11, Ρ.409 
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ῬΓΟΡΕΣ ἴο ἀΙἰβοβαγσθ. ΟἸΠΘΥΒ γ γα πϑιηθα ὈΥ͂ Δἢ ᾿πίΌσΩΟΥ, 80 δὲ ἢχϑὶ 
σοηξοββοα ἐμϑιαβοῖνοβ ( γβυϊδη8, δπα αἰουτγασαβϑ ἀδθηϊθα 1: ἰῃ6 τοβὲ 
βαϊα [Π6Υ Ππαᾶ θθοη ΟἸ γιβίϊδηβ, μαῦ πα [οἴ τΠποτι, ---- ϑοπιο ἴἤγοο Ὑ θα 
Δ5Ὸ, Β0Π16 ἸΟΠΘΘΓ, Δ ΟὯΘ ΟΥ̓ ΤΔΟΤΘ ἄρον ὑνγο τυ γοαϊθ, ΤΠΘΥῪ 4]]} 
ὙΟΥΒΠΙρΡΡΘα ὙΟῸΣ ἱππᾶρθ, δηὰ (μ6 βίδϊιιθβ. οὔ {μ6 σοάβ; ἰΐθβα α͵80 
του ]εὰ ΟἸτιϑί, Ζ7ῆεν αὔ[γηιεά ἐμαὲ {ἦ6 τοἱιοῖα 9. ἐλιοῖγ Καμῖξ ΟΥ ἜΤΟΥΣ 
ἴαψ ἵπ {λιί5, ἐλαὲ ἐδιον ι06 76 τοογιὲ ἐο πιοοὲ ἑοσείλιογ, οπ α ςἑαἰοά ἄαν, ὑεφίοτε 
ἐξ ισας ἰἰρλέ, απὰ εἴη αἀπιοπρ ἰλεπιδοῖυοθα, αἰξεγπαίοῖψ, α ἔχπιπ ἐο ΟΝ γίδὲ 
α8 αοά; απά ἰο δὲπά ἐλοπιδεῖυος ὃψ α δοίοπιρε οαὐὴὦ (Βαοταταθηΐο), ποὲ ἐο 
ἐλε σοπιηιϊβδίοη ΩΓ ἀπ ιοϊολοαηπεβ8, μέ ποί ἰο ὧδ σιιϊέψ 9. ἐλε, οΥ 
γοδῥεγη, οΥ' αὐμίέονψ, γιδυεῦ ἰο ζαϊϑιν ἐιοῖγ' ισογαά, ἨΟΓ ἐο ἄδην α ρίοάσε 
εὐπιπιϊίἐεα ἐο ἐλοπι, ιολόη σαἰίεα προπὶ ο τοέμγη τ. ἤψῥεη ἐδό86 ἐλΐπφϑβ 
06 Γ6 μον ογπιθα, ἐὲ τοαϑ8 ἐλεὶν σμδίοηι ἐο βοραγαίε, πα ἐλόπ σοπιθ ἐοφοίδον 
αγαϊπ ίο α πιεαΐ, ιολςἢ ἐδον αἰό ἐπ σοπιπιοπ, τοϊλομξ ατν αἰδογάθν; διιὲ 
ἐλὶ ἐλεν λαα ζογδογηο βίποε ἐδ6 μιιϑδίϊσαίζίοη ὁ ἡὶν οὐὠϊοί, ὧψ το]ιϊοῖ, αὐ- 
οοΥαἰϊπ {0 γοῖτ' σογιππαπα8, 1 ργολίδιξοί ἀαϑδεπιδίϊο8. 

“«Αἴὔον σοροϊνιηρ {Π1|8 δοοουηΐ, 1 Ἰυθροα 10 [Π6 ΠΟΘ ΠΘΟΟΒΒΑΡΥ (ο 
δχδηλΐηο, δα {πῶ ΟΥ̓ ἰογίυγο, ὕνγο τηδὶ ἀ-ϑουνδηίθ, Μ᾽ 10} γότο σα] ] ἃ 
ΤΙ ηἰβῖο8Β. ΒΒαΐ 1 πᾶν ἀϊβοονογοα ποίηρ θ6ϑι4θ δῇ 6.1} δηά οχ- 
ΘΟΒΒΙν 6. ΒΌΡΟΥΒΌ ΟΠ. ϑυϑροπάϊηρ ὙΠπογοίοσγα 41} γι 1οἷα] ργοσοοάϊτιρϑ, 
Ινα ταοοῖσβο ἴο γοὰ ἴῸγ δάνϊοθ; ἔονῦ 1 δϑ ἀρρθαγθὰ ὑπίο πο ἃ 
τηδίοῦ ΒΙΡΉΪΥ ἀθβαγυϊηρ ΘΟΠΒΙ ἀθγα τ 0η, ΘΒρΘΟΙΠῪ μρορ ἀσοομ)ὲ οΓ ἐλὸ 
φγοαΐ ππηιδεν 9} ῬόΥβοη8 τοΐὸ αγὸ ἴῃ ἄαπφεῦ 07 δι εγίησ ; 70 πιατν ὁ 
αἷΐ αγό5, απα εὐογψ ταπὲ, ὁ δοέϊ 861ε5 ἰἰᾳκοιοΐδο, αΥὉ αἀσοιδεα, ἀπο ιοἱΐί δὲ 
ασοιδει, ΝΟΥ διαβ {δι σοπέαφίοῃ ΟΥ̓ ἐλὶς διιρογϑέϊέίοτ δεὶχοιί οὐἑίο5 οηἶψ, 
διὲ ἐδι6 ἴρ5867 ἰοιοηι8 αἶθο, απά {δε οροπ σομπέτψ. Νανογί 688, 10 ΒΘΟΠ18 
ἴο π)6 {παῦ 1Ὁ πιδὺ Ὀ6 τοβίγαϊπθα ἀπὰ οογτγθοίοα, [0 18 οοσίαϊπ {μὲ [86 
ἰο0168, Ὑ᾽ϊοῖ νογα α]ηοϑῦ ἔογβακθη, Ῥοσῃ (ὁ θὰ τῆοσο γοαυοῃίοα ; 
Δηἃ {π6 βασγθὰ βοϊοι 168, αἰτοῦ ἃ ἸΟΠσ ᾿ ΘΓ 88100, ἅγα γαυϊνοα, 
γιοίτη8 1 Κονν 158 ἄγ ΘΥΘῪ Ψ γα Ὀουρσμῦ ἀΡ, Μ ΏΘΥΘαΒ [ῸΓ βοῖὴθ {1π|Ὸ 
1Π6γ6 ὍΟΓῈ ΤῸ Ριυγοίαβοῦβ. ἸΠΟΠΟΘ 1ὖ 18 ΘΑΒΔΥ ἴο ᾿πηᾶρὶηθ ψΠδὺ 
ΠῸΠΊθΟΥ8 οὗἉἍ τη πλ] σι θα τϑοϊαιτηθά, 1 ραγάοῃ γογα σταμπίθα ἴο ἴΠο86 
ὙΠῸ 8118}} τορϑηΐϊ.ἢ 

Τὸ 6 ργβοράϊηρ ἰοιίον, [Π6 ΘΙΏΡΟΓΟΡ Τταδη βοηΐ {πὸ [Ὁ] ον ηρ; 
ΤΟΡΪγ: --- 
“ΤτΑ δη ἰο Ρ]ΊΩΥ, τ μοὶ ἢ Ποα ἢ ἀπ α ΠΔΡΡΙΠΘ6Β8 : ---- 
“«Ὑοα δΒᾶνα ἰδκϑὴ {πὸ τσ ποῖ μοῦ, ΠΥ ΕΠ ΠΥ, 1 ὙΟῸΓ ΡΓΟΘΟΟ ηΡ8 

ἢ ἸΠο86 ΠΟ ᾿ανο Ὀθθη Ὀγουρῖ θοίογο γοὺ δ8 ( γβίϊδηβ; [ὉΓ 10 18 
προ βΒ10]6 ἴο δβίμ 5 ἢ ΠΥ ομ6 τῦΐα ἰμαὶ δ}8}} πο πρίνθγβα νυ. 
ΤΉΘΥ ἀγὰ πού ἴο Ὀ6 βδουσμύ ἴοσ. [Ἐ ΔΠΥ ἃγὰ Ὀτουρμύ Ὀοίοτο γου, ἀπά 
γα οοηγϊοίοα, ἔπ Ὺ οὐσ]ιῦ ἴο δ6 μιιηϊδῃοά. Ηοσονοῦ, 6 {πᾶῦὺ ἀΘη168 
Ηἷβ θοΐηρ α Οσιβιϊδη, δηά τα κοϑ 1ὖ ονϊάθηῦ 1η ἰδοί, ὑπαῦ 18, ὈῪ βυρ- 
ΡΙἰοαϊϊπο ἴο οὐν ροάβ, ποι 6 θ6 ϑβυβροοίθὰ ἰο ᾿ᾶνα Ὀδθ 80 
Τουτοτῖυ, ἰοῦ Βἴπι θ6 ραγάοπθα ἀροὴ σαρθηΐδμοθ Βαΐ 1ῃ ὯΟ ὁδ886, οὗ 
ΔΩΥ͂ ΟΥΠῚ6 ΨΠδίθνοσ, πᾶὺ ἃ 0}}} οὗ ᾿πίοστηδίοα δα Τοοοϊνϑα, ψιδοιΐ 
Ὀαϊηρ᾽ β'ίσπεα ὈΥ πὶ ὙΠῸ ῥγοβοηίβ 1; 0 Υ [λδ΄ νου] θ6 ἃ ἀδηρσογουβ 
Ῥγθοθαθηῦ, δηα πη γ ΠΥ οἱ ΤΥ σονθγῃ θη. ἢ" 

ΤῊ6 ρῥγοσθάϊησ Ἰοϊίον ἀπὰ τοδουρῦ ἔχη β ἢ πυλοσοιβ ἐπηρογίαῃς 
ἰαβθ το 168 ἴο 1Π6 κἰαία οἵ ΟἸ γϑ δηλ, απα ἴο {π6 ρυτιγ οἵ ΟἾγῖδ- 
(ἴα μυϊηοὶμ]οθ, ΥΥ̓Ο Ἰἰοαγ ἴτοια δ, ἰὼ (860 ΕΣΙΒΘΤ Ρ]αοο, (π6 στοαὶ 
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ΡιΌρτοδδ οὗ {π6 ΟἸ γβύλδη το] σίοπ 1 ἃ βῃογύ βραοα οὗ {ππ|6Ύ6υ Ἕγ18- 
ὈΔΗγ νγὰ5 ποῖμοῦ ΚΟ ΠΟΥ Ποαγὰ οὗ ἴῃ 186 ψοι]ὰ Ὀαΐοσο {86 τοῖστι 
οὗ ΤΊΡοτῖυΒ. ΕΠἸΡΏΓΥ γοδσβ μδα πο οἰαρβοά βίποθ ἴῃ6 ογυοιβχιοη οἱ 
“6808, θη Ῥ]ΩΥ πσοῖθ [818 ἸΟΌΟΥ, ΠΟΥ ΒΟΥΘΏΓΥ ΥΘΑΓΒ βίμοθ ἴΠ6 48- 
ΟἾΡ[68 οὗ “6βὰ8 θαρϑῃ ἴο τλᾶῖο ΔΠΥ τηθηΐοῃ οὗ ἢϊπὶ ἴο {μ6 (θη .1168 ; 
δηά γοῖ [ΠΏ γ6 6.6 αὖ {Π18 ΟΠπὴ6 στοαὺ ΠΤ ΘΙΒ οὗ τλθῃ Ποῖ Ρ]ην 
ΓΘρΘδίθα]Υ ἰθστὴβ (Ἰγἰβιίδηβ, ἴῃ πα ραγὺ οὗ Αβὶδ τ βογα 6 ρῥγοδι θα, 
αὖ ἃ στοαῦ ἀϊδβίδῃοθ ἔγοτῃ ἢ πάθα. ΟἸ γι βίδηβ ὑπ γ6 ὝΘΓΘ ΘΥΘΥῪ ὙΠΟΓΘ, 
{πγουρῃουῦ ὑπ6 Μ10]6 Θχίθηῦ οὗἩ 818 ὑγονίποθ, πὰ Οἱἴ168, πὰ ὙἹ]Παρ68, 
δη ἴῃ [πΠ6 ΟρΡΘἢ ΘΟΙΠΙΤΥ. Απηοπρ' ὕπθπὶ 66 ΡΟΓΒΟῺΒ οὗ 8]] ἀρ68, οὗ 
ΘΥΘΣΥ͂ ΓῺ πα οομα! οι, δηα οὗὁἨ ὈΟΐἢ Β6ΧΘΒ ; δῃά βυῖὴβ οὗ {μιὰ 8130 
ὙΟΥ ΟἸΖοη8 οὗ Βομπηθ. ΤΠ6 ργοναίθποα οὗ (ἢ Υ] βυ Δη1ν ἀρροᾶγ Π|Κο- 
186 ἔγομ 6 ὉΠΊΨΘΟΥΞΑΙ ἀΘΟΔΥ ΟὗὁἨ ρᾶρϑη ὙΟΓΒΏΙΡ: {π6 ἴθι ρ] 68 ὙΥΘΓΘ 
ἀοβογίθα, δπὰ {ΠῸ6 ββουιῆοοβ ἀἰβοοηθ θα. Βϑαβίβ, Ὀγουρις ἰο τηατϊκοί 
ἴον υἱοϊϊπηϑ, Βα ἔδνν ρυγομαβοῦβ. 0 ΤΩΔΗΥ͂ ΟΓΘ δοουδοα, δηα ΘΓΙΘ 
ἴῃ ἀληροΥ οὗ βυοσιπρ' οἢ ἀοοουηῦ οὗ ἴπ6 ργϑνδίθῃσα οἵ (15 ορίῃίοη, 88. 
ὕδᾶνγα ἴπ6 Ῥγοϑιἀθηῦ 0 βῃ8}} ὀσηοοση. ΕἸΣΙ ΠΟΥ, 10 18 δυιάθηΐ {Πα 
{Π6Γ6 ΤΟΥ͂Θ Ὡοΐ ΟΠ]Υ͂ ΠΠΔΠΥ͂ αὖ [Π18 {ἴπ|6, γῆο Ὀοτο [86 ΟἸγιδίίδῃ πᾶπ)6, 
Ὀυὺ {παῦὺ ϑιο ἢ} ΡΘΟΡΙῈ δὰ Ὀδθὴ ἔποῦα [ῸὉΓ ΤΩΔΠΥ ὙΘΆΓΒ; Β80ΠῚ6, [ῸΓ 
ΒΟΥΘΙΓᾺΪ γοΆΓΒ ; ΔΠπα ΟΠ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΥ6, γγὴ0 ΠΔα Ὀδ66π Ὀγοιυρῇὶ θοΐοτο Ῥ]ην, 
Βαα ρῥτοίοββοα (ΟΠ τιβ δ}, δα μΔα τοπουπορα Ὁ ποσὰ ἰμδῃ Ὁ ΘΩΓΥ 
γοᾶσβ. ΑἹ] ψῇο οἰτοππαθίδησοθ ρον ὑπαῦ ΟΠ γΙβ απ Υ δά Ὀθοη 
Ρἰαμίοα ΤΠογο [ῸΓ ΠΊΔΠΥ γαᾶγβ Ὀοίογο Π18Β αὐτῖναὶ. ἢ 8 Ἰπούθδδβο, 
Ἰη4 664, οοὐ]ά οηἷγ Ὀ6 {(π6 ψοσῖκς οἵ {{π16.-- ΘΕΈΘΟΝΩΙ,ΓΥ͂, Ῥ]ΙγΒ Ἰοιίοτ 
ὈθΑΓΒ ἃ ΠΟΌΪ6 ἰθβθ λον ἰὸ 86 ἰογο ας οὗ [π6 ΟἸ γι ϑίϊδηβ ᾿ῃ βυβοτγίηρ, 
Δα ἰο ὑμοῖν δίθδαυ ρϑυβονθύϑησδα ἴῃ {μ6 ἴφι (ἢ οὗ «6818 ΟΠ γῖβὲ ; δηὰ ιὐ 
4180 Θοιωπηυηϊοαίθβ ΒΟνΘΓΆ] Ἰη ογοϑηρ ῬΑ Ϊ ΑΓΒ τοϊανο ἴο {Π6}Γ 
τοὶ σίουβ Ὀ6] 16 πα ψουϑμὶρ. Μοσα ραγου αυΥ, 1. ΤΠΟΥ ἀϊδουποά 
411 (π6 ροάϑ οὔ (8 Βοαίμθηβ, δῃὰ σου] ποὺ τόσβῃῖρ {Π6 ᾿πλασοβ οὗ {ἰϊὸ 
ΘΠΊΡΘΓΟΥΒ ΟΥ οὗἩ μοὶ σοάβ. Τη6 ρϑορὶα Ὑπὸ δι γα {Π18 το] σίοη 
ἔογέοοῖκ ἐμ6 Ὠϑαίπϑη ἰθ0}68 πα αἰΐαγϑ, μα οἴαγθα πὸ βδου! ῆσοβ {Π6Γ6. 
2. ΤΏΘΥ Δββοι Ὁ] 6 ἃ τορϑίμοῦ οἡ ἃ βίαϊθα ἀδυ, νὨΙΟἢ γα Κπονν [ΤΌΠὰ 
(Π6 οΟἸ]αίογαὶ ἰαδύμηοην οὐ ΟΠ γβύϊδῃ πΥιοΣΒ γὰ8 {Π6 Το γα δ ΠΔΥ ΟΥ 
Θυηάαυ, οὐ ψΒιοῆ ἀν ΟἾἸγβύδπβ οοἰθυγαῦθ 86 τ ΚῚν ἐδβίϊναὶ οὐ 
ΟἸ τῖβυ β σοϑυσσοοίοη. 8. ΒΘ (ΠῈῪ ὍΟΓῈ ἈΒΒΘΠ 016, ῬΊΙΩΥ ΒαΥ8 
{πῶὶ ΤΏΘΥ βαηρ ἃ Ἀγὴη (9 ΟΠ γϑὺ 48 (οα; δῃὰ αἷ8ο δηραρβὰ {μοπὶ- 
Βαῖγϑθ, “"ὉΥ δὴ οδίῃ, ποῖ ἕο δοτωτϊ {ποΐξ, ΟΥ ΤΟΌΌΘΓΥ, ΟΥ Δα] ΓΟΥΥ, 
ΠΟΥΘΥ ἴο Αἰ! ἐν ὑποὶσ νογαὰ, ΠΟΥ ἴο ἀθηυ ἃ ρ᾽οᾶρα οογαταϊ 64 ἴο {π6π}.᾿ 
ΤῊΙΒ δοοουῃΐ 18 ὨΙΡΆΪΥ ἰο 1π6 Βοποῦγ οὗἩἨ {πμ6 ἢγβι ΟἸυϊδῦίδμβ. ὙΠῸΥ 
Ραϊὰ ἀϊνίπθ γουβῃρ ἰο Ὁπ6ὴΡ (οα ἀπά ϑανίουν, 688 ΟἸ γῖϑὶ, δπὰ 
ἀονοίοθα {Ππουββοῖνθϑ ἴοὸ 1π6 ρὑγϑδοῦϊοθ οὗ τηογὰ] νυἱσγίμβ.---- ΣΗΘΤΣΓ,, Ὀοῃ 
ἴμ6 6ρ 8:16 οὐ Ῥ]ηγ, δπὰ {π6 Ἰϑ ου οὐ σεβοσιρὺ οὗ Τγαδῃ, δἰΐθδὶ (88 
ἸπΠΟΟΘΠ66 8η4 νἱγίαθ οὗἩ ἐπ ἤγϑύ ΟὨγιβαπθ. ΕἼοσα ἰπ6 ἔοσημογ 10 18 
ουἹάθηΐ {μαῦ πο ογίπηθ, Ὀθβι 468 ἐμαί οὐἩ {πδὶσ σοὶ σίου, νγαβ ῥγονοά 
αραϊηϑὺ ΔΩΥ οὗ ἴπο86 γῃὸ σοῦ Ὀγουρσῃῦ Ὀοΐοτε Ῥ]γ. Τὔνϑῃ {Π6ῚΓῚ 
ΔΟΟΌΒΟΙΒ Δηἃ Ὀγοβοοιίοῦθ 8] ποι πηρ 686 ἀσαϊηβῖ ἔπθτλ, Ὀαϊ ἐπαὶ 
ΠΟΥ σοῦ ΟΠ ΓΒΔ η8: ἢ6 δχδιιλϊηθα ἀροβίαϊθβ; π6 ρΡαΐ ἴο ἴπ6 τοτύυγο 
ἵνο γουῃρ ΟΙΏΘΩ ὙΠῸ ὙΟΓΘ ΤΩΙ ΠΙΒίΘΥΒ ΟΥἹ ἀΘΘΟΟΠΘΒΒΟΒ, ἃπὰ γοῦ ἢ6 
ἀϊβοονογθα ποίμιηρ θα ψ ἤαῦ γὰ8 αὐϊΐθ Παγτα]θθ8. Τ7Τ]16 ΟΠΪΥ οὔατα 
δϑαϊηδί ὑμ6πὶ 18 δὴ δΟδυγα Βα ρου 10η, δηὰ οὈϑίϊπδου ἴῃ δάμοσιηρ ἰὸ 
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1. Ὑτα απ σοϑουρὺ δβοσαβ δα} } γ βίσοπρ Ῥσοοῦ οὗ [Π6 ᾿πποοθῆοα οὗ 
{π686 θη. Ηδ Κηον ποῦ οὗὨ δῃγ οἴΐθῃμοθ οὗ ΒΟ ΠΟΥ Τ6ΓΘ σι], 
Ἵχοορίϊρ ΟὨΪΥ ἰμαὺ {ΠΟΥ ἀϊα ποὺ βυρρ)!ϊοαία ἔπ μοαίμθη ἀθὶῖθβ. ΤΠ 
ΠΟΠΘΒΟΥ͂ 8Πἃ ἱπῃοΟθῃοΥ οὗ [π686 τη ΟὈ]Πρ6 ἃ8 ἴ0 ΡΥ ἃ ρτοδΐ τορατὰ 
ἰο {πεῖν Ὀ6]16 δηα ῥγοΐθεϑιοπ οὗ {6 Ὁ γϑάδῃ σοὶ ρίοη. ἢ [ΠΟΥ ΤΘΓΘ 
ΒΟΌΟΥ δηὰ ἀϊβογοοῖ Ὀϑίογθ {Π6Ὺ δι γδοθα ἱξ, 7 ΤΩΔῪ Ὀ6 ϑιγα {παΐ 
{Π6γα ἐλε γα δύο ον άθηοθβ οὗ 118 ἰσατ 848 ἀρργονυρα {μουλβοῖνοβ ἴο 
ΒΟΓΙΟΊΒ ΡΟσβοηΒ.Ό. [Ὁ ΠΟῪ ἅΓ6 Βα ρροβθά ἴο ᾿ιᾶῦϑ ἐοστηοῦ θη υἱοϊουβ 
ΔΑ ἱγτορῦϊαῦ, Ποτα 18 ἃ βίσοηρ ῥγοοῦ οὗ {86 ἔγσυ τ δῃὰ ροοάηοββ οὗ 
ΟἸ τ β Σ ΕΥ̓, μϑβιη ἢ 88 1Ὁ Πδα 80 στϑαΐ δὴ ἱπῆμπθηοα οἡ {π6 τλϊη8 
οὔ θη, δὖ 8 ἔπη τ ῃθη ΠΟΥ τοῖϊρῦ ΘΆΒΙΪΥ ον ΠΟΙῸΣ 1ς 88 τπ8]}} 
στουμάρα οΥ ποῖ. [π οἰἴμϑι 0886, 1Ὁ 18 8 ΠΟΠΟῸΣ ἴο ἴΠ686 ῬΥἱποῖΡ]68, 
1παὲ 1080 ττῆο δια ργδοθὰ (πθηὶ πηι πίδὶ θα βοὴ ἱππόοοθποθ ἔπ ἐμ ὶσ 
Ἰῖνοβ, (αὶ {Ππ6ῖῚ δῃθηλῖθθ, ουθ δου [Π6 βίγιούδϑθυ ἱμαυΐγῖθθ, οου]Ἱὰ α18- 
σΟΥ̓ΟΓ ποίίπρ᾽ ΟΥΠ.1ΠᾺ] ἀραϊπδὺ ὉΠ ΘΏ]. 

(3.) 4.Ὁ. 176. ΟΕ 808 τἹαϊουΐο8 {π6 ΟΠ γΙβυϊλμβ [Ὁ {Π6ἷσ τσουβῃρ 
οὗ ΟἸεἰβὲ, δῃὰ αἰϊθϑίβ {π6 σταάταὶ ᾿πογϑαβο οὐ {Π6 ] πυῦοσθ. Ηδ 4180 
Δοκπον]οᾶραβ ἐμαὶ {Π6Γ6 ἡ γα τηοααβί, ἰοιηρογαίθ, δηὰ ἱπί} Πρ ϑηΐ ροσ- 
ΒΟΩΒ φιηοηρ ἴοι ', ἃ ὈΘΑΓΒ 3 0Π688 ἴ0 (Π6ῚΣ ΟΟΠΒΊΔΏΟΥ πῃ ἴΠ6 (Δ 18 
οὗ Ομγῖβ. Αὖὐ 186 νϑῦὺ ἔπη τ θθη 6 τζοίθ δραϊηδὲ ἴμοθια, {μ6 7 
ΜΟΥ ΒΌ βοσῖηρ ἃ ρτίονοῦβ ρογβοουΐοη, θὰ ΓΘ ΘΩΔΟΪΘα ἰο τι μϑίαπα 
Ῥοίἢ Ὧ18 ββαγρ- ρΡοιπίβα ρθη, δῃὰ αἶϑὸ {πμ6 βϑιυγοσὰ οἵ {πΠ6 τηαρὶδίγαίβ. 

(4.) σοιαν, {Π6 Θομ θα ΡΟΥΆΤΥ οὐ (ὐδ͵βυβ, γγχὰ8 ἃ ὈΙΓῸΣ ΘΠΘΠΙΥ οὗ 
1πη6 ΟἸτϊβδημβ. [1Ἃἢ δἷ8 δοοοιηΐ οὗ ἴ[π6 ἀθδίἢ οὗ 1π6 ΡΒ] βόρμοσ Ρογο- 
στίηυβ, ἢ6 ὈΘδγ8Β δι μϑηίϊο ἰΘβ ΠΩ ΟΠΥ͂ ἰο {86 ῬΥΙΠΟΙΡΑΙ ἔδοίβ ἀπά ρῥγϊη- 
οἶρ]68. οὗἩ ΟΒ βδηῖΥ ; μαξ 108 ἔου ΠΟ 88 οσυ θῆρα ἴῃ Ῥα]οβίίηθ, 
ΔΠ4 ψογῃρροα ὈΥ ἐδὸ ΟἸ σιϑιδηβ, ὙΠῸ οηϊογίδιη θα ρθουν βίσοηρ; 
Βορϑϑ οὗ ἱπιτηοσίαὶ 16, απὰ στοαῦ οοηΐοσαρί ἴῸΣ {818 που]ὰ απὰ 18 
Θη]ουτηθηΐβ ; δπᾶ ἱμαὺ (ΠΟῪ ΘΟΟΓΑΡΘΟΙΒΙΥ Θηἀγοα ΤΔΩΥ ὉΠ] οἰ Ἰο τ. Οα 
δοοοπηΐ οὗὨἨ {ΠΟΙ͂Σ ὈΥΪΠΟἾΡ]68, ἀπ βου ] 168 ΒΓ πἀοχοα {οι βογαβ ἴο 
ΒΒ οτίησβ. ΗομΘΒΥ δηα ῬγΟΡΙΥ ῥγουδιϊθα 80 τωσοῖβ διμοηρ [Π6Π|, 
(μαὲ {Π6Υ ἰγυδίοα Θϑο οἴμοσς σιπουῦ βεουσιγ. Τοῖς Μαβίοσ μδὰ 
ΘΑΓΏΘΒΕΪΥ σοοοπμηθη θα ἴο 8}} ἢ18 ἐσ τ ταυξυδὶ ἴον, ὈῪ ΜΒΙΟἢ 
αἶβο ἔποῪ 6 ΓΟ τ ἢ} ἀἰθιϊηρυ δῃθα. [}ἢ 8 ρῖ6 66, θη 6 ΑἸΟΧΑΠΑΟΥ 
οΟΥ Ῥρϑυάοιωδηίθ, π6 Β8Υ8, (δαῦ {Π|6 Ὺ Ὑγ6γ6 7 6}} Κπονπ ἴῃ {86 του] Ὁ 
{86 παηθ οὗ ΕΟ σιϑυδη8; μα {ΠῸῪ ΘΓ αὖ ὑπαῦ ΕἸτὴ6 ὨΏΤΏΘΤΟΙΒ ἴἢ 
Ῥοπίι, Ραρβ]αροπία, πὰ [16 ποῖ ουγίηρ ΘΟ Υ168; δηά, ἤπΆ}}γ, {παῖ 
{Π6Ὺ ποσο ἔοι 4]6 (0 ομϑαΐβ δμὰ ᾿πηροβύοσβ. ἀπά 1ῃ {Ππ6 ἀἰαϊοριιθ 
δ ]οἃ ῬΒΠοραίγιβ (τ μῖομ 1 ποῦ πείθῃ ὈΥ μυοΐδῃ ἰπηβ6]}, ἴο 
Ποῖ ἴξ 18. ὉΒΏΌΔΙΥ Θβουι 64, νγγὰ8ϑ ΘΟ ροΒοα ποῖ Ἰοπρ; δέν υ Ἀ18 {1π|6), 
{Π6Γ6 86 ΠΌΙΩΘΓΟῺΒ 8] βίο 10 116 τ ΤΙ ΠΏΡΒ, ΡΥ] ΠΟΙ ρ168, δῃα Ὀσγϑοίϊοθβ 
οὗ ΟἸτιβεδηβ, 411 οὐ συ ῃῖοῖ ἀγὰ του], δηα Θϑρθ οὶ] ]Υ (πεῖν Ὀ6]]οΓ οὗ 
{π6 ἀοοίτίπο οὗ [π6 ΤὙΎΠΙΥ. 

(56.) Ὑπὸ ογἀθ μὰ οομβίδηου οὗ {π6 ΟἸ τ βυδηβ ἀπο ν ραγϑθου- 
ἴἴομ γα στοίοσγοα ἴἰο ὈΥ ΕΡΙΟΤΕΤΟΒ (Α. ἢ. 109), ὑπᾶϑὺ ἴπ6 πδῆμθ οἵ 

᾿ Ψίάςο Οτΐζοπ, οοπίγα Οεἴδβαμι, 1. ἰ. Ὁ. 22. οὐϊξ. Οδη ΔΌ. 1677. 
2 Ταγάποσ᾽  Ἠοδίμοη Τοεδιϊπιοηΐοδ, οἷ. χυὶ!ὶ. ϑοοιίοηβ δ---8. ὍοΥΚα, νοΐ. Υἱἱϊ, ῬὉ. 86---δ0, 

8γο.; ΟΥ̓ Υ͂ΟΪ. ἱν. ΡΡ. 130 --- 188. 410. 
5. Τοϊὰ. οαρ. χίὶχ. Ὕγοσζα, νο]. υἱΐὶ, Ρρ. 69---81. ϑνο. ; οἵ νοΐ. ἱγ. Ρῃ. 149---156. 40. 
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(ΔἸ αη8.: ὙΠΟ ΟἸΩΡΟΙΌΣ ΜΆΑπΟῦΒ ΑΝΤΟΝΙΝΟΘΒ (Α. Ὁ. 161) τροπὴ 8 
τη6 ΟἸγΙϑδηΒ α8 θχϑδιωρίοϑ οὗ δὴ ορϑίϊηαϊα οοπίοωρί οὗ ἄδβαι 2 Απᾶ 
ΟΑΓΕΝ (Α. Ὁ. 200) δΔοκπονοᾶρεβ {Π6 οοπβίδπου οὐ ΟΠ τ β δ ἢ8 1η {πο ῖν 
Ῥυϊποῖρ] 68. ῬΟΒΡΗΥΕΥ (Λ. Ὁ. 270) δοϊςπον]θάσϑβ ὑπαὺ ὉΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ 
ΠΟ ΨΥ ὨΠΠΊΘΓΟΙΒ πη ὑπ6 Βοιηδῃ τὰ τὰν δΔηἃ ὑηνν}}}}Πσ]ν Δάπι 1.8 
{π6 πιίγβοϊοβ τγουρῃῦ ΟΥ̓ {πΠ6 ΔροβίΪ68, ποι, Πο  ου θυ, 6 ΒΟΥ Ρ68 ἴο 
[π6 τιαρὶο ατῦ; δῃηαὰ Βα δηδοδνουσγεαὰ [ο ἌἜχροβα {μθπὶ [0 Ῥορυϊᾶγ σὸ- 
ῬΓΟΔΟὮ ὈΥ͂ ̓ πδηαίίηρ᾽ {παῦ {Π6Υ τ γα [6 Θα0}868 οὗὁ {π6 ΘΑ] ΔΙ} 1165 ὑπαὶ 
θ6[6}} {π6 ἘΒλοτηδη διηρῖγο." 

(6.) 1μαβύ]γ, {16 ΘΙ ΡΟΓΟΥ ΦΌΜΙΑΝ (Δ. ἢ. 861), Ἡπουρὴ Βα δη- 
ἀδανουγϑ ἰο Ἰθββθα {πὸ ἢ 6Σ οὗἨ {π6 Θαγ]ν ὈΟ] 1 Β ἰῃ «6811, γαῖ 15 
οοπϑίγαϊηθα ἴο δοκπον]οᾶσο ὑπαῦ [Ποῦο ογὰ τ] 468 οὗἩἨ δυο τππθῃ 
ἴῃ ἄτοθοο δηᾶ Τίαῖγ Ὀοίογο “οΐη σγοίο ἢἷ8 (ἀοβροὶ, δὰ πὶ ἐμὸν 
Ὕ6Γ6 ποὺ οομῆπηποα ἴο {6 ἸΟΥ͂ΤΟΙ Ο]45868; ΤΙη6η οὗἁὨἁ Θἤδγβοίου ---- ΘΒ Οἢ 88 
Αγ] 8, ἃ Βοιηδη οοπ υτίοῃ, αὖ βατθα, ἀηα ϑαγρῖαβ αι, ρῥσο- 
οοηΒὰ] οὗἩ Ογρτυϑ, --- Βοῖηρ δοηνογίοα ἴο {86 ἔλιἢ οὗὁἨ «6805 Ὀοϑέοσα 16 
οπὰ οὗ ΟἸαμα 58 γοῖρῃ {0 δβοθπαθα [Π6 πηρογῖαὶ [ἤγοπα Α. Ὁ. 4], 
πα ἀἸ6α Δ. Ὁ. 64); απ ἢ6 ἔγοαθθηθ ν ΒΡΘα 8, ἢ τυοἢ ἱπαϊσῃα- 
ἰἴοη, οὗ Τοίοσ απὰ Ῥαΐμὶ, {ποδ6 ὕπο σγοαῦ ἀροβί]θβ οἵ «6β8118, δῃά 
ΒΘΟΟΒΒ Ἢ] Ῥγοδο οτθ οὐὗἨ ἢ18. (ἀοβρθ]. ὅὸ {παὸ, ἀροη ἐπα ν]0]6, {Π6 
δροβίαία διροσγοῦ “116 ἢα8. τιπἀοΒι σα ὈΟΥΏΘ ἰοβ ον ἴο (6 
ἀγα} οὐὗὁἨἁ Τὴν {πιηρσβ τοοογάθα ἴῃ {16 Νον Τοβίδιηθηί, Ηδς αἱπιεά 
ἰο ογογίθγονν {πὸ ΟΠ γιβδῃ τοϊσίοη, θὰ 848 ΟΟΝΕΙΕΜΕΡ ἰδ; [218 
ΔΥσ 68 δραϊηϑί 1 8ΔΓ6 ῬΘΓΙΘΟΙΥ Παγπλΐο88, ἀπὰ ᾿ηϑυβηοοηῦ ἴο πη- 
βοῦι]α 16 υυοακοβϑὲ ΟΠ γιβύδη ; [ῸΓ Π6 8 ποῖ τηδάθ ομθ οὐ]βοίζοῃ οὐ 
πιοπηθηῦ ἃσαϊηδύ {π6 (γἸϑιϊδη το] ρίομ, ἃ8 οοηῃίαϊηθά ἴπ {Π6 ρϑηαΐῃα 
ἃηα δας ]πθηθς ὈοοΪτθ οὗ {πὸ Νοιν Γ᾿ δϑιδπηθηῖ, ὅ 

ΝΙ. ΤΙ ἀο 411} (Π6 ᾿ηνοίδθγαϊο δπϑιηΐοϑ οἵ ΟΠ ΓΒ ΔΗ γ, ---- ἔγοπη 118 
ἢγϑί οὐἱσίη ἴο 118 σοπηρίοἴο Θβί Ὁ] Βῃγλθηΐ ἰῇ {Π6 ἔποπ ποινῃ πγου]ά, ἴῃ 
{6 ἔοαγί ἢ οοηατΥ οὗ 6 Ο τβίϊδη γα, ---- ἀπιῖθ 1 σ᾽ νῖηρ ἀἢ Ποπουγ- 
ΔΌΪ]ο ἰΘΒΟ Δ ΟἿ ἴο {Π|0 οἰαγαοίον οὗ Ο γ]ϑί, (π6 Τϑα]γ οὗ Ἐΐ ΤΆΊΓΔΟΪ 68, 
ἰο {6 σϑηιηθηθββ, δα μοητ ον, δηα ον} }ν οὗἨ {π6 ττιτηρβ οὗ 
[᾿6 Νον Τορβίδιηθηΐ, δηαὰ 10 {Π6 ψ|4Ὰ6 δηα σὰριἃ ργορτθβϑ οἵ ἐδὸ 
Οἰγϊβδη το] σιοη, ἃ8 τῦ0}} 45 ἴο {π6 ππ|ῖγ οὗἩ {π6 οδ]δοίβ οἵ [μ6 Ογὶβ- 
(η ἤκ1{}ν 8η4 νγουβῖρ, {π6 Ὀ]ΆΠ161688 ᾿ναβ οὗ {π6 ΟἩ γι βία ηβ, δπὰ {ΠΟῚΓ 
ἘΠ ΒΠΔΚΘΉ σΟΠΒΙΔΠΟΥ 1 ΔαΠογησ ἰὼ {Ποῖ ΠΟΙΥ ργοοβϑίοη, σοραγά]οβ8 
ΟΥ̓ {Π|| πχοϑὲ ΒΡ ΪΠΑΤΥ ἀπά Θχαιΐβιία Τουπηοπίβ {πα οου]ὰ θα ᾿ηδιοιοά 
οὐ ποι. 10 18 τὰ ὑμπαῦ, σοησογρ' ΠΊΔΩΥ ἱπηρογίδην ἀτγίϊοϊοβ οὗ 
Θογιρίατα μἰβύογυ, [Π6 ἀστοοῖκ δηά 1μαῦ] ἢ ΤΙ ΓΟΓΒ πον οχίδπε ἀγα τοί] 
Β] πε; δπα ἤθηοα Βο]6 ἰἰᾶνα αὐὐδηιρίθα ἴο γαῖ86 δὴ δυρυϊηθηΐ Ἀααϊηδβῦ 
1μ6 ον} }γ οΥὮὨ {π|8 ἰδίου. Βυῦ {86 δβιἴοῃησο οὗἨ {16 πυλύοτβ ἴῃ 

1 Ἰγάποτβ ἨΔ πο ΤΟδι τ οηἶο65, ομΔΡ. χ. ουκβ, νὉ]. νἱϊ, ὑρ. 344--- 857. ϑνο.; Οὗ 
το. ἷν. ΡΡ. 48---50. 41ο. 

Ξ ἼΠΙ οἴαρ. χυ. 82 ὙὝοτκα, νοὶ. Υἱῖ. ΡΡ}. 8393----406, 8το.; οτ νοΐ. ἵν. Ρῃ. 78---- 78. 410. 
8. Ἰυϊά. εἶδαρ. χχί. Ὑογκβϑ, νοΐ. υἱἱϊ. ρρ. 90, 91. Βνο.; οτγ νοἱ. ἰν. Ρ. 161. 4ϊο. 
4 Τρία. οὔδρ. χχχνὶϊ, ύοσκα, νοὶ. Υἱἱϊ. Ρῃ. 220---226. ϑνο.; ΟΥ νο]Ϊ. ἵν. ρῃΡ. 384---238, 410. 
5 Τυϊά, ἐἤδρ. χὶν, Ὑ͵ΌΓΚΒ, νο]. Υἱ]]. Ῥῃ. 394---411]. ϑνο,; ΟΥ̓ νο]. ἰν. 00, 3323 --- 842. 4ἴο. 

ΤΠ πῆ] Πἰδιογίδη οὗἁὨ ἀςοϊϊ πα Βοπιο ᾿85 δὐλοδιοὰ {}|16 Θοσι ΓΔΟΥ Οὗ ΤΠ ΡΆΒΒΘ ("68 σο]οςιοα 
Ὀγ γ. 1αγποσ ΤΤῸΠπλ ἴΠ0 ἀροβίδιο ΘΠ ρου, Ὁ αἰ γπιῖης εἰναι Ὀγ. Τδιγάποῦ [μὶ8. “' δοσιταῖο Υ 
σοιμρ᾽] ἃ 4}} μα΄ σΔ1ι ΠΟῪ 6 ἀἰβοονοτγοὰ οὗ Ψ ] ἰΔη 5 τοῦ ἀραίηβι ἴῃς (τι η 8." 1)ος] ηο 
δηὰ ΕΔΙ], νοὶ]. 'ν. Ρ. 8]. ποῖθ ρ. Ηογινοτάοη, ἀς [τηροταίογς δ} 8π0, ΡΒ. 11]4---1 31, Ικμὰ, 
αὶ, 1827, ϑὅνο. 
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ααθβίϊοη ΠΔῪ Ὧδ ΒΑ δέοι δοοοιηΐοα ἔργ, ὈΥ {πον στοδί Ἱροσᾶῃοο 
οὗ ϑυιοῖ ἔλοίβ ἃ8 ὁσουγτοα νΟΣΥ͂ Ἰοπρ' ὈΘΙΌΓΘ {Π6ὶγ οὐγη {ἰτη6, πα ὈΥ [86 
ῬΘΟΌΪΙΓ οοπίοπρὺ οδηἰογίδιποα ἔοσ Ὀοί ονγ8 δηᾶὰ ΟἸ σι βίϊδηβ, γϑίη 
ἴγοπι {Π6 Αἰ γ γι οὗἉ ὑΠ6}Ρ ουδίομῃδ δηα ᾿πϑιϊὰ}10π8. ΤῸ {Π686 ρ6 6 
ΘΟΠΒΙΘΓΑΓΊΟΩΒ ΜὙΔ ΤΩΔΥ 84, ραγ Ο.]ΑΥΪῪ ἢ} τοίογθῃοα ἴο [86 Β]6 66 
᾿ πραύθον Πιϑιουπ8 σοϊδῦνθ ἴο {86 ΣΘΙΊΆΥΚΑΌΪῈ ουοπίβ ἴῃ ἐπα 116 οὗ 

Ἰδῖ, --- 
1, Τπαῦ πιαπν δοοῖλβ οΥΓΓ λ086 γτεηιοῖθ αἀφε8 αΥ̓Θ 1(ΟΒΥ, ἐπ τολίονι ἐξ ἴα 

νεγν ροεϑίδίο ἐλαΐ δοηιθ πιεπίϊοη πιϊσλέ ἄασυε δόεη πιααίε 9 ἐδ8ε ζαείς. 

Ηδξμποςο [Ὁ μ88 Βδρροπρᾷ ἐμαὐ τη Οσουτγ ΘΠ 668, τ ἰΟἢ ἅτ γοϊαϊθα ἴῃ {π|6 θυδηρο] οι] 
ἘΡΊΘΕΤ ΔΤ ποῦ ἴ0 ὃὈ6 ουπὰ ἴῃ ἴδ τσ οὗἩ [16 Βοδίμθη8. ΟΥ̓ ἴπ686 ὙΣΙ ΡΒ, 
᾿ηἀθθα, γὸ δανα ΠΟῪ ὑπ [6 Ὁ ΤΟΙ ΔΙ ΠΙῺ ἴῃ ΠΟΙ ΡΑΥΒου Οὗ" {Π6ῚΡ ΟΥ̓ ρΡΊΠΔ] Ἡσ ΟΣ ; 
πὰ {Ππο86 τ ΠΙΟὮ ἅτ οχίδληῦ 8.6 ΟἿΪΥ ἰγαρτηθηίβ οὗ ῥγοοθαϊηρ μἰϑίοσθβ. Τθυδ, (80 
τη Γ τ οσ ΚΒ Γ᾿ ὈΥ “6818 ΟἸτῖδι, δὰ {86 τηοῃυπθῃ8 οὗ [86 στοαῖ δομίονο- 
Ἰη6ῃ 05 ἰδδῖ ἰοοῖς ο͵δοσθ ἴῃ [86 δσθ βοὴ ἢ6 5 ὈΟΓΏ, ΓΘ ΠΟῪ τη βδίηρ οὐ ἰοδί. ΑἹ] 
186 ΒΙΞΙΟΥΥ οὗἁὨ Του Οἰδββῖιβ, ἔγοπι 18:6 σοΏϑ0 }8}}}08 οὗἨ Απε δι δηὰ Βα] υ8 ἴο {116 
ΠΟ Βυ 5}108 οὗ Μέοβδαϊδ δηὰ Οἰπηδ ((μδὺ 18, [Ὁ 86 δρᾶθα οὗ ἴθῃ Ὑθδγδ, --- ἤν γὙϑῆγϑ 
Βαεΐοσα πὰ ὅνο γϑδῦβ δον [86 Ὀἱντ οὐἩ ΟἘγ1βι), 15 ὑοί }Π} ]οϑί, ἃ8 4180 18 1 ἱνγ᾽β .18- 
ἸΟΥΥ͂ οὗ Β6 ϑαπιὸ μοτίοα. 1ῃ νδίῃ, {βθγείογθ, ἀοθα ΔΩΥ μα ὄχρθεῖ ἴὸ ᾿ιπὰ {86 
ΤΟΙ ΑΓ ΔΌΪ6 65 οοῃοογηϊηρ {86 θὲγῖ οὗ Ομ τὺ πὰ ἰθοβ ὙΓΧΙ ΘΙ: δηὰ τοὶ 
ΤΆΟΓΟ δίῃ 18 16 τὸ ἰΙσὸκ ἴον {1686 (μ]πηρ8 ἴῃ [ποθ6 ἩΣΙΓΘΓΒ τ ο86 ἰδίου 68 ἃγὸ δ ορο μοῦ 
τα 88: ηρ᾽ δὲ {8 ἄγ. ΤῸ ᾿πβίδποθ ΟὨΪΥ {86 οθηβ08 οὐ Θῃητοϊπλθηῦ ογάογεά ᾿γ Αὐρσιιδίυδ, 
δηαὰ τηορηιοηποα Ὁγ ἴυκοὸ (ἰϊ. 1,.2.), 86 δ]θποα οὗ ἰβίουδηϑ οοποοσηίηρ γ᾽ Β1ο ὰ8 
ὈδΘη ἃ ἵδυουσίία ἑορὶς νυ ἢ ΟὈ])ΟΊΟΤΕ : --- [ΠΣ οδη Ὀ6 πο ἀουδί Ὀὰϊ (πδὺ Βοη)6 ΟἹ 
οὔ {86 Εοιηδῃ διβίοτίδηβ αἸὰ τοοογὰ (μδὲ ἱγαπβδοίίοῃ (ὉΣ 6 Βοπιδηβ δανο βοα υ]οιιεὶν 
Τοοοσγάθα ον ΥῪ τ ἰδὲ τῶ σοηποοῖοα ὙΠ} (μῈ στη ον δηὰ σῖς68 οὐἩ 1Π0}Ὁ 
ΟΠΡΊΣΟ) ; ἡδουσὶι 1861]. ὙΓΙΙΠρΡΒ ΔΓΘ ΠΟῪ ἰοδϑί, οἰἴποῦ ὈΥ πορίοηςο, ὈγῪ ἔτγοα, ἢ 
ἴΠ 6 ̓γτυριίοη οὗὨ 186 ὈαΣ Του ΠΑΓΙΟΠΒ ᾿ηἴο 1 Δ }Υ, ΟΥ ΌὈΥ σα δηὰ ἰθηφί οὗὨ [Ἰηϊο. Τ 
15 θυϊιθηὶ ἐμαὶ ϑοπηα ομδ ἰϑίοτίδη ταὶ νιοπίϊοπ [16 ΘΟ η81:9 αὔονο αἰϊυάοα ἰο; οἰμεν- 
υγβο, τθηοο αἀἰὰ ϑυϊάδα ἀογῖνα ἰηΐοτταδίίοη οὐὁἨ ἴπ6 γαοεί, --- [Δ Αὐρσυδίυβ. βοιῖ 
ΤΎΕΝΤΥ ΒΕΙΕΟῚ ΜΕΝ, ΟὗἩὨ δοκπονυ οάσοα σπαγϑοῖοσ [Ὁ νἱγῖαθ δηὰ ᾿πίορτιῦγ, ἱπίο ΑἿΣ, 
186 ρῥτγονίποθ οὗ ἴμ6 διρῖγο, ἰο ἴδκο 8 ὀθῆδὺβ θοῃ οἵὗὁ πιϑθ δηὰ οὗ ργοροσίγ, δηὰ 
σοι !δηάοα ἰδμαῖ ἃ }υδὺ ργοροσίοη οὗὨ ἱδ6 ἰαἰἴοσ βου Ὀ6 Ὀτουρλὺ ἐπῖο (86 ἱπηρογίαὶ 
(ΓΘΑΒΌΓΥ ἢ Απὰ ἐλίπ, δυάδα δ 418, τἸσαϑ (λα ΕἸΒ6Τ οενϑμδἶ 

2. ϑοηιε ὁ ἐδε ονιαη ᾿ἀϊϑέογί "3, εὐὖιοδὸ τοογλδ ἤαῦθ σοπια ἀοιοη ἰο 
ΟἿ ἐΐπιδ, αγόὸ ὉἘΕΕΈΟΤΙΥΕ. 

ΤῊΪβ ᾽8. ραγοου ΑΥ τμ6 σα86 τὴ} 1ἶνγ δηὰ Ταοίτυδ, ἔγοτα τ βοτι γγ1ὸ σδπηοί ἐχρθοῖ 
ΔΩΥ παγγδίϊνα οὐ ουὐθηίβ [ῃδὺ βᾶνο σϑίδσοποα ἴ0 {86 Ὀϊγι οὗὨ Ομγιδῦ, ασ ὕο δὴγ στοαὶ 
οσσύστοποο ἐμπδὲ ἰοο Κ ρἴδοα δἱ {πὲ ἐἶἰπιθ. ΕῸν Πιἰνυ ττοῖθ ΟὨΪυ ἴο [6 οοταιηθποῦ- 
τηϑηΐ οὗὁὨἩὨ Αὐσυβίι8᾽58 τεῖση, νη οὶ ττῶϑ δείογα (86 {πα οὗἨ ΟἸιγὶβὲ ; σοῃβθα θη 17 ἢθ 
οουϊὰ ποὶ τοοογα 80 σῃ θη ογ ὉΪ6 Δὴ ουθηξ 88 {Ππδὶ ΟΥ̓ 8 δα ηϑι8 ᾿πτουρουῦ ἴπ6 Εοιηδπ 
δαιρῖτγο, τγβ οι ἀϊὰ ποῖ ἴα ρἷβδοα π}}}} ἐπ6 ἐλίγἰϑίλ γεαν οὐἨ Αὐρυδίυ δ᾽ τοῖσῃ. Απὰ 
ΠΟ ποίϊςα οὐ 6 Ἰαίκοη οὗἩ {πδὺ ἐγδηβϑδοίίου ὈῚ Τδοϊϊαβ, Ῥθοδυβθα Πα 4068 ποῖ 5Ὸ 80 
ΤᾺΣ Ὀδοὶς δ Αὐρυδίυδ. Ηἰδβ Αππαὶς Ὀοαὶη τι [86 τεῖρτ οὗἁὨ ΤΊ θογα8, ἀπὰ οοπύίπυθ 
ἴο ἴ:6 ἀοδίῖ οὐ Νοτο : δὶβ ὈοΟΚα οὗ Ηϊδίονῳ Ὀοσίη τόσα {Π6 ΑΠΏ4]8 ἰοττηϊπδίθ, ἀπὰ 
σοποϊαάς τῖτἢ Ὑ οδραδίδπ᾽β οχ ροάϊίοη δφαϊηϑὺ {ΠῸ 76 ν8. ΕῸΡ 186 Κποπ]θᾶσο οὗ ἴΠ9 
᾿ραπβδοιίοηβ ἰηϊογυθηΐηρ Ὀδίνγοοπ [86 εἶοβ6 οὗἩ Γιἰἷνγ δπὰ 186 σοταμηθῃμοεπηθηΐ οἵ 
Τλοίίυκ, τα ἅγα ἱπάοριβὰ ἐρ Ὑ᾽οἰ]οῖαβ Ῥαΐογουϊυδ, ΕἸοσιδ, Ρ] αἴδγομ, οι (Οὐαδδίιιβ, 
υϑείη, δῃὰ οἴβοῦβ, σσθο Πἱνοὰ ἰσπρ αὐίδν ὑμ6 {ἰπι6 οὐ Αὐρυδίυβ, ἀπά πβο οοιρ!]οὰ 
«ποὶν ἰδίογῖθα ἔγοτῃ βυοἢ τηδίουδὶθ δἃ8 [Β6 7 οου]ὰ οομηπιαπὰ. ΒΕΊογυβ, 1 ῬΡ ΟΌΪΑΓ, 
18. ΟἿΪΥ δῇ Δ γονίαίον οὗ [ὐνγ, ἥγοσι τσβοτα 11{|16 ΘΟ ΒΘΑΌΘΠΓΥ δὰ Ὀ6 Θχρθοίθα, 
Τούρ Υ οἰ]οἴα5. Ῥαίθγου]υβ δάνδποαβ ἃ ᾿{||6 ωγίδον, γοῖ Ἠ6 18 τη ΓΟ δ ἐρ!ἴο- 
ΤΑΐβοῦ ; δῃὰ δ8 υδιϊπ, νι ῆο βουτίβμοα ἰπ {μ6 ταῖρτ οὗὨἨ [86 ΘΙΏΡΟΤΟΥ Απίοῃιηυβ 108, 
ΟὨΪΥ͂ ὐτγίἀσοὰ (μα ἰϑίοτΥ οὗἩ Ττορὰθ Ῥοπιρεῖυβ, πίοι Βο6 αἰά ποῖ οοῃίϊπυς, τὸ 

. ϑυίάα Ιαχίοοη, τοῦθ Απογραφη, ἰοπι. ἱ. μ. 271. οἀϊ!, Καδίογ. 
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οδηροί, ἐδογοίοτο, οχροοῖ ΔΠΥ ἰηϊογταλδλίϊοη ἔγοσω ἐπὶ σγοϊαὐῖνο ὑο {μ6 ὈΙγ} οὐ ΟἿ γ1βέ, 
Αρρίδῃ [88 δ οσϑίθον οτη 6 υᾶερ ἴῃ ἴδ6 ἀοβοσιρίϊοη το ἢ6 δ88 Ἰοῖς ὰ8 οΟΥ̓́Τ86 
Ἐοιδῃ ορῖτο. ΤὮ686 [1018 Ὑ11] δοοοιῃῦ [ῸΣ {86 8|]|6η06 οὗ {1|ὸ ρθηθγα ΠΥ οὗ ρᾶσδῃ 
ὙτΙΟσΒ ΠΟ ΟΟΥηρ {Π6 ονθηῖϑ σοϊαϊθα ἴῃ {μ6 (ἀοβραὶ ΠΙβίουΥ ; Ὑ}}1}16 186 ΟΧΡΌΓΘΒΒ, 
δυϊοπιϊο, δηὰ σοπυΐηθ βἰδίοιηθηϊ οὗἁἨ Τδοϊζ8, ΔΙγοδαγ σίνθη ', ἔυΣη 8865 δὴ 1η418- 
ΡῬυΐδΌ ]α ὑδβυ ον [0 1π6 ἔλοί, ὑπαὶ 6808 ΟἸιγὶϑὺ ᾿ϊνθὰ δῃὰ νγὰβ8 ογυοϊδοα ἀμπτγίηρ {86 
τοῖρῃ οὗ ΤΊ οτ 8, απ ἐ}ιὰ8 ΠΟΙ] ΘὕΟΙΥ σοίαϊοβ {π6 Δρϑυγὰ δηὰ ἱρποσδηΐ δϑβουίϊοῃ 
(Δῃ αβϑουίίου, ἱηἀθοα, 80 ὑγυΐν δυβιυγὰ ἃ8 ἴο 6 ὉΠ ΤΟΥΓΓΠΥ ΟἿ ποίϊοο, σσογα Ὁ ποῖ δεῖ 
118 ΟΠ ΓΟΠΊΘΥΥ ΤΊΔΥ ἱπροδα Οἡ [86 ὈΠΉΓΑΓΥ) τ ]οἢ ἢ88 ΘΟ τηδίϊθ, ν]Ζ. ὑπαὶ ᾿ΐ 18 ποῖ 
Κπονῃ δὖ τ πδί γθὰν Ὀούνγθθη Α. Ὁ. 60 δηὰ 100 {86 πᾶππα οὔ Ο])γῖϑύ νγᾷ5 ἔγϑί μουγὰ οὗ 
ἴῃ Εατορο, δηὰ τῇ ἰδδὺ ρεγὶ οὗ Αδία νυ βῖοῖ 18 οοπίσαοιϑ ἰο Ετορα δηᾷ 86 Μεάϊ- 
1οΥΥπθδη 868 ; πα ὑμαὺ 10 18 αυἹάθηΐ ἔγοιι 4]} οχίϑιηρ δύ  ΟΥ ἐῃαΐ 10 γγ88 ποῖ 
Ῥοίογα ἴπ6 γοαγ 6011) 

3. Οὗ ἐλὲ ἤει γεπιαϊηῖπς ᾿ϊδίογίατι8, ἰιολὸ τογοίθ αδοιιξ ἐλ ἀφος ἐπ 
φιοδέϊοπ, πιοβδὲ 10676 δσηφαφεα ὁπ οὐδοῦ βμδ)εοίβ ; ἰο ιολλεῖ ἐξ ὦ ἰο δὲ 
αὐαἀήοά, ἐμαΐ πὸ μγοΐαπε ἠϊβίοτίαγιβ, τοἠοίλεν «ζεισβ οΥὐ Πεαίλοπε, ἐαΐε 
ποΐϊοο 9.7 ΑἹἸ,1, οσΟ ΥΥΘΉ ΟΕ. 

Τῆυθ ὑπ6 ΟὈΒΟΏΣΙΟΥ Οὗ [16 θὲπ δὺ “0}}8 Οξεβαγ δ ἀθαίῃ, τιον 18 δα μὶ ἐὸ ἴδνὸ 
Ἰαβίθα ἃ ψβοΐα γϑδγ, 18 πού ποίίοϑὰ ὈΥῪ δὴν Εοιωδη δου ΠοΥ Ἔχοθρὺ {πα ροοίβ ΟνΥἱὰ διὰ 
ΨΊγρ!, δα {μ6 ῬΒΙ]Οβορδον ΒΡ] ηΥ : γοῦ ἴδῃ ἰδίου ΔΒ ΟΥ̓ ΤΊοΓα, ἴῃ {86 7οϊοισίπρ᾽ οου- 
ἴΌΓΥ, τροΐβ ᾿ἶνοβ οὗ ΟἼθβαῦ, δηὰ σᾶνα δῇ δοοουῆΐ οὗὨ [8 888βββί δι! οὴ δηὰ οὐ βϑνεσγαὶ 
μπῖπσ ὑπαΐ Οοσαττθα δέον 10. Α δἰ παν Ὀγοάϊργ 18 τορογτίβα ὉΥ Οδάγθηυβϑ ἴο βᾶνθ 
μαρροποά ἴῃ [86 τοῖσῃε οὗ (δ6 δι ροσοσ Φυβιιπίαη ; δαΐ Ὀοΐνθοπ μὲ {ἰπ|6 πὰ 
Οοάγοιημα, ἴΠ6Γ6 ΟΓΘ ΒΘΑΣΪΥ ὕπο ην ΘΟΠΒΙἀΟΥΒΌΪΕ νυγιἴδσβ, πὸ πιθηθοηρὰ ἢῸ βιυςοὴ 
{ππσ. Ν μου Τδοϊζιδ, δ υδὲϊῃ, ποτ Βίγαθο, τ ῆὸ πᾶν ραγϊου ΑΥῪ βρόκθη οἵ {Πα 
ον 8, πᾶν ποία ἐ86 αχἰβίθῃοα οὗ ὑπ6 «6» 8} βοΐ οὐ (86 Ε586Π68 : ΠΑΥ͂, Θυἢ 
“οβορα5, ([Π6 ον δὴ Πἰδιογίδη, 18 ΤΟΙΔΙΪΥ δ᾽]θπῦ οοποογηΐηρς ἴμθαὶ ἰπ ἷβ ἵνψὸ 
Ὀοοκβ δραϊηϑῦ Δρίοῃ, ἱβουσῃ ἢ6 Βαβ τπηρπίοποὰ {Ποῖ ἴῃ 18 ΟἰΠΟΥ τε τσθ. Ὑοϊ, 
ΠῚ ΔΩ ΟἿδ Ρῥγοϊθηα (δαὶ ἱμογΘ ΟΓα ὯῸ Εἰδϑθηθϑ, οἱΐποσ Ὀθίοσο οὐ ἰπ (δ 6 ὑἰπια οὔ 
ΟἸγῖϑὶ ἢ .-- Αραΐη, Βοίίμοῦ Ἡδγοἀοίμβ, ΠΟΥ Τλπογθίαος, ὯΟΡ ΔΠΥ͂ ΟἾΒΟΣ το κ τΥὶτο 8 
ΟΥ̓ 1πΠαὲ {Ἰπ|6, Βαν Δ Κϑη ΔΩΥ ποίϊςθ οὐ Ἐομηο, θυ 1856 ἐοῃααοβίϑ οὗ ἴδε Βοιηδη 
ῬθορΘ ψ γα {μ6η οχίθηοα (ὯΓ δηὰ υῖάθ, δπὰ {86 Εἰουμιδηβ γογα Ὀδοοπιθ ὑτοδὲ δηὶ 
ογηνἀλὈῖ6. ϑαρίοπιυθ τοῦθ {868 ᾿να5 οὔ 6 ἔγϑι ὕποῖνα Βοιηδῶ ΘΠ ΡΟΤΌΙΪΘ Ὡ γοί ἰΓ νν 6 
σΟΙΡΑΓΟ 18 τοϊδίοηβ ἢ {Π6 ονθηΐβ σροοσγαβα ὈΥ͂ Οἵἴμ6Σ ἰδίου Δ ῃ3. γγο 8}}4}} πὰ {πδξ 
ἢ ᾿88 οπιῖίο ἃ τ Υ ππηρογίδῃς ἐΓΔΏΒΘΟΙΟΠΒ {πῶὺ τ γο οὐυϊουβ. ΝΟΥ͂, ἴο ΔΌΡΥ {}}19 
ἴο Οοὺγ Ῥχαβεῃῦ ρΏΓΡΟΒΘ : ---ἰἶξ 18 γι δαῦ ποηα οὗἉ {86 μϑδίμϑπ Ὠἰβίογίδη8 οὐ ἱπηιρεγία] 
Βοτμθ ἢδᾶνο ο πε νὰ οὔ {6 εοἰοογαίθα σθηβὰβ ἢ 186 πια οὗ Αὐρυβίυβ, νεῖν 18 
τηοηθοηθα ὈΥ̓ υΚα (ἰϊ. 1, 2.) : γεῖ 10 ἀο68 ποὺ [Ὁ] ον ἐμαὶ 1ζ ἀἸὰ ποῦ δοΐια!]γ [6 
εβεςῖ, βίποθ ἯὙὸ 866 1ἰ 18 ποῦ Ὁπυθια] ΤῸ ἢΙΒΟΟΥΤΊΔΠΒ [0 [438 ΟΥ̓ ΒΟΠῚ6 ΡΘΓΒΟΏΒ ἃπὴ 
{πη σβ, τ ΒΙΟΝ ΤῸ ὙΘΓΥ ΤΟΙΏΔΓΚΑΌΪΟ δὰ ἄσδβοσνο ἴο 6 ἐρβοτει ει: ΤΣ 1Πμ6π, βοῖμθ 
πιδίίογα ἩΠιοἢ ΔΓ τηοπιϊοηοα ὈΥ ἴῃ8 οναηρο] 88 ΔΣ6 ποῦ ποίςϑὰ ἴῃ ΟΥΒΟΣ ΙΒ Οὐ 68, 
Ὅγ6 σδῃῃοί, 0} ΔΏΥ γΘΆ80η, ΘοΠοΪ δ ἔγοπι ἔδοῖι, ἐμαὶ [6 δνδησο ἰϑι8 να στοοογἀοα 
{πῶῦ τυ οἷ 15 [4186.0. Νο διοῖ {βΒὶπρ' οαη Ὀ6 ᾿ποσγοα ; [ὉΓ ουθὴ δλοηρ ρᾶσαῦ ὙΓΙΓΟΓΒ 
{ποῦ ΓΘ ΤΏΔΠΥ ῬΘΟΣἑ ΑΓ βίο! οα] ρϑββασθϑ σοϊαίθὰ ὈΥ βοῖμα οὗ [θπὶ σΟΠΟΟΓΠΪη 
Ὑ ΒΙΟἢ 186 ταϑὺ γα ὑοία} } γ δι]θηῖ. Τδοϊίυ5 δπὰ Υ᾽ αἰογὶυβ δίαχιμνυβ, ἴῸΓ Ἰηβίδησο, ἤᾶνΘ 
ΠΑΓΓΑΓΟΩ5Β. ἢ] σἢ το ποῖ ἰο θ6 ἔοι ἴῃ ΔΠΥ ΟΠοΡ Βοιηδη βίον δ, δπα γοὺ [86 
ἈΓ6 ποῖ βυθροοίοα οὗ []βομβοο. ΒΥ, {16}, δν 16 δοῖ ογϑϊὺ ὑμο86 (δῖ 8 τυῃϊὸ 
Αὐτὰ τοοοσοα ἴῃ ἴ6 Νον Τοϑίαπιοπῖ, ΔΙ Βουσὰ πὸ (θη! 116 ΠΙϑιοΥ ΔΒ τρΆ ΔΥ ἴΠ6 
Βἰ 'σίοβὸ τπηθηϊίοη οὐὗἁὨ {δε Ὁ Ναγ, [88 δνδηρο! οὶ ἰβίοσιδηβ {μοιηβοῖνοθ ἀὸ πο 
ΑἸ] σατο [86 βαπ)6 {Ππιηρϑ ; 1Βοιυρ]ὶ 41} οὐ {π6πῈ μανα τηϑηϊοπθα βοπια Ῥαββαᾶροθ, γοῦ 
υἸογὸ τὰ οἵμοτ8 τ ΒΙΟἾὮ ΓΘ Πού οθα ΟὨΪΥ ὉΥ οπο οὗ ἵτνο οὗἉ {86 δνδηρο  βὲ8 ; δηᾶ ἵμο γα 
ἉΓΕ θοπῖο ΠΡ 8 ΟΥ ῬΟΓΒΟῺΒ ΘΟΠΘΟΓΏΪΠΩ τ ἰοῦ 6} ἀγα ΠΟΪΥ 8116 ηΐ, Ὀὰϊ πο ΔΙῸ 
Δ8 ΤΟΙ ΚΑΌΪΟ 88 βοιηθ οὗ ἴ8ο86 πιο (Π6Υ μαναὰ σοιηρ 6 ἴο τ τπσ. Ὑδ8, {Π6 
(ἀοβρεἷβ βροδκ οὔ {π6 Ῥ)ματίβθοβ απὰ βδάάδασθοβ, ἀμ 8190 οὔ ἴ[μ6 (δ᾽ Πδη8 δπὰ ἤοτο- 
ἀἰαπϑ ; δῃᾷ γοὺ ὑμπου ἰδ 20 ποίΐςα συ βαίονον οὗ 6 Ἐξββοθθβ ὈὉ΄ παπγο, που ἢ (ΠΟΥ 
ΓΟΓΘ δ΄ {δαὶ {Ππ|6 ἃ σομϑ᾽ θυ Όϊα βοοῖ διλοησ ἰδ 76 π.)18. [Ὁ 18. ΠΟ ΓθαΒΟηΔ0]6 ΟὈ]66- 
τίοη, ἐμβοσγθίογο, ἰο 86 Νονν Τ οϑίδλπηχθηϊ, ἰμδὺ βοπια {πίηρβ ὁσοὺν ἴῃ 1 τ ἈΪοἢ ἀγα ποὶ 
ἰο ὍΘ ἰουπὰ ᾿ῃ ὙΘΓΥ͂ ΒρΡτονυθὰ δυίδοτβ. Νἧο ἰβίοσυ, τμοῖμοῦ ϑϑογοὰ οὐ Ῥγοίδπο, 

δ 8566 ΡΡ. 173,17. διρτγὰ. 



Ορηϊτηιοά ὃν Ῥγοΐαπε ἢγιξενϑ. 18ὅ 

'χοϊδίοδ ΟΥΟΣῪ ἰπηρ. ὙθΘ ουδηρο  ἰδὶβ ἐμοιηβοῖνοθ ἀο ποὶ ρσγοίθπα ἰὸ ἄο (πῖ8: π 
οδηποῖ, ἰμοτοίογο, οχρθοὶ ἴο βηὰ αἱ [μ6 δοίίουβ οὗ ΟΝ γϑὺ γοοογάἀϑὰ ἰῃ ἐμοὶν τσ 
[Ὁ οη6 οὗ ἴμ6πὶ ὃ πτοία ἰαϑὲ οἵ 4}} ὑμπ9 Θχργθβ868 ἢ η186}6 δὲ [6 οἷοβα οὗ ἢ 8 
(ἀοθρε!: --- ἀπά λεγε αγὲ πιαὴν οἰλεν ἰ(λὶπρε ιολϊοὶ εσια αἰά; ἰλε ωδλίολ, ἐγ ἰλον 
λοι δε ιογίϊξεπι εὐεγῳ οπδ, 7 διρροδε ἰλαὶ ουθὴ ἰΐλε ιοογϊὰ ἐΐδοι  σοιιϊά ποί οοπίαίπ ἐδ 6 
δοοῖδ ἰλαΐ δλομϊά δὲ τονε. (ΦΔοδη χχὶ. 2.) 

4. δευογαὶ 9 ἐδ ζαείς, τοϊαξίπο ἰο Ο᾿τὶϑί απὰ ᾿ϊβ πιΐγαοῖοδ, σοπιΐησ 
ἡ οπι ὕδισβ, ιοοιιϊά δὲ οἰϊρλίοά ας ζαδεΐίοις ὃν ἐλε Οἰδηίίϊε ιογίζο7.8, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΘΟηβ ἀθυηρ,, Οα [Π6 ΟὁΠ6 Πδπα, ΠΟΥ͂ σΟΙΠο ἢ ῥτοαϊρθ8 δπᾶ 
ΤΩΔΡΊΟΔΙ ΒΟ 68 ὙγΕ͵Θ 1η ἰΠαὖ ἋΔΥ ; δπᾶ ου (86 οἰοσ μδηᾶ, ΠΟῪ βιιροῦ- 
Β Ιου δηα ογραάυ]ουβ [6 6 1718 γα τοραΐθα ἴο Ὀ6. 

ΤΏ6 δοθηθ οὔ Ομ τῖϑι᾽ 5 δοίίοπβ 'δῪ δὶ ἃ στοαὶ ἀϊδίδποα ἔγοπι ὅσο δηὰ 1{81γ, δπὰ 
ΔΌΓΒΘηΓο δοοουηῃῖδ οὗἁ [ιΐ8 πιῖσϑοΐθθ οουἹὰ ποῖ δοοῦ Ὀ6 ἰγϑηβην θα ὑμιυμοῦ : [86 
Ἰοαγῃθὰ αύθοῖκ δπὰ Βουμδπβ, ἱμογοίογο, υγουϊὰ σοραγὰ ἐδα ἄγϑὶ τορογίβ οὗ ὑδϑῖῃ 88 
1416 οὐ ἱπογθαϊ]6 ἴδ]ε8β. Βοβίἀθβ, ἰὃ τψῶϑ Τογοῖρῃ ἴὸ [86 ῬὰΓ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ δυΐδον 
{80 ττοῖθ {86 118 οὗἨ α Εοπιδη Θπροσοσ, οὐ {8:6 ἢΙΒίΟΥΥ ΟΥ̓ ἃ οοἰογαϊθα τγᾶσ, οὐ {Π6 
ΔΠΏΔΪ8 Οὗ ἃ ρῬδυγι συν βίαίθ, ἰο ἀδϑογῖθα ταϊ πα οἰ γ ἃ τοὶ σίου βοοῦ, Ὀθσὰη ἰη Φυάθα 
ὈΥ ΟὨ6 Ὑγ:0 ὑγῶβ γεῤθούθα 88 ἃ ἀθοδῖνθν ἴῃ ἨΪ8 οὐγῃ οουπίσγ. Οτ, 1 δἰ8 βα ̓ θοῖ 16 
ΒΌΟΝ 8 ὙΤΙΌΟΥ ἴο τηθηίϊοπ ὑπ 6 ΟἸ τ θη το! ρίοπ, 118 ἀοσίγ 68, Γαῖγο]θβ, απ ὰ Ἄρηα ὃ μι 
6 σοῦ ἃ πδιυγα Υ δρθακ οὐ ὑβθηι ἰπ δα οἷν ἃ ΤΔΠΏΘΥ 88 δ6 ΕἸ πι86 1 7 [610 αδῇδοιθα ἰο- 
ΑΓ8 ἴδοι ; δηὰ ἴῃ πῆδὶ βονογοῖρῃ σοηϊἰοηρὺ {πΠ6 χεὺὶ ΟΝγϑιϊδη8 γγοῦα 8614, Ὀγ [86 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ οΥ̓ ργοίδπα τὶ 6 ΓΒ, ΤΏΔΩΥ οὗἁ (Π6 Ὁ 68 δΔἀάἀποσοα ἔγοπι ἰΠ6Ὶ]Γ ἡΤΟΥΚΒ, ἴῃ 
186 ργβοθάϊπρ, ρβᾶραδ, δι ΕΠ οἰ ΘΓ αὐἰΐοβί. 1ω85ι]γ, 186 ΟνΙ διΐδπ βοιθπια οὐ ἀοούσί 68 
δ ΠΊΟΓΆ] ἀν 168 γγ88 80 ΘΟὨΊΓΑΓΥ ἰὸ [6 γΤοοοϊνοα ἰσηοῖδ δηὰ τραχίτη οὗ ἴμ:6 ἢϑδίμοη, 
ἐμαὶ 1Ὁ σδῃποὶ οχοὶΐο βιιγργίβα [δὶ ΤΙΔῺΥ οὗὨ ἴδοπὶ οατοὰ Ὀυΐ [1016 ἴο ἱπαυΐτα ἱπίο 
Ἔν] άθπορ8 δηὰ ἰδεῖ γοϊδιίηρ ἰο ἢ. Μάδηγυ, Βονονοῦ, Ἠ8Ὸ αά ἱπαυῖγα, ἀου 1688 Ὀ6- 
οαπλς ΟἸγϑιΠ8 ; {οἷν ὑθβυ το! ἐβογοίογα, 18 ποὺ ἰο Ὀ6 τθοκοηθὰ Βδσα. 

Οπο βἰηρἶα βχδαηρ]8 νν}}} Π]ϑέγαΐα [86 ἴἄγθα 1δϑὺ ορβογναίίοβ. ΤῈ 
Ρτοίογηδίαγαὶ ἀαυκηθββ οὗ ἔθγοο Ὠουγϑ, τ ΒΊΟ. ρου] θα 1η {Ππ6 ἸΔπά οὗ 
“66 αἱ {π6 {ἰπ|6 οὗ Ο γΙθ δ ογυοι χίοη, δηὰ τ Π1Οἢ ἢδ88 θ6θὴ γοοογαρά 
Ὀγ ἴἢγοθα οὗ {π6 δνυδῃρβὶβίβ, ἰ8β ἀῃποί!οθα ὈΥ ΔΠΥ Ῥγοΐδηθ ἰβίοσιδῃ ; 
ἔγοπι τυ μος οἰγοιπχθίαμο Μτ, αἸΡθοα ἰοοῖς οσοαβίοη ὕὸ ἱπβπααίθ 
{παῖ ἐΠ6 δνυϊάθηςβ οὗ [86 δναῃρο  δίβ 18 ποὺ βιι βηοϊθηΐ ὑο οϑίβ Ὁ] 8ἢ} {89 
[τὰ ἢ} οὗὁἨ ἐδοῖβ, .}}]685 1Ὁ 16. ΒῈρροτγίοα ὈΥ {π6 σοπουττοηῦ (αβί πον οὗ 
ΡΑσϑη ΘΟΠ ΘΙΡΟΓΑΓῪ τγϊΐογα, Θρθαϊκίηρ οὗ {Πδῦ ἀΑΥκ 688, ἢΘ ΘΧ ΡΥ 8868 
᾿Ν18 δι γργιβα {παΐ (818 τιϊτασυ]ουβ ονυθηῦ “}α886( ιοἱέλοιι ποέϊοθ ἐπ απ αφὸ 
9 5είομοο απα ᾿ϊδίογψ. 10 Βαρρϑηρα," δε δά 48, ““ἀυτίηρ {π6 ᾿ξ [πὶ 
ΟΥ̓ ὅδηδοι δηά {π6 οἷον Ρ]ΙηΥ, τὸ πιμϑέ λαῦὸ ὀτρογίοποοα ἐδ ἐπιηιε- 
εϊαίε εἰξεοίβ, ΟΥ̓ τεοεϊυοα ἔλιε οαγίἰοδὲ ἱπίοϊΠσεποο οὗ ἐλ ρῥγοάϊσψ. ἘΕἸΔΟἢ 
οὗ {8686 ΡΒΠ]ΟΒοΟρΝοΓβ, ἴπ ἃ Ἰαδογίουβ νγοσγκ, μα8 γθοογαϑα αὐΐ ἐδε στεαΐ 
γ»λοποπιέηα ο77 παΐιιγο, φαγιϊημαΐο5, πιοίθοτ 5, σοηιθίβ, απα οοἴΐρ8ε5, ιολϊοἢ 
λΐ8 ἱπαοζαξισαδίε ἱπαιιίγῳ οομα οοἰϊεεί. Βοῖμ [886 ὁπ6 δηπᾶ {π6 οἵοῦ 
μάνα οὔ τἰοἃ [0 τηϑηίίου {μ6 στοαῖοϑὺ Ῥῃμοποιθθηοπ ἴο ὙγΒ1οἷ ταογία] 
ΕΥΘ6 Παϑ θδθθὴ ἩΠΓΠ688 βίποθ ἰῃθ ογθδοη οἵ [86 ρὶοῦθ. 4 αἱδέϊποΐ 
οἠαρίεν 9, ῬΙπν ἐς ἀσυοίεά ἐο εοἴΐρ8ε5 9 απ ετίγαοτγάϊπαγῳ παίατε απά 
μπμδμαὶ αἀμγαίίοα : Ὀὰϊ ἢ6 οοπίοπίβ Πἰπηβοὶ δ ψιὰ ἀοϑουιθίησ [Π6 
δίῃσι αν ἀοίδος οὗὨ Πρμΐ ποῖ ΠΟ] ονγοᾶ ἴπ6 πιυγάον οὐ ὐπδαῦ, σῆθη, 
ἀυτιηρ᾽ [86 στοαίαβι μαζὶ οὗ {πὸ γϑαγ, 116 οὐ οὗἉ {π6 ϑῃ δρρεαγθά ρα]6 
δηὰ στ πουὺῦ Βρ]οπάουν. ὙῈ6 βαπίθηοθθ ῥυϊπίθα ἴῃ ἰγα]16 δγθ {Π080 
ἴῃ Ὑ ΒΙΟΙ 1Π6 βοορῦϊοαὶ Ηἰβύοτίδη μ88 ῃδὰ σϑοουσγβα ἴο ὕΠπο86 τα ϊβγοργο- 
ΒΟηΓΔΙΊΟΠ 5 τ ΒΙΟὮ ὉΠΊΕΡΡΙΥ͂ Ρογγϑᾶὰβ ἴοο ᾿ὩδηΥ οὗ Ἀ18 Βρ 6παϊἃ ραροϑ. 
Οπ {18 ραββᾶρα γ78 ΤΟΠΊΑΓΚ, 

1 Ῥεεϊίης δηὰ ΕΔ]], νοὶ. 1, ὑρ. 879. 



186 Ογεαάϊδιϊέν ὁ ἐλο ει Τεδίαπιεπί 

ΕΊΚΘΥ, Τηδὶ [86 ΘΟ Ρ86 Ὀοΐηρ σοηβηρα ἴο “858, 118 ἐπιπιοαϊαέε οἴ είς οουϊὰ ποὲ 
ποοοδεαγιν Ὦανα ὈθΘ Θχρουθησοα ὈΥ ϑὅδηθοα οὐ Β]ηγ, ποὶίμοσ οὗ ποτα οουἹὰ Βαανα 
Ὀόθῃ οἡ ἴδα βροῦ 'π {86 τοῖρῃ οὗ ΤΊ οτί 5, τ βοὴ [86 660} } 086 ἴΟΟΚ ΡΪδ66 ; ΒΟΥ σδιὶ 1 
6 ρῥγονοὰ τὲ ἵππον δὰ ἱπιπηδά!αῦθ ᾿πίοσπιαιίοη ἔγοπι 4}} ρασίβ οὔ 1η6 ρίοθθ 88 3000 
28 ΒΥ ΟΧΙΓΒΟΓΟΪΠΑΤῪ ῬΒΘΠΟΠΊΘΠΟΙ. ἢδα ΚΘ. μοΪδοσ. 

ΘΈΘΟΝΟΨΥ, ΝΌΟΣ ῬΊΪΩΥ πὸ βὅδησοα ἢν ον ΔΩ ΟΣ Κ8 {παῦ σογτοβροπὰ ἕο 86 
μυἰβέογ απ 8 ροιωρουϑ ἀθβουϊ ρίίοῃ, ϑθηθοα 4065 πο ἰγϑαῦ οἡ θο [0868 δὖ 8]], ἴῃ [86 Ρ88- 
Βῆσα Γοίοσγοα τοῖς; ἢ ΒροδΚ8 ἱπἀθοά οὗ δαγίλχιαλοα, Ὀὰχΐ ΟὨΪΥ ᾿π ἃ ΥΘΙΥ͂ ΟΌΥΒΟΓῪ Τη8}- 
"6 γ᾽, δΔηἀ 4068 ποῦ ᾿Βίϑησ6 ΤΌΤ [8 Ππ [ὉῸΓ ΟΥ̓ ἤνο, ὈδοδιιδΒ6 [18 ΟὈἾθοῖ τγδϑ δυο} 
ποῦ ἴο τυϊΐθ ἃ ἰδίονυυ οὗ ἔμοπι, Ὀπὶ ἴο Ἰηνοβιίϊσαῖα {Π6ῚΣ βυτηρίομηβ, οϑυβ08, δηἃ ῥγορ- 
πΟϑΠ1.85.. ΤΏ ΒΒ Π)6 ΤΟΙΊΑΣΚ ἈΡΡΙ16Β (0 ΡΙΠΩΥ ψ 1} τοβροοὺ ἰ0 θαυ μβαυακοβ. ΤΏΘΥ ἃσο 
τηθη!οποϑα οὨΪΥ ἴο Ἰπἰτοάθπος ΡμΠ]οβορ ἶσαὶ οὈβοσναῖίοηθβ. Ὑμα ἰϑίογίδη, ΒΟ ΓΟΌΓΟ, 
Ἰνλ5 θα ΝΟΣΥ ζοθῖο ῬΓΟΡβ ἴο βυρροτί ἢιἷ8 ἀϑϑογίίοη. Ἦ8 ΠΊΔΥ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΝ ἱπγαρίπα, 
{πὲ 1 βδηῆθοα δηὰ Ρ]ΩΥ μᾶνα γθοογάρα 8}1 {Π|6 στοδῦ ββεποπιθῆδ οὗ Ὡδίυσο, ἴΠῸῪ 
πνϑὺ ΟΥἮὨ σοΌΓΒΟ Ὦᾶγνα οχρίογοα {86 ἀτεοίλη απ λοπιβὴ ἢ :ϑίοσ θ5, τυ ἢ ἢ ΘΟ ἰηιπι6- 
ἀϊδίου ὀρθὴ ἴο {μιοῖγ Ἰῃααίτῖοβ. Νον, Ἰοὺ 8 ΑΥΥ δὴ οχρεγιπιοηῦ 88 ἰὸ τ βδὺ {ΠΟῪ 
Πᾶνα ἀογινοὰ ἔγοπι ἴ8086 ΒΟΌΓΣΟΟΒ ὙΠῚ} τοϑροοῦ ἴο δ. ἢ ρ865. Ἀο [ΒΩΥ̓ ταρπίϊοη τὴ 6 
τοῖα] οοἰΐρδο οὗ 86 βυιῃ, τ ἤθη ἴμ6 σοἰ ταδὶ μασαο Βαρροποὰ δὲ Αἰμθηβ, ἰῃ 116 ὅτι 
ὙΟῸΓ οὐ {π6 Ῥεϊοροηποϑίδῃ γγὰρ ἢ 1)0 {Π6Υ τηδηίϊοη {{Π| ΒοΪαΣ ΘΟ ρ66 ου ἰδ6 δ πβθη 
{6 Τουπάδεϊοπβ οὗἨ Βοιμθ ὝΈΓ ἰδ ἢ [200 {Π6Ὺ πιοηζίοι {Π6 Θοἰρβ6 Τογοϊοϊὰ ἢ 
“ΓΒ Δ168, ὈΥ το ἃ ροδ66 γγαὰ8 οἴε]οίοα Ὀεΐνθου ἴμ6 Μίθαθϑ δῃὰ {πὸ [γάϊδηβῦ [Ιὲ 
σοῦ]ὰ 6 ἴοο ἰδ ΐουβ ἀπα 11861688 ἴ0 ΒΚ [ῸΣ ΠΊΔΩΥ ΟἸ ΟΥ̓, τυ ΒΊΟΝ πα θ6 πηδηιἰοποὰ 
που ΔΠΥ ἴἴδαν οὗ ΟἿΓ ἡυσϑιίϊοῃβ Ὀ6Ιπρ Δηϑυγογοὰ ἴῃ 86 αΒΙγπιδίϊνϑ. 

ΤῊΉΙΠΟΙΥ, "ΤῺ αἰδίϊπεί οδαρίεν' οἵ ῬΙΏγ, ἴῃ ποι, δοοογάϊησ ἴο {Ππ|᾿ ἸιϊδιοΥ ἢ Β 
ἸοΙΥ τοργοβοηϊδιίοη, γα βου ἃ οχροςοὶ ἰο πὰ {6 βυ )οοὶ οΥὗἁὨἁ 60] 0865 ὀχ ιδυδίδα Ὁ 
δῖ8. (}} βθὰ εδθογαῖο ἀθῦαι!, φομβὶϑίβ οἱὐἤἁ ΘΠ]Ὺ εἰσ ίδοη τοογαῖϑ, (Ὰ6 ραγροτι οὗ συ] 
15, 1Πδὺ “' οςἰ ἢ 0865 οὗ (86 βυιῃ ΔΓ6 ΒΟῃΊ ΘΟ 168 Οἵ ΟΧΟΓΔΟΓΔΙΠΆΓΥ ἀμγδίοη ; δυοῖν 88 ᾿πδὺ 
τ] Οἢ ὑ00Κ Ρΐδοα οα πὸ ἀθαί οὗἩ ὕβθβασ, δἀπὰ ἀυγίησ [πὸ τ ν 118 ΑὨΐοηγ, πθῃ (ἢ 6 
Β.Π ἈΡρΘαΓΘα μᾶ]6 ὉΣ ΠΟΑΣῚΥ ἃ γοδν." 2 

ΖΑΥΣΥ, Ὑ18. ταϊγασυϊοιδ Ὀγοίογ δία γαὶ ἀλυκηο88 ἀἸὰ ποί ρα89 σις μουΐ ποίϊςθ,. 
Οὔ ἰηρ ἴ86 ΒαρΡοβοα αὐνθβίδοη οἵ ἰὲ Ὁγ Ρ]]οροη (8 ρᾶσδη ΘΠ γΟπο]οσίϑὶ ψῆο πγοῖα 
ἀυτίπς (86 ταῖρῃ ΟΥ̓ {6 ΘΙΏΡΟΙΟΣ Ηδατίλῃ ᾽ν, δηὶ σοβα (αϑιϊ πον ἰ8 οἰϊοὰ ὃγ Τοτ]- 
Ἰαη, Οτγίσοη, δὰ Εὐυβοῦιυ5), δηὰ αἰϑὸ ἴ6 βιιρροβθ πηθηϊτοη οὗ 10 ὉΥ ΤΒ4110ὺ8 (νν Βο 
᾿Ἰϊνεὰ ἴῃ 186 βοοοηὰ οοῃίυγσΥ), το 18 οἰ6α ὈΥ «118 Αγ] σαηι8., ἃ τι ο᾽ οὗ στοαῖ 
Θηλΐηθποα δηα ΡῥγΟΌΙΥ, το ᾿νοὰ αἱ {86 Ὀοσϊ πίη οὗ [86 ΤΠ]γα ΘΟΠΓΌΓΣΥ ς τς 6 ἸΏΆῪ 
ΤΟΥ Κ ἰμαΐ (ποτα ἅγῸ ἔὑνγο ΟΥΠΟΥ ἰαβι ΠΟ ηἾ68 ποῦ ἰουπᾶάρα οὐ 186 δβἰαϊοιηθηίβ οὗ 
ῬΠΊοσοα πὰ ΤΉΔ]]υ8, τ] οι προ υοοαϊίῳ οοπῆτιῃ (ἢ 6 ἀνδηροὶ σαὶ ὨΙδίουυ οὗ {μ6 
ἀἄδυκηθ585 αὐ πὸ γι οἰ χίοῃ, ν1Ζ. ἰμο86 οὗὨ Του Δ ἀπὰ (οἶδ. [ἢ [119 ΑΡΟΪΟΩΥ ἴοσς 
156 ΟΠ γιδιϊδη8, τ πο τᾶϑ δα ἀγοϑϑοὰ ἴο ἱμοῖν μοδίμοη δάνογβασιθβ, Του δὴ ὁχ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ ΒΑΥΒ, “ “4 ἐλ πιοπιθηιξ οὗ Ολγιδί᾽ς ἀδαίῆ, ἐλθ ἰἰϊσλί ἀομαγίοα ὕγοπι ἐλθ δμη, απ 
ἐλο ἰαπα τρας ἀαγλοποα αἱ ποοη-αν; ἩΠΙΟΗ͂ ΤΟΝΌΕΝ 15 ΒΈΤΑΤΕΡ Ιν ΥΟΉ ΟΥΥΝ 
ΑΝΝΑΙ,Κ, ΑΝῸ 18 ῬΒΕΒΕΒΨΕΡ ΙΝ ΥΟΓΣ ΛΕΟΗΙΝΕΘ ΤῸ ΤΗΙΒ θΑΥ."" 1 
1186 δοοουηὺ οὗὁὨ {18 ΘΧΙΓΔΟΥΩΙΏΔΓΥ ἀδυκηθ88 μαὰ ποὺ Ὀδθοῃ γορ ϑίογοα, Τδγίυ ]Π απ 
σου ὰ μανα οχροβοὰ Ὀοΐα ᾿ϊἰπιβοὶ ἢ ἰο ἴπ6 σμαγρα οὐ δββοσίηρ ἃ (Ἰβομβοοιὶ (νι ῖςὶ 
ΟἾΔΓρΡΘ Ὑγ28 ποῦ ὈΓΟΌΡΒΙ ἀραϊηβὶ δ πι), ἀπὰ αἴ30 ἢἷ8 το] σίου ἴο (6 τά ϊου]α οἱ ἢ. }8 
ΘῃΘπ 68. [ὑ ἰθ8 Γαγῖμ  Γ ῬαΓΠΟΌΪΑΥΥ ΟΣΓΠΥ οὐ τολαγκ, ἐμαὶ {πὸ ἀδγκ 685 δηὰ θαγίἢ- 
ΔΚ αἵ ἴπ6 ογυοϊ Χίου ἄγ ὈΟΐΒ ΘΧΡ ΠΟΙ ΕἾγ τοσοσηϊδοά ἀπ πιοπιϊοπθα 88 ΚΔΟΤΒ Ὁ 

{παὶ δουΐθ δάνουβαγυ οὐ ΟΠ γί δι ϊδληῖυ, Οοἶβυβ: σὰ νουὰ ἢοῦ αν τηδθ δι ἢ 8 ἢ 
δατα βϑίοῃ, ἱΓ 6 οουἹα πᾶν ροβϑιὉΪγ ἀδηϊοὰ {μοπὶ.5 

Τη αἀάϊτϊοπ ἰο {πὸ ρτοσοαϊηρ Οὐβογνδί 8, ψ7 6 τ ΔῪ βίϑίθ {παῦ τηϑην 
ροοά πᾶ Βο0]1ἃ ΓΘΆΒΟΙΒ ΤΩΔΥ͂ 6 ΔΒΒιρΏοα ὙΠΥ ργοΐδπα ψυιῦουβ ἤᾶνα ποΐ 
"846 τηοηίϊοῃ οὗ {π6 ἀαΥΚη688 δ {π6 οΥΟΙἤ χιοη, τυ οἷν, 10 18 ΠΟῪ ρ6- 
ΠΟΓΆΪΥ δαἀπλιύοα, γα8 οοπῆποα το (6 ἰδμα οὗἨὁ Ζυᾶπα. Τῃα τηοβί 

ΣΝ ῖ, Οππῖ. Ἰἰ Ὁ. νἱ, ο. 1. Ορ. ἴοπι. 'ν. Ρῃ. 809---812. οἀϊε. ΒΙροηΐ, 
2 Ῥοατῦ ῥγοάϊρὶοβὶ, οἵ Ἰοπρίογοβ 80} 18 ἀοθίδοϊαβ: 40.8}}8 Οοςἶϑο ἀἱοϊαίογα Οββασο, οἱ Απίο- 

πΐδηο "Ὸ}1Ὸ, ἰοῦ 8. Ῥϑδῆθ. διῃΐ ῬϑΊ]Όγο οοπτίηυο, Ρ]η, ΗΪἶβὲ, Ναι. ᾿ἰὉ. ἰδ, ς. 80. ἴοπι, ἱ. 
Ρ. 148. οὐ. ΒΙροηῖ, 

5 ὅθρ Ἰμγποχϑ ον, νο]. Υἱ, ΡΡ. 8370--- 887. 8νο.; ΟΥ̓ νΟ]. ἦν. ΡΡ. δ8---Ο7. 40. 
4 1)ϊ4. 5 Τοῦ Δη, ΑΡΟΪ. ς. 21]. 
5 ὅ.ὁ Οτίσοη ΘΟ. (ο]δυπ,, ᾿ἰ. ἰἐ, 8. 55. Ρ. 94. 
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ΟὈ νοῦ 18, {πα ὑΠΟΥ τϊσῃῦ πᾶνο ΠΟ βυ ηοϊοπ Ἰηξοστηδίοη οὗ ἢ. Τῇ6 
ΡγΓοΟυ 068 οὗἨ ἴπ6 Ποτηδλῃ ΘΙΏΡΙΓΘ ὙΧΟΓΘ ΨΟΤΥ δχίθηβιν, 8δπα νὰ πα, ἴῃ 
σθηθσαὶ, (παΐῦ {πὸ αἰϊοπθοη οὗ Ὑυϊ το 8 τγαϑ ΟΠ] ΘΗ οΟπῆποα ἴοὸ {Ππ086 
ΒΟ ἢ ΤΟΥΘ πρϑαγοϑὺ ἴὸ {ῃ6 τηρίγορο 8. Τη6 δηοϊθηΐ ἢιβίοσδ 8 δηάᾶ 
ὈΙΟΤΆΡΠΟΥΒ ΓΘ ΥΘΙΊΔΓΚΑΌΪΥ ΘΟΠΟΙ86, δηαὰ 86] ἄοπη δίορ ἴο τηθηΐοπ 
ΟΟΟΌΓΓΘΏΟ6Β, ὙΒΙΟἢ, ΔΙ Βουσἢ ΠΟῪ ΤΑΥ͂ πᾶν παρροποὰ ἀυτγίηρ {6 
{ἰπ|68 οὗἁἩἍ νοΐ {Π6Υ τσῖῖθ, ἤᾶνα πὸ σοἰδίοη μαΐθνοσ ἰο {Π61} τηδίῃ 
Βιιῦ)οοι. ὙΠῚ8Β ταϑ (Ποῖν σΘΏΘΤαΙ τὰ], δηα {μογα 18 ὯῸ ΥΓΘΆΒΟῚ [ῸΓ 
0 ἢ 1Ὁ Βῃουϊα 6 νἱοϊαϊθα στθτοὶυ ἴο ᾿πάπϊΐσα (86 σαρτῖσθ οὗὨ {Π6 
σδρίοιΒ, ΟΥ Βα 8 ν {Π6 ΒΟΓΌΡΙ68 οὗ {π6 ρμοίυϊαπ. ὙΠΟΓΘ 185 ΠΟ ΙΏΟΣΘ 
γΘΆ8Ο0. ἴῃ 86 παίαγα οὗ ἐπ6 {πηρ᾽ 186} ΨΥ {86 ΤΟΘΔΟΩΥ οὗὨ ῥγοΐβῃθ 
ὙΥΓΙΓΟΥΒ Βῃου]α Ὀ6 οΔ]]6α ἔογῦ ἴο δβυρροτῦ (16 βαογϑάὰ παπ ὑπ6 βαογοὰ 
Βα Ὀ6 οΑ]]16 ἃ ἴον ἴἰο βαρροτγί {86 ρῥτοίμπθο. 8 τῇδυ πθῃ τσοιοσί 
{Π6 ἀγριμπιοηΐ, Δπα 'π ΟἿΥ ἰαΓη δὶς {Π6 βίον δη, δῃα ἴΠοβ ῆΟῸ ἢδνθ 
οἰγουϊαίοα 815 ἔλ]86 δοοοιιηΐ οὗὁὨ [86 ῥγορτοβϑβ οὗ ΟἸ σι βυϊδηϊ νυ, μον {ΠΟΥ 
ολη οΓΘαάϊς {π6 δοοουηΐβ σίνοη ὈΥ Ῥαίοτουϊιβ, Ρ] Ωγ (Π6 6] ον, 8- 
Ἰοστὶὰβ Μαχίτηυβ, απ ϑοηθοδ, χἤθῃ Μαιδον, Μαγκ, [ωῖκ6, ἀπά Φοπ 
1Κα ποῦ (6 Ἰοαβὲ ποίϊοα οὗ ἐμοὶ ὃ Βαΐ Ἰοΐ 10 θ6 βυρροβοά {δαὶ {16 
ἘἈοιηδη Ὑσιίουβ Πα σοσοϊνοα ᾿ηἰοσιηδίίοη οὗ {86 ἔλοϊ ἰὴ αὐδδίοῃ, 10 18 
τηοϑῦ Ῥχοῦδθϊο ἐμαὶ ὑπΠ6Υ που]ὰ μαναὰ σομβιἀοσοα Ὁ 88. ἃ παΐυγαὶ οο- 
ΘσΌΓΣΥΘΘΘ, Ὀοὶηρ δοσιιδτοτμθα ἰο δαγίπαῦδῖκοβ ἀπα ἀδγκηθθ8 Ὁ τ Π0]6 
ἰαγβ ΤορσοῖΠοΥ, ἢ σοηδοαποησα οὗὨ {πΠ6 δγυρίίουϑ οὗ Μουπί Υ᾽ δΘβιν,υϑ. 
Οὗ, βυρροβίηρ ἰπαὺ {ΠΟΥ μαὰ Ὀο]ονοα 10 ἰο Ὀ6 ἃ ρῥγοίασῃδίαχαὶ ἀαγκ- 
Πο588, ἡγοῦ ]ἁ 1Ὁ αν ὈΘ6θη οοηδβιδίθηῦ πα {ΠΟΥ ῬΥΙηοἾ 0168 ἃ8 μοι ΒΘ ῺΒ 
ἴο αν πηρητοηθά 7 ὍΠΟΥ τχυδί Ὀ]ΔΙΉΪΥ μανθ ἔογοβθοη ῃαΐ στοαῦ 
δαναπίασο ποι] ἤανο Ὀσοη σίγθη τὸ ΟΠ ΥΙΒΌ ΠΥ ὉΥ 1. ΤΠΘΙΡ στοά οσβ 
το ἃ παίυγα ν μᾶνο θα 16 ἃ ἰο ᾿πααΐϊγα ᾿πΐο {ἰ|6 σμαγδοίοσ οὗ {86 
ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ͂ Ραγῦβου, δ ποθ ἀθαίῃ [Π6 ἰατγα οὗἨ παΐυσο σοῦ ἴη- 
ἔτιησοά, δηᾶ (18 ἸΠ4ΦΟΙΓΥ, ἃ8 10 γουα παν οροποᾶ ἃ τηοσὸ οοιηρ]οίθ 
ΥἹΟῚ Οὗ 1Π6 ΠΟῪ αἰΞροηβαίοη, τησδῦ πᾶν Ἰοα ἴο [Π6ῚΥ ΘΟΠΥΘΙΒΙΟΙ. 
Ηρηςο κγὰ οοἸ θοῦ ἃ ΥΟΥΥ͂ Βα ἰϑλοὕ ΟΣ ΤΘΆΒΟῚ [ῸΓ {Π6 1 8116 η66. δα ρ- 
Ροϑβιίηρ ἴ[παῇ {πον Κηον {Π6 ἔκοῖ, ἀπά ἔγοιῃ τροίϊνϑβ οὗ ΡΟ] ΟΥ̓ Βα ρρυθβϑοα 
1ἴ, {ΠΟῚΡ 8] ΟΠ66 {ὈΓΏΙΒΠ6Β 48 βίγοηρ ἃ ῃχοοῦ οὗ 158 {γα 28 ΤΟΙΣ ΟΧΡΓΘ88 
ἰοβ ΠΟΥ σοι] ΡΟΒΒΙ ΌΙΥ ἤάνο ἀοηο. 

ὕροῃ {πὸ ΨΒΟΪο, γὸ πᾶν νϑηύαγο ὈΟ] αν ἰο αβϑοσί, ἐπαὶ ουθὴ 1 
(Π18 ἐμοῦ Ὀ6 ἀοϑαψαυϊα οὐἁἨ βαρροτί ἔγοιη ργοίδηρ τσὶ ίοσβ, 10 18 ἃ ἀθΘ βοί ΠΟΥ 
ὙὙΠΙΟΪ ΤΊΔΥῪ ΘαΒ1:}Υ 06 αἰθροηβοα ψῃ. Υ α ὈόΙτονα τηδην {Π]ηρ8 ἸΡΟῚ 
{πῸ ανϊἄάοησο οὗ ομϑ ογβᾶϊθ]α υυνἱΐπμθϑθ. Βυΐ ἴῃ {μ6 οδ86 ὑδἴοτο 18, 6 
Πᾶνα πὸ 1688 ἴδῃ ἐλγεθ, σθοβο Κπον]οᾶσο οὗ ἰῃο ἔπος ὑγα8 πεῦεν 
ἀοηϊοα, νγῇοδα ΨΟΎΔΟΙ ΤΥ 18 ἱπαἸβρυίδῦ]6, ἀηὰ {πο ὶγ Ἰμοου Υ ποῦ ἴ0 Ὀ6 
ἸπΡ Δ Π6α. 80 Ρ]ΑΙΏΪΥ ἄγ {π6 οπαγασίουβ οὐ ἐγ [ἢ τπασ θα ὉΡοὴ ὙΠΟ 
ΓΙ ηρ8, {Ππαῦ ΟΥΘΥΥ ῬΟΥΒΟη ΟΥὗὨ σοτμτηοη ἀἰβοοσηστηοηῦ τησϑῦ 866 {Π61], 
Δηα Π6 ὙΠῸ 18 ποὺ βαί8ῆθα δ8 ἴο 186 σογίαϊητυ οἵ τ μδῦ {ΠΟΥ τοΪδίθ, 
τηιιϑί σῖνο ὉΡ 8]1 ρτοϊθηβίοηβ ἴο ἃ βουαηα ἡπάρτησῃΐ, Δηα Ὀ6 ἀραπαοποά 
ἴο {πὸ Ἰποῦγα Ὁ ]6 ΟὈβίπδου οὗ [8 οὐ ουϊοσῃ Βοορ ΟἹ δα). 

ΑἸ οχάπηρ]α ἰδκοη ἴγοιαῃ ΕΟ 15} ΠΙβίουυ ν1}} σοηῆστα δηᾷ 1] πϑίγαίθ 
{Π6 ρῥγοοράϊηρ οὐβογναίίοηβ. ΝῸ οὔθ ἴῃ ΟἿ ἀἄδυβ, ν ΠΟ Π48 χοᾶ {π6 ὙΠΟ] 
ΠΙβίοτυ οὗ [16 ροριβῃ ρμ]οῖ ᾿π ΟἸΒμδυῦΐθβ [π6 ϑοοοῃ δ {ἰπ|6, υἹἢ ΔΠῪ οδη- 
ἀΦΟΌΣ πὰ αἰδηίοη, ᾿6 ον 0. ΤῊ ἱποοθοσοποο, ἀπ ΘΥΟΣῪ ὙΔΥ͂ 

. οι Βαπιρίου Ἰδοίητοβ, Νοῖοβ δηὰ Απίδογὶεἶοβ, ᾿Ρ. χχὶν. ---χχχὶϊ, 



188 Οτοαϊδι ἐν ΟἹ ἐδ ϑογίρζμγεβ σοηλϊγ πιο 

1Π ΓΘ 1 0]6 οἰγουτηβίδησοβ οὗ {86 016 ἀσδροβιίοη, ἑορσοίμοῦ τ ἢ ἐπ Ὸ 
Ἰηΐδπλοι8 οΠαγαοίρυβ οὗ {πὸ τϊίμθββοθ, ργθοϊθθ δὴ δβϑοηΐ. Ὑοί, ἃ 
οἰἸγουπηϑίϑηοθ ο {818 ἀαν ππδοσουηῖθα ἴον ---- [Π6 τηυγάοῦ οὗ διν Εά- 
Τὴ ΠἀθυτγΥ ΟΟαΙγΓαΥ -- ὨΔΡΡοπΘα ἴο ρῖνα 10 Δῃ δῦ οὗἁἩ ργοθδὈγ. Ὑ οἱ 
6 τνουϊά 6 ἱἐμουρῃῦ Ἰπ)υαἀϊοϊουβ ἴο {π6 ἰαδύ ἄδρτοθ, γ8ο ββου]ά 
{Ππ6ῃ66 μ6 ᾿ῃοϊπ6α ἴο ἔδυουγ ἴμ6 δνϊάθηοα οὗ Τιία8 Οαΐθθ. Τὴ σαβθ 
Ὀοίογα ἃ 18 Ορροϑιίθ, ᾿πάθεα, Ὀαῦ ῥδγΆ}1 61. (τ βυ ΔΗ} βίδη 8. βιρ- 
ΡῬογίοα ὈΥ δνιάθηῃοθθ οὗ {πΠ6 τηοβδῦ Ὁποχοθρθοηδθία δίαγο; τοῦ (ἢ6 
οἰγοιμηβίδηοθ οὐ βοηθοὶ δῃὰ Ῥ]ΊΠΥ Β Β|]6 ποθ ΘΟποογΐηρ (ἢ 6. ΘΟ} 1086 
ΟΥ ῥγϑίθσῃδίιγαὶ ἀδυῖζ688 (8 Πλ10 10 ΟὨΪΥ [ῸΓ ἐὐ ϑανέοι ΒΔ ΚΘ) 18 υἢ- 
Δοοουπία Ὁ ]6. ΤΟ δνϊάθποθ οὗ {π6 (ἀοβραὶ 18, βονανοῦ, ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΆΠ8 
ΒΒ θη, ΠΟ 1} Ὀ6 Βῃδθη, {1} 10 οδῃ ξο Ῥτονοα {πὶ γα τηυδὲ Ρὸ 
Δ016 ἰο δοσουπηὺ ῸΓ ΘΥΟΤῪ {δῖηρ' τη Δη δνοπί, ὈΘΌΓΘ ἡγ6 δαάτατ {π6 ἴο8- 
ΤΟΥ οὗἩ ἰπ6 νηΐ 1186]. 

Τὴ βδοτέ, ὑπ γα 18 ἢῸ ΠΙβίοσυ ἴῃ {Π6 χοῦ] τότ σογίαϊη δηᾶ ᾿πάι}"}}- 
1Δ016 ὑπαη {πῶ οοηίαϊποα ἴῃ {Ππ6 ΟἸγιβίϊαπ ον αγοβ, νυ Β] ἢ 18. δὰρ- 
Ῥογίοα ὮὈγ {Ππ6 Θοπουγγηρ ἰΘΒΟΙΠΊΟΩΥ, ---- ποῦ [0 ΒΑΥ͂ ΟΥ̓ἮἨ ΒΟ ΠΔΗΥ ΙΏΘΠ, 
δυΐ οὗὨ 80 τβδὴν αἰβδσθηΐ παίϊοηβ, ἀἰν: 464, Ἰηἀ6 64, δῃηοηρ; {μοηβοὶνοϑ 
1η ΟΥΠΟΥ ρΑγ Ιου Ἶατβ, μαῦ 4}1 απ! τπο ἴο σοηβσια {86 ἐγαϊῃ οὗὨἨ 86 ἔμοίβϑ 
τοϊαϊοα ἰῇ {π6 (ἀοβροΐβ, Απά, ἐπογϑίοσθ, ὄνοι ἐπουρῆ ἴμ6 ΟὨ τ βίϊδη 
Ἰηδ τα θη ἢΔα ρῬοτιβμῃοα τι {Π6 ἈρΡοΒβί]ο5, απὰ ποτα σσοσγα ποῖ ἰὴ (6 
σου] αὖ (818 ΟΔΥ 80 πλοῦ 88 πα ΟἸ γιβίϊδη, 6 βου μαννα ἴΠ6 τηοβὲ 
ἸΠΑ ΤΠ ΘΒ.ΟΠΔ]6 ονϊάθησο {πῶΐ {Π6 ῬΘΥΒοἢ8 απ δοίϊΐομβ, γοοογάοα ἴῃ {6 
(ὐοΒρε]8, μὰ αἰξοϑίθἃ Ὀγ {π6 σοποιγγίησ σψοῖοο οὗ 41} παίϊοηβ, σαν 
οχἰβίθα ἴῃ {πΠ6 οουπίτυ οὗ “πιάφα ἀυτγίηρ {86 τοῖρῃ οὗὨἨ ΤΊθογυΒ, 88 {86 
ΟΥ̓ ρ 6] 1818 ἤανο ἀϑϑαγϑα τι8.} 

ὃ 8. Οὐοἰαίογαὶ Τερέϊπιοηῖε8 ἰο ἐδ γιά ὁ ἐδο  αοίς γεοογαφα ἐπ ἐλε 
δογίρέιγος ἤγοπι Οοίπϑ, βήεααΐς, απά αποΐεπέ δήατγδες, 

ὙΠοτα γαπλδίηϑ γϑῦ ΟΠ6 ἸΩΟΤῸ 488 ΟΥ̓ οοἸ]αύθσαὶ ὑβϑεϊπηοηΐθβ ἕο [ῃ6 
ΟΥΘΟΙΌΙΠΠΥ οὗ ὑπ6 ἔδοϊβ σοοοσάθα ἴῃ {μ6 ΒΙΌ]6, τυ βίοι 8 ποῦ 1688 1πὶ- 
Ῥογίδηὐ δηᾶ ἀθοϊβῖνθ ἰἤϑῃ {πὸ 8ογ168 οὗ δυϊάθηοα οὐ ργοίδῃδ δ δ(ου 88 
δίνοῃ ἴῃ {Π6 ργθοοαηρ' ρᾶσοϑ. ὙΤΉΘΒ6 ἰθσβυϊ πη ἢ]08 ΔΓ ἐΌΓΠΙΒΗοα ὈΥ 
δηοΙοηῦ 6Ο01Π8, Π1618]8, πα ἸΏΒΟΥΙΡΌΪΟΏΒ ΟἿ ΤΔΓὮΪ68 ; ΜΘ, ἢᾶνα δὺγ- 
νινοα [ὴ6 πσθοκ οὗ τἴη6, πὰ χὰ δχίδης ἴο {Π18 ἄγ. ὙΤἢθ86 Τϑιμ 818 
οὗ δηιαυν ἅγο Δ] οννθα ἰο 6 ἀπιοὴρ {Π6 πηοβὺ ᾿ταρογίδηϊ ῥτγοοίβ οὗ 
δ Πποϊοηῦ ΠΙΒΙΟΓΥ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ ; αἀπα ἱῃογ αἴοτα βαιβίδβοϊοσυ οομ ἢ γπηδΟ ἢ 
οὗἁ ΤΥ ΡαΡ ΠΟ] ΑΓΒ σοϊαιθα ἴῃ {πὸ δου ρίατοβ ΤΠ τηοϑὺ Γομασ ΚΑ] 
οΥὗἮ {π688 ΠΟῪ τγοοθϑὰ ἰο βυρπλῦ ἴο {86 οοπδιὶἀδγαίζοι οὐ {πὸ 
τ ΔοΥ, 

Ι. Το Μοόβϑαῖο ΝΑΚΒΑΤΙΝΕ ΟΕ ΤΠῈ ΘΕΈΠΌΘΕ 
18 οοῃ ἢγπιοᾶ ὈΥ ἃ οοἷῃ βἴγυςκ δὲ Αρδῆῖθα, ἴῃ ῬΆγυρία, ἴῃ [86 τεῖρτι οὗἩ ΕΒ] (ῃς 

οἰάοσ. Οπ (16 τόνουβα οἱ 118 πηοά δὶ] 18 τοργοβοηϊθὰ ἃ Κὶπὰ οὗ δαυδγο οἰιϑϑῖ, βοαδίϊπρ 
ΡΟΠ ἐππ6 τγαῖογϑ: ἃ πηδὴ ἃηἃ ΜΟΠΔΠ 8.6 δανηῃςσηρ' ουὺ ΟΥ̓ 1 ἴο ἀγγ απ, ψ δ ῖ]6 ἵν 
ΟἾΒΟΓ ῬΟΥΒΟῚΒ Γϑιμαΐ τ 18. Αὔονα ᾿ὲ Πυϊίογβ ἃ ἀουο, Ὀδασίπρ δὴ οἶϊνα ὈΣΔΠΟΒ ; 

᾿ ἙΔπαγᾶβ, οἡ {πὸ Αὐἱ ΠΟΥ, ἃ; 6. οὗἩἨ βδοτγίριίαζο, γοἱ]. ἱ, ῬΡ. 400---420.{. Μδοϊεηὶ αἶνΒ 
τύ} οὗἩἍ {6 ΟΟ8ρ6], ΡΡ. 805, 806. 848. 



Βὲν αποϊοπέ (οἱπβ απάὰ δΊοααϊἶο, 

ἈΠ δποίμονῦ Ὀἱγὰ, ῬΟββϑ ὉΪΥ ἃ τάνϑῃ, 15 ρογομῃοὰ ὑροὴ ἰΐ8 τοοῦ, [ἢ 
ῬΆπΕ]8 οὔ [86 οἰιοϑὺ 18 πὸ ψογὰ ΝΟῈΕ ἴῃ δηοίθηὶς ἀσθακ ομαγδοίογβ.ς 

11. ψαγῖουβ ραββαρθβ ἴῃ {π6 Ο]α Τοβίαπιοπὺ ἀγα οΟμῆι 
ΒιΙΟΟΟΒΒΓῺΪ ταβοάσοθθϑ οὐ τ. Ὑουηρ, Μαεβϑσβ. δα!ῦ, Ο 
Οὐαυοτγοὶ, Ἐλοββο πὶ, δ: δγάπον Ὑ᾽ ἸΚίμβοη, Βοίία, 1μαγὰ 
Ἐν] πβοη, ἀπα Οἴμοῦ δ ηθπί Βομοαγβ, πῃ ἀθοὶ ρμοσίηρ (86 Ὶ. 
116 ρ10]6 ΒΙΘγορΊ ΥΡΏ ο8, ΒΟ ἅτ 81}}} ρχίδηῦ ὁ δῃοῖθηί Εν 
δηὰ Αβδυτίδῃ Μοπιυμηθηΐίθ, ΤῸ δάάιυοο ἃ [67 ἰπβίαποθβ ουῦ οὗ πικον 
Ὑ ΒΙΟὮ ταῖρι Ὀ6 οἤεγοά: --- 

1. βδνδγαὶ αροβ Ὀδθίογ ἴπ6 {ἰπη6 οὐὨἨ Θοϑοβίσβ, {Π6 διορῃογα- Κηρβ Ἰηναδοᾶ δπᾶ οοη- 
αυοτοὰ ΑἸπιοϑὶ {86 πιβοὶς οὗ Εσγρί, ἀρουαΐ ἴ6 γοὰγ 2080 Ὀοίογα ὑμ6 ΟΒγιβίϊδη σὰ, 
δὰ ἴῃ [86 [1π76 οΥ̓ (86 ρμαϊταγοὺ ΑΌγαμβαια. ὙΠ ῥγίποθβ οὗ {ὖπ οἰ μθθαῖῃ ἀγηδβῖυ 
((8ὲ Τπορδη οὐ Ὠοβϑροϊ ἴδη), ττβοβα Τοῦ τγῶβ “ἜΒου [Πλοβὶ8β 1., (6 ἄσβι βονογοίζῃ 
δου ὑπ βιθρῃοσά-Κίηρβ, ὀγοοϊθα [πὸ τηοϑὲ ἀποϊοπὶ οαϊῆοοβ οὐ ΤΙ Ό68 δηὰ Εργρί. 
ὙΠουϊπιοϑ818 τγ88 δαογθὰ 88 ἃ ροά, ὑπάϑν ὑπΠ6 πϑηια οὐ Απιοποίδρι, νδοδυ86 6 δδὰ 
ἀεϊνογοὰ Εργρὶ ἔγοια ἴ86 διδρμογὰδ; [6 τϑοο] σου ΟΥ̓ τ ο86 ΕΥΤΆΏΠΥ ψ᾽88 οὐΐου8 
(ο {πὸ Εργρθϑ8η8 δῃηὰ ἴο ἐμ Κιηρϑ οἵ (μαὺ ἀγπδβίυ, ἴὸ τ Βῖοἢ [86 ῬΒαγδοῦ, πιθηϊοποά 
ἴῃ 186 Ἰαὐΐοῦ μησὶ οὗ (16 ὈοΟΚ οὗἁὨ ἀδῃρβῖβ, Ὀοϊοηρθ. [ἢ 6δη. χἰνὶ. 84. ΦοΒορἢ 6115 
δὶ5 Ὀγοίβγοη 1ῃδὲ Φσετν δλορλοτά 8 απ αδονιϊπαίοπ κπίο ἰλε Ἐρυρίίαπδ. ΤῺ μαϊγοὰ 
οὗ τηοῖγβ αραϊηδὺ σλορλογαδ ἴδ ΟΠ γι θα ἰῃ ἃ ὙΘΤΥῪ δ συ ἑϊαΓ ἸΔΗ͂ ΠΟΣ ὉΥ ἃ ὙΘΥῪ δησίθηῦ 
ΤῊ ΠΑΠΑΥ͂ ΟΝ δ ῬΑΓΙ8, Ὀδηοαΐ [Π6 Ὀυβκίηδ οὗ ὈΟΓ(ἢ τῆοβα ἴδοῦ 18 ρα! ὐθα ἃ δλορλογα, 
δομπα ινἱὰ σον 8.3 

2. ἴῃ 186 ΔΡΥΔΗσοΙΏΘη8 ΟΥ̓ ἴπ6 οουτίβ οὗ ὑπ6 ἔτο ἤγϑὺ ῬἢΔΓΘΔΟὮΒ πιοπιϊοποὰ ἴῃ (86 
ΒΙΌ]6 ---ομα οὗἁ ττβοπὶ γγἃ8 σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΓΣΥ τ ἢ Ατγδθδαι (6 θη. χἰ!. 16.) δηὰ {μ6 οἴμον 
νεῖ Φοδορἢ (επη. χχχνὶϊ. 86.) -τοῦσα ΤΊΔῪ στοσοορηΐδα {86 βίγ]6 δπὰ Εγργυρίϊδῃ οὐδ. 
ἰοτα8 ὙΓΒΙΟΝ ὙΓΟΤΘ ΤΘ- ΘΒ Δ δ μθὰ δεσ 186 χρυ βίοι οὗ (π6 διδρβεγά- Κίησβ. [1Ι͂ῃ 
Ἐσχοά. ). 1]. 14. τηϑηϊοι 18 πηβάα οὗ 86 ναϑὶ βἰσγιιοΐιγοβ, ἰη 186 Ὀυϊ]αΐϊηρσ οὗ νι ἢ {86 
Ἐχγρ δῃδ δι: ογοά {Π6 ᾿ἶνο8 οὗ {π6 1βγαθ ἴθ 8 ιυὐἱὰ λαγὰ δοπάαρε; δῃηὰ ᾿ὺ νγλϑ ὑτα- 
οἰδοὶγ [86 δονογεῖσιϑ οὗ [πδΐ ἀγπαβίγ, γιὸ ἀἸδυϊ συ με τοι βαῖνοϑ Ὁ 186 Θγθοίομ 
οὗ φιραηίϊο πιοπυπιθηί8. ΤῊΘ ρτδηϊθ οΟἰυπιῃ8 ἀπά δραγιπιθηΐθ οὗ (88 ῥῬαδοθ δ 
ζαγηδο, βαυοσγαὶ ἰθ 168 ἴῃ ΝΌΙα, ἴΠ6 ρτοδῦ βρῃϊηχ οὗ ἴῃ6 Ῥγτδη 8, δηι] [ἢ οοἸ 888] 
Οὐαἰ δὶς οὐ 8:1. Φόδὴ οἵ 1μδἴδθσδαη, αἰϊοδὶ 1Π6 ρόονοῦ οὗ Ἰποιυίτλοβ!8 111.. (ἢ ΜοοΓῖδ οὗ 
186 ατοοκβ. Απλοπορ 5 Π. ογοοϊθα [Πα οο]οβϑαὶ βίδιια τ οὗ αὐϊγαοϊοα {86 86 Γ- 
δι] συΥΟΒὙ οὗἩ ἴμ6 Βοπιδη8. Βδπιβοθ (οὐ Βδπι6868) 11, σδυϑοὰ ἰδ6 ΒρΡΟΥὉ 
ΟὈΘ Κα δὲ Πυχοῦ ἰο ὉΘ ογοοϊοά. Μ. ΟἸ)ιδι:ροϊ ]ου γοδά τ[ἢ6 Π8Π168 οὗ 8}} {Π|688 ϑονϑ- 
τοῖζτδ οα ἴδ6 ᾿Πϑογ ρθη} Οὗ πιοπυπιοηΐθ. ΤΊ ῬΒΑΓΔΟΝ, ὉΠ ΘΓ Ὦοβ6 γαῖρῃ Μοβοβ 
ὍΔ8 ὈΟΤΩ, 88 Πδη)565 Ὗ΄. δυγπδιηοὰ ΜΝίοΙ᾽-ΑἸουῃ, (δαὶ 18, ἴΠ6 ΕΥΙοΠἀ οΥΓἹ ΑἸμοη ; 
ὙΠῸ Ἰοῖ Ὠυπηογουβ οαἀϊῆσο9 ὈυΝῈ ὈΥ ἴ86 οἰ] άτοη οὗὨ Ιδγβοὶ, σσῆοπι ἢ6 80 οὐιθ}ν 
ορργοβδοὰ, Ης οδυβοὰ ἰδ νϑϑὺ ρηΐδοα οὗὐἨ Μαοάϊποῖ- Αὔου ἴἰο ὈδῈ ἐσγοοϊοα, 85 νγο}] 49 
186 το Ρ]6 δ ἰυδἰοά ἰοταγὰβ (Π6 ϑου το τη σαῖς οὔ Κασθδο Τ6 βαγοορἤασαβ οὗ {15 
τη οηδΓοἢ 8 ᾿γοϑοσυθα ἴῃ ἴ6 ΟῦΥΤο δ ῬΆΣΓ8. ὙὍῆ6 ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΥΑΤΎ οἱ Μίοβ6β πριιϑῦ 
᾿ανο διγαγοὰ {86 ΕΥρίΐδη βοθρίγα ποῦ ἰμδη ΤΌΓῚΥ γοΆΓβ, ϑίησο ἴα Ηεῦγτον ἸορὶδΒ- 
Ἰαῖοῦ ρδβδϑοὰ [οΥΥ ΘΆΓΒ δἰ δἷε οουγῖ, Ἀη4, ἃ ἰοπρ {ἰπ|6 ΔΟΥ γἀσ 8, 0 18 8814 {μαϊ {16 
κίης οἵ Εργρὶ ἀϊοά. Νον, ἰδ ἀρρόᾶγβ ἔγοιῃ Μίδῃοι πο (845 χυοϊδα ὉΥ “Ψοβθρῆυ5) 5 {παῖ 
(118 Ἰἀθη τ 4] Ηδπιβοϑ Μ6!-Ατηουπ γοϊρηθα δἰ χίγ -ϑχ ὙΟΔΥΒ δπὰ {πὸ ΤΟ. 8. ΔΥῸ 
ποῖ π686 υποχρεοῖοά διηθηίβ Ὀοίνγοοη βαογοὰ απὰ ργοίμπο Ὠἰδίοσυ ουϊάθπὲ ὑγοοίς 
ΟΥ̓ τσ}  Ὑδο {π6π ἢδ8 [λ]ϑιθ θα [Π δηοίϊθηϊ 1818 οἱ Εργρθίαῃ ἀγπαβίϊθβ, {πὸ 1185 
τε 6 π οἢ ΡΑρΥτυΒ, ἀπὰ {ἢ γαΐῃβ οἵ Ερσγρῖ, 0 πιᾶκα {6 πὶ Β5 166 80 7 8}} ἢ ἃ ἴον 
Βαῃίθῃοοβ υἱϊογοὰ ὉΥ ἃ Ομ γίβύϊαη παπιοιὶ ϑιορῆση (Αοἰ8 νἱ]. 18. εἴ 4264.), δηὰ νυ ῖ1}} 
ἃ ἴδν ᾿ΐποϑ τε θη ὈΥ ἃ 7607 παπιθὰὶ Μίοβοβ ὃ [1,481}γ. (86 ῬΒΑΓΔΟὮ, νυ 80 τι ἱποβϑοὰ 

. Βεγδηιβ Απαὶγεὶθ οὔ Αποίθης ΜυιΒΟΪΟΡΎ, νοὶ]. 11}. ΡΡ. 46, 47. ϑνο. οἀΐξ. Ιη {πὸ ΠῚ 
γοΐϊπτηο, ΡΡ. 389---313. 86 ἢὰ8 Βα :Ἰ8Γ Δ ΟἸΟὙΥ υἱπἀϊοαδῖθ 1π6 ρσοηαΐ ΠΟ Ώ 688 οὗ ἴπ0 ΑΡρδιμεδῃ 
τηράδὶ]. ϑουύφῃ οὐ οἱρὰϊ οὗὨ [8656 πιο 818 ἃγὸ Κποῦγῃ ἴοὸ "6 Ἔχίδηϊ, ἰπε ροηυΐ 6 688 οἵὁὨ τ» Βίοἢ 
'6 δΔεκπον]οάμοα ὉΥῚ ἘκκΚἢε], 186 ποδὶ ρσγοίουπα οὗ 411 πιοάογη ΠυΠλἰβτηδι ο] οσ δί8. ὅοο Ηἷδ 
Ποσιτίπα Ναπιπιογαπι Ν᾽ οἴογαπι, ἴοπι. ἰδ. ΡΡ. 132. 140. Μτ. ΜυϊΓΑΥ [85 ρίνοῃ δὴ οη- 
πτδυΐης οὗ 1818 τηϑάαὶ δον ἃ οαβὲ ἴῃ ἴῃς ἤογδὶ 1 ἸΌΓΑΓΥ δὲ Ῥαγίβ. Τγῃ οὗ Βονοϊαιίοι 
ἀοπιοιβίγαίοα ὉῚ δ ΑΡΡΟΔΙ ἰο ὀχ  διϊης Μομπυσηθηί8, ἃς. Ρ. 209. 

3 Ἄσνυο Ρτοϊοβίδηΐο, Ψ1}}}εῖ, 1827, Ρ. 12. 
5. 7Ζοβορίμτι δραϊπεὶ Αρίοῃ, Ὀοοὸκ ἱ. ς. 15. : ᾿ - 
4 ἤδσνας Ῥτοϊοδίδμϊο, Φμ}Π1οῖ, 1827, Ρ. 14. Οοσαοτγοῖ, Βιορταρμὶο βαστῶ, ἰοπι. 11}. Ρ. 361. 



188, Οτοαϊϑεϊψ ὁ ἐδ ϑογίρξιγο8 σοΉ πιο 

186. ἐδ ρῥίαρυοθ ἰηῆϊοϊθα οἡ ἴμ6 Εἰργρ ίΐδηδ, γὰ8 Ηδιιθοα Υ., ΒΓΔ] ΑἸΠΘΠΟΡἢ 8, 
{π6 αϑὲ δονογαῖρῃ οὗ [86 οἱρδίθθηι ἢ ἀγπδδίυ, δη ὑπὸ ἔαῖμοσ οἵ ϑοϑοβίσβ. 118 πδῆια 
15 ἸορὶὉ]6 οἢ βόνογαὶ ρατίβ οὗἁἩ ἴ86 ραΐδοθ οὗ ζαγτιδς, ᾿ 810} τγα8 ἀθουγαίοα ὈΥ Βίπι. 

8. Μ. ΟΒδμ ΡΟ ΠΟ ἢ 88 βονγη ὑμαὺ [86 ὈΓΟΡΟΡ παῖηθβ οὔ Ὀοΐῇ βεχϑθ ἴῃ δηοίδης 
ἘΩΥΡ διὸ αἰπιοεῖ δἰ γαγβ οοπιροβοᾶὰ οὗ {Π6 παπηθ8 οὗἩ ροὰβ οὐ οὗ ροἀάοββθ8. [Ι͂ὼῃη 
ἄξεη. χ]!. 46. νὰ τοδὰ ἰμδὺ ῬΏδγαοῖι σαν (0 Φοββθρὶι ἰπ Ἰπδυτίδρα “ ἐλθ ἀπὰς Ἀίον' οΥἢ 
Ῥυξίρλεναλ, μγὶρεί 9 Οπ." (Ῥοιρίογδ 18 σοπβίδπα Υ τι εθα Ῥιωΐρλαν ἴα 186 Οορέϊς 
ψουβιοὴ οὗ Πα δογιρίυγοβ.) Οἡ 15 Ηο]ορο  β, {86 ΠΩΣ 1ῃ6 βιη, 80 Ἰοσιηθα ὈγΥ τῃ6 
Οτοοκβ. δείορἧῆγέ, ἴῃ Εσγρίίΐλη,  τπολπη5 ἐλαΐ ιυλίοἢ δοίοπρε ἰο τέ, οΥὁ ἰδ ϑὰη. Μ. 
ΟΒΑΠιροΪ Ιοη 88 ἀδιηοηβίγαίθα ὑμπαὺ δὴγό οὐ γέ ἀδποίθβ ὑῃ6 δῶ, ἴθ ἴπ6 Εσγρτίδῃ 
Ἰδησιᾶσο. Ὑδὺβ 186 ὨΙοτορ γρῆϊο ἰαχὺ σομρ οι οἷν σομῆγτῃβ (Π6 θοΟΚ οἵ (ἀἀδποειβὶ 

4. 1 1 ιπρβ χὶ. 40. νγὸ τουϑὰ {μαῦὺ ὡεγούοαπι αγο86 απὰ ἡεά ἱπίο Ἐρνρί, ππίο 
ϑλιίελαλ κἰπρ οὗ Βεγρί; δι, ἰῃ 1 Κίηρβ χὶν. 256. απᾷ 2 Οἴγοη. χὶϊ. 2., (δαῖ, ἐπ ἐλδ 
ΠΛ γοαν οὗ ἀἰπρ εδούοαπι, ϑάϊδλαλ Κἴπρ οὗ βευρί σαπιθ ἢΡ ἀσαϊιδί «7εγιμαίεπι. 
Το ἕοοά ΟΣ ΟδΙοΥ͂ οὗἩ {86 ὑνγοη γ-Βοοοπμα αἀγπδβίυ (186 Βυθαϑιι 6) 5 ὈῪῚ Μαμῃοίθο 
οΔ]]οὰ ϑεδοπολὶδ ΟΥ ϑοϑοπολοδὶδ ; ἀρὰ ὁπ ὁπ6 οὗ ἴἰ6 σο]οηηδάφβ τι δος ἀθοογαῖθ {86 
βγβὺ οουτὶ οὗ [μα ἐ Ἴδην [θα ]6 (ΟΥ ραῖίδοθ, 88 10 [νὰ8 4180 Ῥθθὴ οδ]]6α,) οὗ Καγῃδς, 
Πότ ἃγὸ ὕνο γογαὶ ἰοσθη δ οὐ ᾿Β8ΟΣ ρΌ0Π8, Οἢ ΟἿ6 οΟΥ̓͂ πίοι Μ. ΟΒΔ ΡΟ] οη σοδὰ, ἴῃ 
Ῥβοποῖϊο (οὐ νοσδὶ ἈἰΘσοργρ 6) οδαγδοίουβ, {Ππ|Ὸ σόσάβ, --- Απιοπ-πιαῖ- ϑλοβλοπᾷ; [86 
Ὅ6}}- ὈοΪονοἀ οὗἩ Απιοὴ (οΥ ἴδ δ) μθββοηῖκ. [1 τὰ ῬθΑΡ ἴῃ τϊπὰ [86 ρθουν 
ξεοοΐυ8 οὗἩἨ ἰμ6 δποϊοπὺ οτίοπίαὶ Ἰδησυδσοβ, τ μι ο, ποσί οοῦίηρ [86 νοντθ 8 ἃ8 ἰθαβὺ ἴμ- 
Ῥογίδηϊ, Δάμποσα ΟὨΪΥ ἰο {86 8]κ6]δίοηβ οὗἩἨ πογιΐβ, {μαῦ 18 ἴ0 Βα, ἴο {86 σομβοπῃβηία, ἴὖ 
15 ἸΏ) }Ο581: 018 ποῦ ἴο Ὅς βίγιιοκ πῖτἢ} (6 ἸΔἀδηογ οὗὨἨ ἰδ μγρίίδη πᾶῦλθ ΘΠ οβιοηκ 
ψἸ}} {86 Ἰοιΐο ΓΒ οὔ {86 Ηοῦτον νογὰ Ὁ) ΒΗΙ5ΠΑΚ ΟΥ̓ ΒΉΞΒΗΘΕ, δΔηά (0 τϑοορῃίδο ἴῃ 
ηἰπὶ 86 ῬΒΑΓΔΟΝ ψγ80 8 παιβοὰ δ ϑῃαῖκ ὉΥ ἴ86 βου ἰϑύουιδηβ8.32 [Ι͂ἢ 1Π|Ὲ 8λπι6 
ἰϑαρὶα οὐ ραΐδος, Μ. ΟΒδιιρο]] οι 4180 Ὀ6 8611 Θοβοόποῖ 8 ἀγασρίηρ αὐ {π6 ἔροῖ οἵ ἰδ 
ὙΠποΌδη τη (Διηοῃ, Δίου, δηὰ Κοῃ8) ὑπ οἰϊοίβ οὐὗἨὨ τλοσὰ ἴδαπ {μι γγ οοὰ- 
αυογοα παίϊομβ, διηοπρ Μ]οπὶ δὰ ΤΟυπὰ τυγιἰθπ ἴῃ Ἰοί ογ8. δ {11 ἰοησίῃ του λη- 
ΜΑΧΚΈΚ, ἐλε ἀρ οὗ Ψμααλ, οΥ 97 ἰδὲ ὕειο5.53 10 18 ἔτ μοΥ ΤΟΥΤῚ οὗἉἨ τοιλτκ (δαὶ 0816 
ἀαίοϑ σθραὰ ὈΥ (818 δοσοιαρ  ἰβιιθὰ δηὐ ΔΥῪ ΓΘ ΟΧΡΥΘββοα Ὀγοοίβοὶ ἰπ {Π6 βᾶπια 
ἹΏΔΏΏΘΥ δᾷ 16 ΓΟΔὰ ἴῃ 16 ΒίδΙ6 : - 7π ἰδ ΔΑ ψοαν, οἡ λα ΠΛ ἀαν Γ᾽ ἰλια πιοπίὰ, 
δε, ΤὨΐβ βιπλ] ὰ6 οὗ ΡΠ ΓΑΒΘΟΪ ΣῪ 8 ΝΟΣῪ βισϊκίησ, 

ὅ. Τ,᾿βυἶγ, ἴῃ 2 Κἰηρ5 χῖχ. 9. τα 13α. χχχνὶ. 9. νὰ τοδά {παὺ 86 Κὶπρ οὗἁὨἨἍ Αββγτγῖα 
Βοαγὰ οἀϊηρβ οὗ ΤΊγλαλα, ἀϊπρ 977 Εἰλίορια ; νιὮο 18 τχοβῦ ὑῬσγοῦδΟΪΥ (6 ῬΒΆΓΔΟΝ τηθιι- 
τἰοποά ἴῃ 188. χχχυΐ. 6, ὙΠ] Βοσορ γρθϊο παρὸ Ταγαΐ, τθ6 Ταγασι οὗ ἴ8ς ατορῖκδ, 
(δε ἐμιρὰ Κιηρ οὗὨ ἰμ6 ὑποηῖγ- ἥτσὶν οὔ Μαδηοῖδο, νο ἴοστὴς μῖπι δὰ ΕτὨϊο- 
Ῥΐδη,) νγᾶ8 γοδὰ Ὁγ Μ. ΟΒδιῃρο  ]Πο οὰ πϑην πποπυϊηθηίβ ; δὰ Μτ. δα], στους 
ΔΩΥ͂ ἱπύογΟΟῦΤΒα ΠῚ ᾿ἰπ), Πανΐηρ Ορϑοσυϑὰ ὑμαῦ (6 ΕΡΥΡ ΔῺΒ πγοῦδ ἴδ ὨλπιοΒ οὗ 
{8 εῖν ατσθεκ βϑουογείρτιβ ἴῃ ΒΙΘΓορ γρμῖς οΒαγβούασϑ, ἃ8 6 }} 88 (μοδὲ οὗ {μ6 ᾿ξοπιδῃ 
ΘΠΙΡΟΤΌΓΒ, οοησοϊνοα {86 Ἰηροηϊουβ τἀ68 οὗὨ ᾿παυΐγηρ τ βδίδιοσ ΠΟΥ ταϊσμῦ ποὺ μαννα 
Το] ονγοὰ 086 βαπλθ Ῥγβοῖϊοο νγ71}}} τοσαγὰ ἴο 1π6 ᾿πβουὶρίοη8 οὗἩ μα ΕΠΒΙορίδη τηο- 
ὨΑΥΟΝ8. Ὅ00 ρῥγθοθαθα (ἢ086 ἐὺ γπεήιδο ΗΠ8 ΓΟΒΟΆΓΟΒΟΒ πόσα οσοσῃοα Ὑ10} 
ΒΌ(ΟΘΒΒ ; δ8ηἀ δδ αἀἰβϑοονογϑα ἴῃ ῥῬβοηθίς σμαγαοίθγβ [Π6 παπιὸ ΤΊΒΑΚΑ ἴῃ ὕνο ῥἰασοϑ 
οἢ δῇ ἱπβοσὶριίοη ἔγουι Ὀθμϊ πὰ ἃ 8118}} Ῥγορυ βου οσ Ῥογίϊοο αὖ Μεάϊηοί- Αὐου, δπὰ 
ἴῃ ὑπο οἰο σὺ ἘΚΤΙΡΕΡΗΝ ἔγοτα Βίγκοὶ 'ἰη Εμηϊορίδ. ἰ8 Τίγαλα οὐ Τίγλαλα, ἴ6Γ6- 
ἴογο, 18 186 ἘΡΡΟΙ δ ΒΙορία πιοηςοπδὰ ἴῃ [86 δου ρίυγοθ ἃ8 μανίην οαπι οι ἰο λέ 
ἃραϊηϑὺ ΘοθῃδοδοΣ Ὁ Κίηρ οΥὨ Αϑϑγγία.δ 

111. Τὴ δοοοιυηῖ οὗἩ ἴπ6 ὙΥ ΔῊ, ΟΘΑΒΕΙΒ. ΟΝ ΒΥ ΡΗΛΑΒΑΟΗ-ΝΈΟΘΗΟ 
ΑΘΑΙΝΒΥ ΤΗΕ {ΕῪ5 δη Βδρυ]ομπίδηβ ( Π1Οἢ 18 τοϊαιοα τη ἢ βοοοῃὰ 

1 ον. Ῥχγοῖ. σ0}]}1οΐ, Ρ. 18. Α.1, Ο σοᾳθογεῖ, Τρεγα κὰν 16 ϑγϑιδπιο ΗΠ σος ΙΥρμίαας 
ἂρ Μ. ΟΒδιρο Ποῦ, οοπβι (τά ἀδηβ 868 Εαρρογί8 ἄνος 1 Ἐκγίϊασο βαϊπίο, Ρ. 80. ΔΛπιβῖοσ- 
ἄδῃ, 1825. ὅνο. 

2 Μ. ΟΠδρο θη Πὰ5 οηρτανοᾶ 18}}8 ΓΟΥΔ] Ἰοροπά ἰη δἰβ Γγζςοϊθ ἀπ ϑ'γβιδπιο Η]οτορὶγ- 
Ρμίαιθ ἀ68 δηοίθηβ Εργριῖίθπβ. Ῥίδπομοβ, οἵ ὀχρ οαιίοη (Ρατίδ, 1824. 8γο.), Ῥίατο, Νο. 
116, δηὰ ἀοδοτγίρίϊοπ, ὈΡ. 12, 13. 

" ΟΒαπιρο]ΐοη, ϑθριϊόστηθ 1,οἰἴτο, ᾿. 85. 
“ Οὐοᾳαοτγεῖ, ΒΙορταρηίο βδογόο, ἴοτη. ἷν. δ Ταῖῖγο, Ὁ. 80. ον. Ῥσοῖ. Ρ. 18. ὄτορρο, 

ΤΗΣ ΒΓ ἰς ϑὐγβίδιηο Ηϊοσορ Ὑρῃίᾳαθ ἀθ ΟΒδιῃροϊ]οη 16 δεῦπο, ΡΡ. 171, 172. Ῥασίβ, 

" 8.115 ἘβεδΥ οη 17... Ὑουηρ᾿β δῃὰ Μ. ΟΠ, ΡΟ] Ομ 5 Ῥηοποιὶς ϑυβίοια οὐὁἨὨ Απιϊᾳυίεῖοβ, 
ΡΡ. 29--9]. 70. Βόγνυθ Ῥχοιοδίδηϊο, δ1Πςὶ, 1827. ἢ. 19. 



δὲν απεϊοπὲ Οοἱπς απὰ Μιεααῖΐθ. 19] 

ὍοοΚ οὗ (ἸΒτΟ 6168), 18 σομβγπηοα ὈΥ͂ {π6 ἰαβίϊηοηγ οὐ {86 ατοοῖ 
᾿ἰϑιοσίδη Ἡογοάοίι8, δ Θβρθοῖα!]ν Ὀγ ἰμ6 σϑοθηὺ ἀϊβοονοσίθθ οὐ {Π6 
Ἰαΐα δηἰθυρυβιηρ ἔγαυθ! οσ, Μ. Β6]Ζοηῖ, δισοπρ {π6 τοτσὴδβ οὗἩ {πὸ 
Ἐσυρύδηῃ βοναγοιρηβ. ΤῈ6 [ΟΠ] 18 1Π6 παγγαῖϊνο οὗ [π6 βαογοᾶ 
᾿ϊϑίογδη, 1 2 (του, χχχν. 20--- 234. 

Αεν αἱϊ ἐλὶα, τολδη ϑοϑαλ λαὰ ρτοραγεοά ἰὴδδ ἰοπιρῖο, Ἀεολο, ἀϊπρ' ὁ. Ἐρυρέ, σαπιὸ 
μρ υ Ἀρλὲ αραϊπϑί δλαπολκητίεν, ἦν Ἑ ἀρλτάξες ; “μὲ «7]οδιαλ Μβρν ̓ " μοι λῦηπ. 

εἱ ἢδ Σοηίἰ απιδαϑδαάοτϑ ἰο ἢϊπι, δϑαψίπρ, Ἡλαΐ λατο 7 ἰο αο υἱίὰ ἰλφο, ἰλοι ἀἰπς (Ὁ 
ωάαλ 17 οοπιθ ποί αραϊπδὶ δες ἐλὶ8 ὅαν, δαΐ ἀραϊπεί (δε ἄοιιδο τολογοισίία γ1λι-. 
ἸσαΤ; 70. Ασα οοπιπιαποα πι6 ἰο πιαλε λαδίο; ζογδθα» ἰδλδο ἥγοπι πικα προ ιοϊἢ Οοι, 
τοῖο 5 τοϊλ᾿ πιο, ἐλαὲ ὧδ αοδίγον ἰλοθ ποί. Νευογίλοίοδε οδίας τοομιϊ ποί ἔμγπ ἢὲδ 
ὅκοε ἥτοπι ἀὶπι, δυὶ αἰδριδοα λἀἰπιδοῖζ, ἰλαί ἦς τιρλέ Ξολέ ιοϊὰ ἀἶπι, απ ἀδαγλοπεαῖ ποί 
πηίο ἰΔλ6 τσογάς οΥΓ Νεολο ἥγοπι ἐλὲ πιο 97 Οοὐ, ἀπε σαπιο ἰὼ βρλὲ ἐπ ἐλ ναϊϊευ ὁ 
Μορίασο. «Αἀπά ἰλε ἀγοΐεγϑ δλοί αἱ ἀὶπρ' ϑοσαὶ ; απὰ ἰδ ἀἰπα καϊώ ἰο Ὺλὶδ δογυαηῖίς, 
Ἦασε πιὸ αιῦαν, 70τ' 7 ἀπὶ δογ τυομηοά. Ηΐδ βογυαηΐβ ἐπογοζοτο ἰοολ λἀἰπὶ οἱ ὁ ἐλαΐ 
ολαγῖοί, απᾶ με ἀἶπι πὶ ἰὰδ δοοοπᾶ ολαγὶοί ἐλαί ἣ6 ἀπά ; απᾶὰ ἐλεν ὀτγοιρλέ ἀΐπι ἰο υ6- 
τιυδαΐοηι δε ἀϊφαά, ἀπά τρσας δυγίοα ἵπ οπ6 ΟΥ̓ ἰλ6 δοριιϊοῖγεα ΟΥΓ ἀὶα ζαίλογα. Απὰ 
αἱϊ «ιωϊαλ απα υεγιδαίοηι τιοιγηιθα ΧὉΥ υἱοεϊαθ. Απὰ δσαΐη ἴῃ χχχυῖ. 1-ῤ4, Τῆθπ 
ἠλθ ρεορίθ οὐ ἰδὲ ἰαπά ἰοοΐ ὕολοαδλαξ, ἰλ6 δοη οὗ «οϑδιαΐ, ἀπά πιαιΐδ ᾿ἰπι ἀΐη5᾽ ἵπ λὶϑ 
“7 αἰλεγ᾽ 8 δἰεαά ἴηι “ογιιβαΐοπι. «ελοαΐλαξ ισαϑ ἰισεηΐῃ απο ἰΐτϑο ψϑαγα οἷά τεΐθη ἂς δόσαν 
ἐο γε μη, απὰ ἠδ γεϊρποά ἰἦγοο πιοπίλδ ἐπ εγμδαίοηι. Απάὰ ἐλ ἀΐπρ οΥΓὙ Ἐσυρί ρεὶ λίηι 
ἄοιση αἱ εγιδαΐεπι, απαὶ σοπαοπιποα ἐδ ἰαπὰ ἐπ απ ἀππάγεα ἑαζοτίς ΟΥ̓ δἰΐσον, ἀπὰ α 
ἑαϊεπί 077 ροϊά. Ληά ἰλε ἀϊηρ οΥ7Ἱ Ἐρυρὲ πιαάς ἘπΠπιακῖπι ἀὲβ ὁγοίλον ἀϊπρ οὐον “Χμάαλ. 
απά «εγιδαίεια, απα ἐμγποα ἦϊ8 παπιὸ ἰο ελοϊαλίὶπι. ΑΝ ΝΈσΗΟ τοοκ ΨεΕΗΟΑΗΑΖ 
Ἠ1Β ΒΒΟΤΉΕΒ, ΑΝῸ ΟΛΕΒΙΈΡ ΗΙΜΊΝΤΟ ΕΟΥΡΤ. 

ΓΏ686 ῬΑββασθθ ὑγουα [86 μον πὰ οοησιοϑίβ οὐ Ῥδάγδοΐ - ΝΘΟΒΟ ; πὰ 1 να 
ἴση ἴο Πογοαοίυβ νγγχὰ 588}} πὰ αὶ γοηάετδυϊ ἀστοοιηθηὺ τι ΠΊΔῺΥ οὗὁὨ [{πῸ ρμὰγ- 
{Ἰσἶατθ. οι Νίοοος ισαδ ἐλε δοπ 9.77 Ῥεαπιπιείίσιι5, αηα γεὶρποα οὐεν Ἐξυρὶ: ἐξ τραϑ 
ὧθ ισλο δόραῃ ζλε σαπαῖβ, δ... απ ἦδ οπιρίοψοα ἢϊπιδοῖῦ ἐπ ισαγῖϊκο Ῥειγδιῖίδ, δυϊαϊησ 
ραΐϊονα, δοίἦ οπ (6 Δἤοαάϊογγαπραπ απ ὁπ ἰλὲ Πα δα, (λδ ἰγασοα οΥὙ ἦϊ5 ἀοοσλ-ψαγαϑ 
δέ οαὶδίϊπρ᾽ ; ἀπά ἰλόδε ἦξ προ τολοπ ὧδε λαΐ οσσαδῖοπ [Ὁ ἰλοτι. ΑΝῸ ΝΈΟΟΒ ΖΟΙ͂ΝΕΡ 
ΒΑΤΤΙῈ ΜΙΤΗ ΤῊΒ ΒΥΞΙ͂ΑΝΒῚΙΝ ΜΆΘΟΙ 08, ΑΝῸ ΠΟΝΩΠΈΠΕΡ ΤΗῈΜ, ΑΝῸ ΑΕΤΕΒ ΤΗΕ 
ΒΑΤΤΙῈ ΗΒ ΤΟΟΚ ΟΑΡΥΤΙΒ, Α ΓΑΠΟΕῈ ΟΙΤΥ ΟΡ ΒΎΒΙΑ. ““πῷῶ λανὶπρ τεϊρ ποι ἴῃ ἐδ 
τολοῖο δἰζίδοπ ψδθαγ 8, ὧδ αἰφα, απά ἰς ἐδ ε᾽ ἐλσυπο ἰὼ ᾿ὶς δοπ Ῥσαπιπιὶα. 'ΤΏΩ Πιβίογιδῃ, 
ὙΠῸ γ͵ὰἃ8 ὈδίοΣ βοηυασϊηνοα πνὶιἢ Εσγρι τ[ὨΔη τ  {πᾶεθι, μ48 πόσο μὰ υράοίαξ, ἃ 
εἰν οὔΙόνον Ἐσγρῖ, ὧν Μορίάάο ἃ οἰὶγ οἵ  ᾶξφρα, ἀνα α8 Γαγῦπον σου ἀοα ἴμὸ 
Ἡδῦτοννβ τ} εἶς ϑγγίαθβ. Οὐαὐυίϊα ἰ6 πσαῖῃ πποπίϊοποὶ γ Ηογοάοῖιβ ", 85 “ δο- 
ζοπρὶηρ ἰο ἰλε ϑυγίαπε ο7 ῬΑ Έ5τΙΝ ἢ" ππὰ “ἀ9 α οἰΐψ ποί ἰοσα ἰλαπ ϑαγ(οδ; " 50 ἰμδΐ 
{πΠΟΓῸ 18 πὸ ἀουδὲ ἐμαὶ πο ᾿πιθηἀοὰ Ψογυβαίοη. “Ποτα Καδντις 5 αν" ἀθη 1} ὑκοη 
ἥτοπι 186 ϑ'γτίδο Καασμίλα, εἱστιὶ γίησ 16 Ηοῖν,᾽ ἴγοπι {06 Ηοῦτον ΠΙΦΥῚΡ (κανυ- 
δΉῊ(ΠΉ), ὙΒΙΟὮ 15 Τουπα ᾿ῃϑοσϊο ἃ οὐ δποϊοπὺ «9 6νν θα 56 Κ6 15 ἢν 186 ϑϑιηαγιδι οδμα- 
Ταοίου ἢ ἰὰ πιοράοσῃ ΘΌγον ΟΠ Αγδοίογα, ἔπυ5, ΠΟΣΥῚΡ Π ὈΘΡν (σπυβαι!εμ πα- 
ΚΑαΡΟΒΈΔΛΗ), «“ογυϑαίοτα {Ππ6 Π10]ν ὃ 2" {(Π6 Πἰβίοτίλη δἰ χῖηνσ α τρεῖς ἰοσταϊ παιίίοη, ἀπὰ 
οἰ ηρ ἰ86 το ΊΣΟρο0}18 οὗ Ῥαϊοϑίιης (ων εϊδ. 

1 Ἡοτοάοιίαε, 118. ἢ. ς. 159. νο]. ἱ, Ρ. 168. οὐϊξ. Οχοη. 1809. θΏΠΕ}} ̓ς ΟΘΟσΥΆΡΗΥ οὗ 
Ἡετοάοία ἐχρ͵διποᾶ, Ὁ. 945. 

3 Ιν]α. Ἰἰδ. 11}. α. δ. νοἱ. ἱ. Ῥ. 179. 
8. Ὧγ. αὶ εβ᾽8 ϑδσγοὰ ΟῃγοποίορΥ, το]. ἱ. Ρ. 425. (βεσοπὰ οἀϊοη) ; ΒΡ. Ῥῇ ΑἸ οπ᾿Β Β1 0] 14 

Ῥοϊγᾳίοιία, ἵοπι. . ΑΡραγαίπϑ ἀθ Βιοϊογσιιπι Ἐογπιΐμ, ρῃ. 36. 388. 1)γ. Ῥγίάδδῃχ --- μανυϊηρ 
τοίεττοὰ ἴο Ἠογοάοῦαβ᾽ 5 δοοοπηὶ οὗἩ ῬΠΑγΆΘῆ- ΝοςοΠοΒ ὀχροάϊ θη απϑπὰ σαρίασχο οἵὁὨ Καδυτις, ΟΥ̓ 
Οδάγιϊβ, δπὰ δἷϑο ἴὸ 186 Ηἰίοτί δῃ 8. σοῃοῖβο ἀθδβογ ρὕοη οἵ ἐξ, ---- δᾶ γ8, κ" ΒΥ Ὑγδῖοβ ἀοδογρ- 
υοη τηἰ5 Οδάγεϊδ οουἹὰ 6 ποπο οἴπεσ τῃ8η “]ογτπιβαο, Εον ἴΠπαΐ 18 δἰϊααἱοὰ ἐπ [Π6 τηουἢ- 
1ἰδὶπ5 οὗ Ῥαϊεκιίηο, δηἃ τΠΠοτῸ 188 [Π6Π ΠΟ ΟΠΟΣ οἷν πη ἴΠοϑα Ῥαγίδ ψν πίοἢ σου ὰ Ρ6 Θαιδ]]οα 
ἴο ϑεαγὰΐβ Ὀαὲ (μδὲ ΟΠἿῪ ; δηὰ ἰϊ ἰ5 σοτίδίπ ἔγοτη ϑοτγίριιτγο τηδὲ δέτοσ [ἢΐ8 Ὀδι16 Νδοῦο ἀἱά 
ἰδΐκο Φοτηβαίοαν; ἴογ Βὸ Ὑδϑ ἴἤογο ἤδη ἢ6 τπηλίΐο Φοποίακὶπι Κἰπς. ὙΠΟΤο ἰδ, 1 οοηέι 58, ἢ0 
τιοητίου οὗ τπ18 Ὥδπι6 Οὐ ῸΥ ἴῃ τἢθ δογίριιγου οὐ Φοβορῆυβ. Βαῖΐῖ ἴδπδὲ ἰζ νναϑ, βουνσνυοσ, 
ςδ]Ἱοὰ βρο ἱπ ἴδ εἰπιθ οὔ Ἠοτγοάοιυβ Ὀ΄ 1Π6 ϑγτίδπα δῃὰ Ασδοΐδπϑ, ἀοῖἢ ΔΡΡΟΔΥ ἔσοπι (115, 
εἶιδε ἰὸ 16 σδ] δὰ ὮΥ ἴπὲπὶ δηὰ 411 [ὴΠ0 ΘΑ δίθγη ΠΑ ΪΟΠ8 ΟΥ̓ ΠΟ ΟἾΘΓ πϑῖηὸ Ὀϊκπὲὴ οπα οὗ ἴδ 
ΒΆΠΙΟ ΟΥ σῖπδὶ, κηὰ 156 58Π|6 δἰ τὶ ἤοαίίοη, ουθη ἴὸ 1Π|8 ἀλγ. ἘΕῸΓ Φοτγαδαϊοπι 18 Δ Ὥδπηο ΠΟ 
ΑἰἰΟ ΟΊΠΟΣ 88 βίγδηχο ἴο ἴμ6πὶ ἃ8 Ομ γιὶς ἰα Ὁ α8. ὙΠΟΥ 8}} (4}} ἰὶ ὉῪ τπ6 πάτο “4|-ωα», 
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γε ποὺ οοπια ἴο ὑ8δ6 τοβϑαγοῦθθ οὗ Μ. Βοίζοῃὶ ἴῃ ({Ἰ6 (οπιῦ οὗὨ Ῥβαιαπι 8 ΟΥ 
Ῥπαμλπ5, [6 8οη οὗὨ ῬΒΔΓΆΟΙ. ΝΘΟΒο. 

Ιπ οπα οὗὨἩ ἴ86 πυπιθγοιϑ δραγίπιοηΐβ οὐὨἨ {118 Ὑϑῃ ΓὉΪ6 Ἰηοπυταθηΐ οὗ δηοϊοπὶ δγῖ, 
ὝΠΟΓΘ ἰ8 ἃ βουϊ]ρίυγοὰ ρτοὰρ ἀσβοσι δησ {Π6 τιϑτοὶ ΟΥ̓ ἃ το  ΠΆΓῪ πὰ {ὐἸυρΒα] Ῥγο- 
ςοβϑίοη συ (ἢ ἴῆτοο αἰ δγομὶ βοίϑ οὐἁὨ θυ ΟΠ Υβ, γ}}0 ἈΓ6 ΘΥΑΘΏΓΥ «068, ΕΠ ΟρΊδ πα, 
δηὰ Ῥογβίδηϑ. ΤῊ ργοοσθβϑϑίοῃ Ὀδρὶηβ ὙΠ ΤΟ στοὰ θη τ τ Ὠϊ16 ΚιγΈ]68 ΤΟ] οτοα 
ὉΥ ἃ αν Καβοδάἀθα αἰν!η!γ : (1686 τὸ Εἰσυρίϊδηϑ ἈΡΡΑΓΘΠΟΪΥ το οαβοὰ ἴτοῦχ οδρίϊ- 
ΥἹΟ δηἀ γοϊυγηΐης ποῖ ὑπ 6 Ὁ {Π6 ρῥγοίδοϊοη οὐἁἨὨ (Π6 πίομαι ἀοῖῖγ. ὙΤΏρη ΤΟ] ον 
Του τ ἴ6 πλ6ῃ ἴῃ βίγιροὰ δπὰ ἔσησοὰ ΚΙγΌ]68, τ ἢ ὈΪΔ.Κ Ὀθαγάβ, δῃὰ τ ἢ 8. διιηρ]8 
σι] ἰῦα 4|16Ὁ τουπὰ {δεῖν ὈΪΔοὶς Βαὶγ ; [ἢ 686 δγ6 οὐυ οῦβὶυ «}6νγ8, δηᾶὰ σαϊσῃῦ Ὀ6 ἰαΚαη 
ἔον 186 ρογίγαϊίβ οὗ ἰ8οβα ψῆο, αὖ {1118 ἀλ , γγαὶκ {Π|6 βίσοθίϑ οὗ οηάοη. Αἰἴον [ποῖα 
οομθ ἰὮγοα πὮϊΐθ τηθῃ ὙΠῸ δία! οῦ ὈθαγΒβ δηὰ οὐγ]οὰ τ κουβ, τ} ἀου]6- 
βργοδάϊηρ ῥ᾽ πλθ8 οἡ {πον ποϑά8, ἰαί(οοο, ἀπά υγθαγίπρ τοῦ68 οὐ τη λη1]65 βροίἰοἃ 
Κα {86 5Κ1π8 οὗ νὰ Ὀσδαϑίβ; {8686 γα Ῥδγβίδηβ οὐ μα  ἀθαη8. 12Δ50}Υ σοπια ἴουΓ 
ΠΟρΤΟΟΒ ὙΠῸ ἰΔγρα ΟἸΓΟΌΪΑΥ ΘΓ -Τίηρ5, δΔηὰ π 6 ρο(ϊοοδίβ Βαρρογίοα ὉΥ 8 61 ΟΥ̓ΟΓ 
106 ΒΒο ον ; {μ686 ἃγὰ ΕἸΒΙΟΡΙ ΔΙ 5. ἢ 

Ατθοηρ ἴπ6 ΒἰογορΊ Υρμἰὸ8 σοηίδποα ἰπ ΜΙ Β 6] Ζοη 8 ἀγανίηρϑ οἵ (88 ἔοτιΡ, Ὦτ. 
Ὑουηρ ἀϊδοονογοά ἰδ πϑη08 οὗἨὁ ῬΒρθλπηΐ5, ἀπα οὗἩ Νίολαο ((μ6 Νίοολο οἵ (μα ϑοτῖρ- 
ἴυγ65 δηὰ Νίεοοβ οὗ Ποτοάοῖμ8).32 Απὰ Μ. ΟΠ δ ρο]]οη, γι... το τοδ [86 πϑπλα 
ΟΥ̓ 1818 ῥσίηςα οὐ βαυογαὶ δβίδίιθϑ, ΒᾺ ΒΘ] ΔΘΏΟΥ ἀϑοογίδϊηθὶ ὑμδὺ 6 τἍαδε ῬΒάγαοῖ- 
ΝΟΟδο 11.) (86 βίχοὰ Κιηρ οὗ (86 ἔνγοηῖγ -δἰχίμ ἀγηαβίγ.ὅ 

Νιυμηοτουβ Δα: οπδὶ σο]]αὔδγαὶ σοπβυτηαίοηϑ οὐ Π6 ΟΪα Τοβίαπηθηὶς 
ἴγομα Εὐσγρίϊδη δη Πα υ 0168 ἀγα ρίνοη ὈΥ Μγ. Οβῦυγη, Ὠγ. Ἡδηρβίθη- 
βεγρ, δμὰ Ὁγ, Ταγίοσ." 

ἢ ςοἢ δἰσηιῆσβ ἴδ6 βαπια (δὲ Οκά γι58 ἀοίῃ, ἐμδὺ 18, Ἡροῖΐψ : ἴον ἴγοτῃ ἴπὸ τι ἐμαὶ ϑοϊοπιομ 
Βα Ὅ86 ΛΤοπΊρὶ6 ἂἱ Φογαβδίομα, ἃπὰ ἰξ γγὰ8 ΓΠΟΤΟΌΥ͂ τηϑ 6 ἴ0 4}} ἴβγδοὶ [6 σοπιπιοη ρἷδοα οὗ 
1ποῖν στο] ρίουβ νοσβρ, 1819 ορὶ ποῖ οὗὁὨ 1η6 ἩΟΙΥ͂ γδ8 ΘΟΙΏΠΙΔΟΠΙΥ σίνοη πηῖο τ. Απάὰ 
1πογοίοσο 6 δηὰ 1 τποποείοσι ἢ οΔ]]6ἃ ἰῃ ἴ[Π6 δδογοὰ πυυιτἰηςχ8 οὐ τὴ6 ΟἹ Τοβίδιχοης Αἐγ 
Ἡαλλοάεεν, ταὶ '8, ἴ[ῃ6 ΟἿάν 97 Ἠοϊίπε88 οὐ ἴηο. Ηοΐγ Οἷἷγ (Νεᾶ. χὶ, 1. 18.; 158. χὶ νἐἱ. 2., 
10... 1... Τδη. ἰχ. 234.); δῃὰ 8δὸ 4180 ἴῃ βουύοσδαὶ ρ,δοοβ οὗ ἴῃ Νοῦν Τοβίαπιοηῖ. Απὰ εἰιὶ5 
881ὴ6 {Π|0 {ὉΠῸῪ αἶνο ἴξ ἴῃ τη οἷγ σοΐηβ, ΕῸΣ ἴδ ἱπβοσιρίίοη οὗ {Πεῖγ βῆθΚοὶβ (πιδηγ οὗἁἨ το ἢ 
ΓΘ 58ὲ1}1 οχδηῖ), τν88 εγμδαίεπι Κοάμελαΐλ, (αὶ 15,  ΘΓΆΆ881 6 πὶ ἴΠ6 ἨΟΪΥ; δηὰ τἢ}18 οοἷπ σοΐηρ 
ΟὨΣτοηΐ διποηβ ἴδ6 πο ἢ ΟΌΓΙ Πρ παίΐοηβ, οβρος δ! Υ ἀἴοσ τ ΒΟΥ ]οΟΙ δὰ σαρι νυ ΕΥ̓ Βαὰ 
τηδᾶο ἃ ἀἰβρογβίοη οὗ ἰπδὲ Ῥϑορίθ οὐοσῦ δ} ἴπὸ Εὐαβί, 1 οατυγιϑὰ {8 ἤδτθ τὶ ἢ τἤθτ, δηά 
(867 ἴτοπὶ ἴθθποα σ8]16 ἃ 118 ΟΥ̓ ὈΥ͂ ὈΟΐΪ πϑπθδ, «]εγμδαίενι εάἀμελαΐ, πὰ αἱ Ἰουριῃ, ἴῸσ 
ΒιοσγίΠ688᾽ Β8Κο, Κεάιδλαΐ ΟὨΪΣ, ἀπά [Π6 ΚΘ γτίδηβ (ὙΠῸ ἰπ {πεῖν ἀΐα!οοῖ ἀβι}}γ τὐτηοὰ (ἢ 6 
Ἡεῦγον δὴ ἰπῖο Δ) εάμίλα. Ληά ἴπο ϑγτίας, ἴῃ 1Π6 ζἴπηο οὗὁἨἁ Ηςγοάοίι5, μας 186 ΟὨ]Υ 
ἰδησύδρο [δὲ νγὰ8 1Π6Π ΒρΌίκθη ἴπ Ῥαοβιΐης (πὸ Ηθῦτοινν πανὶ πὸ τλοτο Ὀθοη υὑδοὰ το γα 
ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΏΟΘΓΟ ΟἾ86, ἃ8 ἃ νυ] ραγ ἰδηρσυλρο, δον τῃ6 ΒΑΟΥ]οη ἰδῇ σαρονγ), ἢ6 Γοαπὰ ἰξ το 
80 τγανο] δὰ τπγουρἢ τΠδὶ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 Ὀ6 οΑ]]οἃ ποτα, ἰῃ τ6 ϑγτίδς ἀΐδϊοςς, Κιεάκίλα, ἴτομι 
ὙΠ Θησα, ΟΥ̓ γίνη ἰδ ἃ ατοοκ ἰοττηϊηδίοη, ἢ6 πιαᾶθ ᾿ξ πὶ (ἢ ατεοκ ἰδηρπαρο Καδυτις ΟΥ̓ 
Οδάγεϊβ ἴῃ Ὠ18 ᾿ἰβίοσυ, ψοἢ 86 πτοῖθ δϑους ἴπὸ {ἶἰπ|ὸ ἴπ4ὲ ΝΟΠοτ ΔΝ οπάεὰ ἰδ ἔπσοῖνο 
γΘΑΓΒ᾽ ρουογπηθηΐ αὐ ογαβαὶοπι. Απὰ ἴῸγ [Π6 ΒΔΠιὶ6 ΓΌΘΒΟΙ, [πὶ 1 γτὰ5 οα! δὰ Κεάπελα 
οΥ εάμίλα ἴῃ ϑγτία δηὰ Ῥαϊθϑιῖπο, [80 Αὐπὺβ ἱπ 1Π60 Ὁ ἰαηρύδρε οδ]]ϑὰ ἰς Βαὶέ Αἰκιολάρ5, 
τῃδἱ 158, 180 Ἡοΐν Βεωαϊπαδ, οὐ ἴῃς Ἡοὶγ Οἴογ, δηὰ οἴγοη νυ ἀποῖμαν δἀὐοοῖῖνο οὗἩ ἔμ Βα τὴ 
Τοοῖ δηᾷ [Π6 βᾶπι6 βὶρη ηοδιίίοη, Βαΐέ Αἰκμάε, δὰ δὲ Ἰουῖῖ δἰ ρ]γ Αἰλωμάς, τπαὶ ἰ8, τῃ6 
ΤἩοΐν, ὉΥ ν ἰοῖ ἤδῖλο ἴδ ἰ8 ΠΟΥ οδ]] θὰ ὈΥ {᾿|ὸ Ταγκθ, ΑΥΔΌΒ, δηὰ 81} οἿμοῦ πδιοη8 οὗὨ 16 
Μδδοιπείλη τοὶ σίου ἰη [Πο56 ρματίβ.᾿ (Ρηδοδυχ᾿ Β (πηροίίοη οὔ ἴμ6 ΗΙξίογΥ οὗ τμ6 ΟἹὰ 
δηὰ Νὸν Τοβιδιλοῃΐ, δ δηη0 610, νοὶ. 1. ΡΡ. 80, 81]. πηι οὐἀϊιίοη, 1725.) 

. 66. Μ. ΒεϊΖζοπ 8 “ Ναζτγαῖϊνο οὗ ἴπ6 Ορογδιοηβ πὰ τοσοηὶ ὨὈἰβοονογὶοβ ἢ πίη ἢ 6 
Ῥγτγδῃνάβ, Τ 68, Τοσηῦ8, ἀπά Εἰχοανδιϊοηβ ἴῃ Εσνυρὺ απὰ Ναυυα, ὅς. Ρρ. 242, 243. 
(4ϊο. 1οπάοῃ, 1820); δῃὰ αἷβο Νοβ. 4, ὅ, δηᾷ 6. οὔ διἷ8 ἔοο Αὐ]48 οἵ ῬΊαϊοβ 1{Ἰυϑιταῖῖνο οὗ 
Ηΐθ Ποβοασγοθοθ. ΤῊ δα᾽οςῖδ οὗὨ [086 μ᾽ αἴο68 6γο αἶδο Ἔχ ἰδ ἴῃ 1|ιὸ γογΥ ἰηϊογεβίλς: 
τιοάοὶ οἵ ἴῃ. Ἐργριίδη ἴοταῦ, Ἔχ εἰ διιθὰ ὈὉγ Μ. ΒοϊΖοηὶ, ἰῃ 182] --2.2. 

2 560 ἴ6 Α1|8Δ8 οὗ Εξηρτανίηρθ ἴο ΠοΪΖοη 5 Τσανεῖβ, ρἰαῖθβ 1 ἰο ὅ. 
3. τορρο, Ἐδββαὶ, Ρ. 1856. ΟΠ προ] οπ, Αρεῦςὰ ἀο8 ᾿δδι 818 Η ἰϑλοτίαμοδ, Ρ. 18. 
4 Απείοπὶ Ερυρί : ΠΟΥ Τοδυ ΠΟΥ ἴὸ ἴδ Ὑτιἢ οὗ τπ6 Β[0]16. ΒΥ ὙΠ δπὶ Οβθαχη, 78π. 

Τωοπάοηῃ, 1846, ϑνο. ΕσΥρὶ δηὰ ἴῃ Βοοῖβ οὔ Μοβοβ; οὐ, ἴμ6 ΒοΟΟΚΒβ οὔ Μοβββ "Ἰ]ιδιγαϊοὰ ὮΥ 
το Μοπατμοι5 οὗ ἔργρι. ΒΥ [χγ. Ε. ΥΥ. Ἠοηρβίοηρογρ. Ετοηι ἴα ἀογηδη, ὈΥ ΚΠ. Ὁ. Ο. 
ἘΟΌ ΐη8. Απάονος (Τ]. 8.),848, 1] βέταιῖ ἢ 5 οὗ ἴῃς ΒΙΡ]6 ἔγοιι ἰὸς Μοηπτμθηῖϑ οἵ Ἐσγρῖ, 
ΒΥ ὙΠ διὰ. Οοοκο Ταγΐοσ, 1.1... Ἰμάοῃ, 1888, δ8γο. 
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ΙΝ. ὙΠῸ Πἰβύοσυ οὐ ϑεπηδομοῦ 8 οδιηραῖρη ἀραϊπδὺ (6 οἱ(168. οὗ 
Ῥαϊδδβίιπο, 1η {Π6 ταῖρι οὗ ΗδΖο Δ, 185 γθοογαθα ἴῃ (Π6 μου ΡΒ οὗ 
ΘΘΏΠΔΟΠΟΙΙ ἀϊβοονοσοα αἱ Κουγυη)}κ. Μγ. ᾿μαγαγά βίδίθϑ {πὶ [86 
οὐθηΐθ (ὑοῦ οδηποῖ ὙΧ6}} Ὀ6 δογιάρθα) ἀρστθθ 1 σΟΙΒΙἄογΔ0]6 
ΔΟσΌΓΑΟΥ. ΟἿδ πα Βοσῖθβ οὗ θ88- τ ] 16 [8 Θοχητηθπηογαίθϑ {86 σαρίμγα οὗ 
1 Δ Ομ Βἢ Ὀγ {Ππ6 Αββυσίδῃ τιομδγοῖῆ. (2 Κιηρβ χυϑ]. 14.; [88. χχχνὶ. 2.}} 
Αὔοναϑ {π6 μοδά οὗ {86 Κιηρ, ἴῃ ουμοιξοστω ομασγδοΐοσβ, 18 Δἢ Ἰπβοσ (θη 
ὙΠΟ ἢ 18 ὑπ8 ἰγδηβϑαίθα ὈγῪ Μτ. 1αγαγὰ : ““ Θοθῃδοβοῦῖρ, Π6 Πρ ΠΥ 
Κιηρ, Κίηρ οὗ {86 ΘΟΙΒΊΓΥ οὗ Αββϑυσῖα, βι ρ οἢ (Π6 ἰπτοπα οὗ 
)υαστιηοηΐ, Ὀοΐογτα [οΥ, δὖ {π6 θῃΐγαμοθ οὗ ] 1 ῃ 18} (1 Κ}1884). 1] 
βἾνΘ ῬΟΥΓΑΙΒΒΊΟῚ ΓῸΓ 1158 Βα ίοτ." ΤἬθβα ὈΔ8- τ 1615 ΒΌΡΡΙΥ Εἰ] υδίγα- 
ὨΟη8 οὗ (6 ΒΙ0]6 οὗὁἨἁ ἁνϑυὺ ρτοαῦ ᾿ἱπηρογίδαποο. “Τα οαρύνοβ ὙΥΟΥΘ 
ὉΠΑοΟυΡίβαΙΪΥ «ον 8 ; ὙΠ6ῚΓ ΠΥ ΒΙΟΣΏΟΠΩΥ 088 Β ὙΠ ΚΙ ΠΡῚΥ ᾿παϊοαϊοα τη {86 
βου ]ρίυτοβ, θυΐῦ {μον Πδα Ὀθθῃ βίσιρροα οὗ {πμ6ὶγ ογηδιηθηΐβ πᾶ ἢπο 
ΥΤαϊηθηΐ, δηαἃ ΜΟΥΘ κα Ῥαγχο-οοϊοα δηὰ Πα] -ο]οιϊ μοὰ." 2 Θοημδο μου Ὁ Β 
ΤΥ ΌΤΩΡΏΒ ΓΘ α͵80 οχῃιδιοα ἴῃ (Π6 Αββϑυσίδη τπλγ Ὁ] 68 ἴπ τΠ6 ΒΥ Βἢ 
Μυβοιμι; δηα ἔτοιη {6 ουμο  ουὰ ᾿ΏΒΟΥΙ .]0η8 ] ἢ πᾶν Ὀσοπ 
ΘΧϑμ πο, Ὀοβιθθ ρίνιπρ 8ΔΠ ᾿πηρογίδηξ δα ἱηςογεϑύϊησ βίκοίς ἢ οἵ 
Αβδυστῖδῃ Ὠιβίοσυ τὶ τἢ ἰΠ6 Πδιη68 οὗ (πὸ Κίηρθ ἴῃ {Π6 ᾿ΠΕΟΓΙΡΌΟΙΒ ἔγοτα 
Νιπονο δ, Μη. Τιαγαγαὰ δα8 αἰβιϊοΕν ἰγασθὰ [ἢ 6 παιηθ8 οὗ {Π6 βονο- 
ΤΟΙρῺΒ 68, ΟἸσι, Μηδ μ6πι, ΗΠ] 6Ζο 8), Μογοάδοῃ Βαϊδάδη, ῬΠΔγδΟΙ, 
ΘΓΡΟΠ, ΘΟΠΩΔΟΠΘΥΙΡ, ἀπ Ἰὐβαυδάάοη, απὰ μα ἔμγίΠοῦ ρσίνθῃ (Π6 
Ὡϑιγο8 οὗ Ζιιάξα, ἐογυβαϊθηλ, ϑαιμασια, Αϑμαοα, 1ψδοἢιβἢ, ]1λαμηδβοιιδ, 
Πα, Ὑγτο, διάοη, ὅαζα, ΕΚτοπ, Αβκοίοη, Ἰμοθαθου, Εργρί, 
ΒΑΌυγ]οη, Νιηονοι, Μοάϊα, Ῥογβία, Ασαγαῖ, ἀμ Αββυτῖα, ἀπα ὑννθηίν - 
ΒΙΧ Οἶοσ πδηηθβ οὗ δουμίχιθϑ, οἰἴ168, ὅζο, πηρη]οηθα 1η {πΠ6 Ο]α Τ᾽ 68[α- 
τηοηὐ Η:βίοτγ." 

Ὗ. Αοἰβ χῖ. 7. 18. σοηβγπιοα ὈῪ 4 οοἷῃ, ργονιηρ ἰμαῦ ὑπ6 Βαμα οὗ 
Ογργυβ νγ88 αὖ {παῦ ἶπηθ πὑπᾶάογ (86 σονθσησηθηΐ οὗ ἃ ρσχγοοοηβα). 

Ιπ 86 ραββαραὰ γοΐδστοὰ ἴο, (8 δυδῃροὶ ϑὲ Πυο6, χοἰ απο {μ6 ἸΓαπβδοιίοπδ οὗ Ῥδὺ] 
πη γργαϑ, ρῖνοβ ἴο ϑογρίυβ Ρδυΐυϑ, ἰἢ6 οιπλη ρΟΥΟΓΠΟΥ οὗ {πα ἰδαπά, ἴπ6 ατοοκ 
(16 οΥἩἨ Ανθύπατος, τ 0 ἢ ττᾶ8 ΔΡρ] δὰ ΟὨΪΥ ἴο ἰῃοβα βρΌΨΟΓΠΟΥΒ Οὗ ργονίποθβ ὙΠῸ 
στο ἰηγοϑίοα τι ἢ ργοσοπδιμαῦ ἀκηΐε . ΚΑπᾶ οη (δ βυρροϑίίοη ἱπδὶ Ογρτιιϑ 8 
ποῖ 8 ῥὈγονίηςα οὗ {ἢ]13 ἀδβογιρίίοη, ἐῦ ἢ88 Ὀδθὴ ἰηΐδγγοα, {Βαῦ {π6 {Π0}|6 ρίνοπ ἴο δοῦ- 
ἔμ δ] ἴῃ 186 Αοἰδ οὗ (6 Αροβίΐθβ νγᾶβ ἃ {Π||6 {πΠ8ὶ ἀϊὰ ποὺ ῥσγορογὶν Ὀοϊοησ ἴοὸ 

'π). Α ρῬᾶββαρα ἱπάθοὰ μ85 Ὀθθὴ χυοίοα ἔσγοπι [)οη (ἰαβ815 ὃ, τ ἢ, ἐΡΕΝ ΕΙΠΕ οὐ ἴδ 
βονογηοτθ οὗ Ογργυ8, δηὰ βοπῖθ οἴμοῦ ἰοιηδ ργονίποθϑ, ἈρΡΉ 168 (0 ἱποπὶ 116 88Π16 
111|6 ψΕἸΘὮ 18 ΔρΡΙ! δὰ ἰο ϑουρίυβ Ῥδυΐυϑ. Βυΐ δ8 ἱοη (ὐδβ8118 18 ΡΟΣ ΕΙΠΕ οὗ βονοσαὶ 
Ἐλοπιδῃ ργουίποοθ δὲ {86 βαπηθ ὕϊη6, ὁη6 οὗὨ νυ] οἢ ὙΓ88 ΘΟΥΓΔΙΜΙΥ ρονογηθιὶ ὈΥ 8 ῃγο- 
οοπϑιὶ, 15 δ88 θθο βυρροβοά, {μαΐ ἴον {Ππ βακο οὐ Ὀσθυ τυ μ6 υϑ6ὰ ὁπ6 (ΘΓ [ῸΓ 81] 
οἵ τη πὶ, Ἡ ΠΟΙ μον 1ς ἀρρ! θὰ ἴο 41} οὔτμοπὶ οὐ ποῖ. Τβαῖ Ογρσγυδβ, Ἰιοσσανοσ, οὐσῃῦ ποῦ 
ἴο Ὀ6 οχοορίοα, δηά ἐπαΐὶ 86 {1016 ψν ὨΙο πὸ δι ρ]ογϑά, 88 ν76}} 88 80. 1υκο, σθα}}ν 
αϊά Ὀεϊοης τὸ {1 Εοιαδῃ σονογποῦβ οὐ ΟΥ̓́ΡΓι85, Ἀρρθαγβ. ἔγοπι ἴΠ6 ηβουρί οι Οἢ ἃ 
οοἷῃ Ὀεϊοηρίπρο ἴο Ογργυϑβ ᾿ἴ80 1}, ἀπὰ βύγιιςκ τη. 186 ὙΘΓΥ 858 ἴῃ ψΒῖοΒ βαγσιυβ Ῥμα]ὺ8 
ὙΓ88 ΠΟΥΘΙΠΟΡ οὗἁ ἐπαῦ ἰϑἰϊαπὰ. [{ παὰβ βίσυςκ ἴῃ {πῸ στοῖρῃ οὗ ΟἸδυάϊβ δοβασ, νν μοεῸ 
Βοδὰ δπὰ πᾶπιο ᾶγα οὐ ἴδε ἴδοα οὔ : ἀπὰ ἴῃ ἴπ6 τοῖρῃ οὗ ΟἸαυάϊυβ ὕσϑαγ δι. ἤδὰ] 
νἱδιοἀ Ογργι8. 10 νγα8 8 οοἷῃ Ὀεϊοηρίηρ ἴο 186 ρθορὶα οὗ {μπδὶ ἰδίδπα, 88 ἈΡΡΟΆΓΒ 
ἥγοτη ἴδε ποσὰ ΚΥΠΡΊΩΝ οὐ ἴδ τόνογβα; δηᾶ, ἰουσ ποῖ βίγιιοκ 81} 6 ϑογρῖι8 
Ῥδα]ὺ8 δ᾽ μηδ ἢ γΑ8 ζΌΨΘΓΠΟΥ, 10 τγ)ὴλ8 βίγυΚ, 88 ΔΌΡΘΔΓΒ Τγοπὶ {86 πο ρΌ 0 οὐ {86 
Τόν τβα, ἰὴ {Πα {πιο οὗἁἨ γος, 0 τγὰϑ ποζί ἰο δοεγρίυϑ Ῥαυ]ὰδ ἴῃ (86 χονεσημηθηῖ 

1 Σαγαγὰ 5 Πιβοονοσίοβ ἰη ΝΙΠοΥ ἢ απὰ Βδογίοη, ρΡ. 139---Ἰδ0, 
5. Τυϊά. ΡΡ. 152, 158. 3 ΙὈϊά. ΡΡ 618 -- 625. 
4 Τά. ρΡ. 626--- 628. 
δ Ἡϊει. οι. 1ἰῦ. 54. Ρ. 523. οἄ. Ηδῃονίδ,, 1600. 

ΥΟΙ, 1. Ο 



194 Ογοάι δι ἐν 9 ἐλιο ϑεγρέμγε8 σοη τ ηιοα 

οὗ {πὲ ἰβἰαπά. Απᾶ οἡ {8 οοΐπ {Π6 βαπηα {{|6, ΑΝΘΥΤΠΙΑΤΟΣ, ἰ8 σίνϑη ἰο Ῥγοοῖιι, 

ἩΒΙ σα ἰ8 ρίνοη ὈΥ͂ 50. 06 [0 ϑϑυρῖιϑ Ῥδυϊυβ." } ὙΠπδαὺ ΟΥρτὺβ νγ8 ἃ ργοοοπβυϊαίο 
19 αἷ80 ουϊάθηςξ ἔζοπι δὴ δηςίθην ἰηϑοσί ρίίοῃ, οὐ Οδ] συ δ᾽ 8 τοῖρῃ ({86 ῥγεάθοθβϑβον οἵ 

ΟἸαιάϊμ8), ἰπ ψ αίοι Ααα α5 βοδαγα ἰϑ ο8]]6ὰ [86 ῬγΥΌοοπβ0)} οὗ Ογργυϑ.Σ 

ΥΙ. [η Αοίβ χυΐ. 11, 12., ΖΚ βᾶγβ, “" ἢ ὲ σαπιθ. . .. . ο λί- 

"ἱρρὲ, τοἱιϊοῖι ἐδ {π6 οἰῖο Γ εἰν 9 ἐλαὲ ρατέ οὶ Μαοεάοηῖα, δἀηὰ α οοἴοην." 
ΤῊΪΒ ραββᾶσα 888 το Οχογοϊβθα ὑπ ἱπροπυ Υ οὗὁἨ οὐο8. δᾶ 
σοττμθηΐδίοσβ. 

ΤῊ 58 9 δὴ ἰπβίδῃοα οὗ πιϊπαϊθ ΔΟΟΌΓΔΟΥ, ἩΒὶΟἷἢ ΒΏΟΥΒ ἐμαὺ [86 ΔΌΪΠΟΥ οὗ {π6 Αοἱϑ 
οὗ μι Αροβιῖθβ δοῦν ᾿ϊνοὰ ἀπὰ στοίβ αὖ ἱμαὺ {ἰπ|6. ὙΤῊ6 ργονίῃηςε οἵ Μαοραοπία, 
ἐν ἰδ νοὶ] Κποόνση, δὰ ὑπάδγσοηβ νϑσγίουϑ οδηροδ, απὰ δα Ὀαοη αἰν!ἀοὰ 1πἴο γϑγίουθ 
μογιίομβ, δπὰ ρδυιου αυ!Υ ἔοαν, τ᾿ 116 ἀπάϑν (86 Βοπιδη ρονοσησαθηῖ, ὙΒασο ἈΓῸ 
ὀχίδηῦ ἸΏΔῊΥ πιρᾶα]8. οὗ 86 ἢγβῃ ργονίποθ, οὐ ασοηοπία Ῥγίπια, τα δὶ ϊγ οὗἉ βιἴνογ, 
αν τ 66 Ἰυβοτι ρθη ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΏΤΗΣ, ΟΥ, ἐλ ͵ εί ἀρὰ οΥ̓ αοεάοπῖα, τ ΒΟἢ 
οὐπῆτπι [88 ΔΟΘΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ ΚΟ, πὰ δ {Π6 βᾶπιθ {ἴΠπ6 Βῇου 8 αἰἰθη το 0 (88 σιὶ- 
πυϊοϑῦ ῥα ου]ατβ.5. [Ὁ ἴ8 ζΣΙΒΟΡ ΜΟΙΒΥ οὗ τϑθαῦκ, ὑμαΐ {86 ᾽δίογίδῃ ἰθγῃιβ 
ῬΙΝΠρΡΡὶ α εοίοπψ. ΒΥ υδίηρ ἴπ6 ἴοι κολωνία, (ὙΒΙΟΙ γγ88 ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἃ 1 δίῃ ποτὰ, 
εοἰοπῖα,) Ἰηϑιοδᾷ οὔ {π6 σοστοϑροηάϊης τοῖς πογὰ ἀποικία, Βα ῥ᾽ ΑΙ ΠΥ ᾿πυϊπηαῦθϑ ὑμαῦ 
0 νγὰϑ ἃ Ηοπιλη οοἴοηγ, σοι ἴΠ6 ὑναπίγ-ἤγβὺ σοῦβα οογία ηἶἰγῪ ᾿γονθβ Ὁ ἴο Βανθ 
Ὀθθη. Απὰ {μουρἢ ἴπ6 οΥΙΕἾ68 ΟΣ ΤΣ 8 Ἰοπρ {πὴ6 ρυζΖαϊεα ἴο Βηὰ ΔῺΥ ἜΧργθδϑ 
τηθητίοη Οὗ ᾽ξ 88 βιιοΒ, γοῦ βοιηδ οοΐῃβϑ πᾶν ὕθθῃ ἀἰβοονογθαᾶ, ἴπ τ βὶο 10 18 τεοογάοα 
πον 088 Θπαγδοῖον, ραγ συγ οπθ, τ οἢ ΧΡ ἸΟ ΠῪ βίϑίοθβ {πδι 7 }}8 Οὐϑοβαγ Βἢ)- 
56 Υ Ὀαβίονοα (6 ἀἰσηιγ δηὰ ρῥγινιϊοροβ οΟὗὨ ἃ ΘΟἸΟΠΥ͂ οη ἴδ οἰἵγ οὗὁἨἁ ῬΒΠΙρρΙ, τ] ἢ 
οτο Αἰ ΠΟΥ Αγ 8 σοηβγπιοὶ δπα δυρπηοηίοα ὈὉγΥ ΑὐυρυδίαθΒ. ΤὨΐβ πηθάδ] δοσσοθογαίθβ 
186 σμαγαοῖον ρίνθη ἴο {Π6 ΟΕ ὉΥ Ἴπἰς, 8Δηἃ ῥσγουθθ (δῦ 1ἴ δὰ ὈδΘῃ ἃ σοΐοῃγ ἴῸΓ 
ἸΙΒΏΥ ὙΘΆΓΒ, βου ρἢ ΠΟ ιἰδξουϑ σΟὨ ΘΠ ΡΟΓΆΓῪ τ} ἨΠΠλ86][, τ ΒΟ86 ἩΥΙ ηρ5 μανα 
Τοβοῆθα 8. [8 τηρπιϊοηρα ἰδ ἀπᾶον ἐμαὶ ομαγδοίοσ, ῬΒΙΠρΡὶ 18, Βονονοσ, ἱποὶ- 
ἀθῃῖδ!]γ πουϊοθα 88 ἃ οοΐοηγ ὈΥ ὑδ6 ῬΒΙΠΟΒΟΡ] ον, [86 οἰ άον ΡΙηγ." 

ΥΙἜΙ. Ιῃ Δοίβ χνυὶ. 14. γα σϑδᾶ {μαΐ Πωγάϊα, ἃ ἀθαῖοσ ἰπ ῬυγρΙα ἔτοιῃ 
ΤἬγαΐσα, μα βϑι]6α αὐ ῬὮΠΠΠΡΡΙ. 

Νονν 1 18 ΓΘ ΥΚΘΌΪΟ ἐπδΐ, δτηοηρ (86 Γυ]}8 οὗ ΤἬγαιγα, ἰμ6 το 15 δῇ ᾿πβοσιρ(οη 
οχίαπῦ, τ ΒΊΟΝ γδ8 οὐ ρῖπα!}Υ δα ὉΥ ἴδ οογροταίίοη οὗὨἨ ἄγογβ, (10 οοποϊα 65 ὙΠ Β 
εἰὸ οσὰ8β ΟἹ ΒΑΦΕΙΣ, --- λα ἄγετ ἴῃ ΒοηουΣ οὗἁὨ Απιοπίαβ ΟἸδυάϊβ ΑἸρΒθηυβ, ἃ 
αἰβιϊ συ ϊθῃοα τηδὴ ἱπ [86 τοῖσῃ οὗ ΟἈΓΔΟΆΙΪα.5 Ηθηοθ πὸ ἰθᾶτι ὑπαὶ (δα αὶ δηὰ 
ἰγιὰβ οὗ αἀγίπρ ρυγρ]6 ΤῈ σλγτιθὰ οἢ ἴῃ ὑμαῦ Οἰγ. Απά 88 ἀουθὶο-ἀγοα ρμυγρῖο 
88 ὙΘΓΥ͂ ΟΧΡΘΏΒίνα (8 ροπηᾷ οὗὨ (Π6 ῥχϑοίουβ ἀγα οοβίϊηρ ποὺ 1688 ἴδῃ ἃ ᾿πουδαπὰ 

᾿ ΒΡ. Μαγβῃβ 1,βοἴΓοδ, ρατὺ ν᾿. ὑῃ. 85,86. Απ οδηρτανίηρ οὗ ἴ86 ερονο- ποϊοοϑὰ οοΐῃ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 8060Π ἰῃπ ΗδνογοΔ ΡΒ οἀϊίου οὗ 186 Τβοβδυταβ Μοσο δῆ, ἴῃ 1Π6 ῥὶαῖθ ὈεΙοησίησς 
ἴο Ρ. 106. 

2 Οτυϊοσί ΟΟΥ̓ΡῸ58 ΙΠΒοΥ ΡΠ] Οηππι, ὕοτλ. ἱ. ἈΔΣΒ 1. Ρ. σοοῖχ. πο. 8. οαΐς. ατρνυϊ,, Ατμδῖ. 
1707. 

5. ΟΥ̓ ἐπἶ8 πηοά δ] ἴΠ6ΓΘ ΔΓῸ ΘὨΡΤΑΥΝΊΠΡΒ ἴῃ ἴΠπῸ ἔΓαρτηοηΐβ δηποχαᾶ ἴο ΟΑἸ πιο ὨΙ ΟΕ ἸΙΟΠΑΓΥ, 
πο. οΕἸΧΧΕ, ρῥδῖθ ἱ, πο. 6.ν. δηὰ ἴῃ ΤΑΥ οτ 8 ΟΟορτδρ αἱ] Ἱπάοχ ἴο ἴπΠῸ ἩΟΙΥ͂ ϑοσιρίαγοβ, 
Δυίῖοϊς Μαοοαοηΐδ, ρ]δίθ, πο. 7. [ἢ το. 8. οὗ π0 ΒΆΠ|6 μ͵αῖθ, ἰ8 ἃ τηϑᾶδὶ οὗ 80 βεσοοπὰ 
Μαρορι(οπία, οΥ Ῥασεάοπία ϑεοιπάα. '“ΤΏΘΓΤΕ 18 πὸ πηοά αὶ] ρι 0} 15μ 6 ἃ οὗὨἉ τ1π6 τυϊτὰ Μαςσάοηίΐδ, 
ναὶ οὔθ οὗ {π6 ,οωγίλ Μαοοάοῃίβ 88 Ὅσο Θηρταγυο ὉΥ ὙΜΊΟΙ Πα ΠΊΟΓ, ἴῃ 8 «πὲνιαά- 
τογαίοποβ ἐπ ΔΛίπμπιπηιοβ, ὅς. Ὁ. 44. πο. 11. ΨΊρηηδ, 1738.Ὀ. ὙΠΟΥ πᾶν Ὀοθη ἀσβογθοὰ ὈΥ 
ἘΌΚΠΟοΙ (])οσίτίπα Ναπιπι. Υ᾽ εἴ. ἴοι, 1. Ρ 64.), δβοδα (1 χίσοη Εδὶ Νυχημηαχίδ, ἰοπὶ. 1]. 
ΓΟ], 39 --41.), δΔηὰ Μιοπποὶ (]γθθογρίίοη ἀθ δύ 4111.08 Απίαθο8, ἴοπμ. ἱ, ΡΡ. 456, 457.). 
Μτ. Οοοτῦο ἢδ8 ἀσβογὶ θοα βονοη οὗ Μαδοεδάοῃΐα Ῥυίπηα ἴῃ ἢἷ8 “ Νυπιηοτγσ ΥὟ οἴοττιπι 
Ῥοραυϊογιιπὶ οἱ Ὀτθίαπι, φαὶ ἴῃ Μαδβοο Ου] οὶ πιὶ ἩΌΠΙΟΣ δβϑοσνυδηΐυν, ᾿οβοσίριῖο," Ρ. 179. 
Νο οοἱπϑ οὗ Μεοράοπία Τογια ἤλυθ γοῖ Ὀοθη ἀϊθοογογοα, 

4 δρεαηποίῃῃ, ἢ). ὕι οἱ Ῥγερβίδηςβ Νυπιβπγαίιμ, ἀἰδββογί. 1ἷ. ρῃὉ. 105, 106. ΕἸΤΑρΤηΘΏ (8 
ἴο Οἰαἰπιοῖ, το. οοἸχχὶ, ρῥ]δίθ 1. 0. ὅ. Ϊπίὰ8 ῬΒΠΙρΡΡὶ οοϊομπῖα. Ῥ]ΐη, Ναῖ. Η δῖ, 110. ἰν. 
ς. 18. 

5 8. ἀοοτρο ΤΥ οίου ἢ88 χίνοη (ἢ δηΐίγο ἐπβογὶ ρίίοη πη ἢΐϑ ΦοῦγηοΥ ἱπίο ατθοςο, Ὀοοὶς 
1}, Ρ. 238. ([οπά. 1672); καηὰ 88 σοπιρβηΐοῃ, 1)γ. ὅροπ, 88 ακἴνοη ἴη6 δϑτλο ἱῃβου ριίοη, 
ΠΠαδιγαῖοὰ ἢ ΡὨ]Ο]ορίο8] ποῖοϑ, ἰῃ 18 ΜΊβοο ]δηθα Εγυιάϊία Δαιαιϊ δι18, ΡΡ. 112, 118. 



Ἐν αποΐϊεπέ (οἷης απαὰ Μἰεάαϊε. 19ὅ 

θπανΙὶ, ΟΥὁ ΠΊΟΓ6 (μι 8η {ΙΓ Ῥου (8 δἰου] ηρ), Τγάϊα τουβὲ μαναὰ ροβϑοββϑα σοῃβί ον- 
ΔΌΪ6 Γοβοῦυσοοβδ, ἴο ἴδνο οαγτὶ θα οη βυςῇ ἃ σΟΒΕΥ Ὀγδηοὶι οἵ ἐγωῖθ, δηὰ οοηβθαι ΠΕ 
ταυϑὲ ἴδ γ6 ὈΘΘη οὗ βοπι6 οοῃϑίἀδγαίίοη ἴῃ (ἢ 6 ΟἿΥ οὗ ΡΒΙΠΠρρὶ.ἷ 

Υ111. Τὰ Αοίβ χυῖ. 238. Ῥαδι} 6118 ἐπ6 ΑἸΒθηΐαπβ ἐμαΐ, 88 6 
ῬΑββοα (του ρ ἢ {Π|Η6Ὶ0 οΟἸΕΥ ἀπά Ὀ6Π6]4 ἐπ6 οδ)δοῖβ οὐ {Ππ|6ὶῚ σψοσβῃῖρ, Β8 
ουπά απ αἰΐαν ιοἱἐΐ ἐμὶς ὠιδοτίρεέίοη, ΤῸ ΤῊΝ ὈΝΚΝΟΥΝ ΟΡ 
(ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ)}. 

Νὸο δίας στ 1818. ἰπδου ρ Οἢ [88 οὐ ἀονῃ ἰὼ ΟἿ {1π|68: δυΐὶ να Κηονν, τόσα 
186 ἜΧΡΓΟΒ8 ἰ65{ἸΠπ] 0 ΟΥ̓ υςΐδη, 1παὶ (ΠΘτα 8 δμοῦ αὐ ἱπδογίρίϊοπ αἱ Αἰλε. Απὰ 
186 οσσαϑβίοη οὗ 818 αἸἴᾶν Ὀεὶηρ ογθοῖθα, ἴῃ ΘΟ ΠΙΟΙ ὙΠ} ΤΊΔΠΥ οἰ ογβ Ὀδαγίηρ (ἢ 6 
ΒΔΙΩΘ ἰΩΒΟΥΙ ρίοη, 18 ἰμπὺ8 τοϊαίθὰ Ὁγ Πίοροηοβ 1, δογιῖα8: --- 6 ΑἸΒΘπΐδη8, Ὀδίηρ 
δ! οἰοὶ τὶ ἃ ροβι] οηςο, νι θὰ ὑκιϑονῇ ἰο Ἰυβίγαϊα {ποῦ οἷἶγ. Τα ποθι Ββοῦ 
δὐορίοα ὈΥ Βίτα νγᾶ8, ἰ0 ΟΔΥΤΥ βουθγαὶ δῆθορ ἴοὸ (86 ΑΥδοραρσυβ; ΒΘΠΟΘ {ΠῸΥ ΜΟΓΟ 
Ἰοῖι ἴο ΠΟΥ 88 {Π6γ οἰ οαβοά, ἀπάον [ῃ6 οὐβογναίίοη οὐ βοσβοῦϑ β6ηῖὺ ἴο αἰϊϑηά 
16). Α,5 εδοῖ βῇδορ ἴν ἄονη, ὃ τ 88 βδου ἤοοα οὐ {86 βροῦ ἐο ἐδό ργορίδους αοά. ΗΚ 
1818 σΟΓΘΙΏΟΙΥ, ἰὐ 8 δϑϊ ἃ, [86 ΟΕ νγχῶ8 σα] ον; Ὀμὰϊ, 88 ᾿ξ νγᾶ8 ΤΠ ἀπ πόνῃ  ΤΤ 
Δεῖ πᾶβ ὑσορ τἰοῦβ, δὴ Δ᾽ Σ τἋὦᾶδ ογθοϊθα ἐο ἐδ6 ὠπλποισπ αοα οὐ Ἔν ΓΥ δροῦ Ὑμο ΓΘ 
8. 8:66 0 βαὰ Ὀδθη βαογιβςοοά. 

Ου {86 δγολίζγανο οὗἩ ὁ ἤοσὶς ρογίϊοο δὲ Αἰμοπβ, τ δ] ἢ τγγα8 δίαπαϊηρ πίθη ἐμαὶ 
ΟἿ τταϑ νἱϑιθἁ δουὶ 1786 τη! ϊς οὗ 86 οἰδίθθηι ἢ σοηςΌΓΥ Ὁ Ὀγ. ΟΠδηα]ογ απὰ 
Μτ. ϑιυατγὶ (86 Ἰαίίον οὔ σβοπλ 848 σίνθῃ δὴ δῃσγανίην οὗ 186 ρΡοσγία]), 18 ἃ στϑεὶς 
᾿πϑογιριίοη ἰο ἴδα 0] οσίηρ Ρυγροτῖ :--- “ ΤῊΘ ρϑορίο " ἧι Αἰ Θη8 πδᾶνο δγοοίθα {8ὲ8 
ΓΔ Ὀτ! 6] “πὶ 18 ἴη6 ἀοηδίίοηθ ἰο Μίηογνα Αγοδοροῖδ᾽" [ογ Γ86 Οοπάποῖ 688] “ ὉΥ ἴΠ6 
οὰ Οκπἰυ5 Ψυ]10.9 Οἔοϑασ δπὰ δὶ8 δυὴ {86 σοὰ Αὐρυδίαπ, ψθὴ ΝΙοϊα8 νσὰδ διόδου." 

Ονοῦ {86 πιὰ ά]ς οὔ ἐπ ροάϊπιθηῦ γγ88 ἃ βδίδίυθ οὗ [ψυοὶιβ (εεϑαγ, τὶ [818 ἴῃ- 
βοτὶ ρίϊοη :-- ΤΏ ροϑορὶ θ᾽" [Βορουγ] “ Ιψυοίυδ Οροβαγ, (86 80} οὗ [86 Θῃιροτος Αυ- 
υκίυ5 Οπβδγ, (Π6 δοὴ οὗ [6 ροά." 

ΤΟΥ͂Θ 28 4180 8 βίαίυῃο ἴο “0}16, [86 ἀδυρπίον οὗ Αὐρυδῖυδβ, δηὰ ἴ86 τοῖμον οὗ 
Τ,αοῖαϑ, {Π}5 ἰπϑουι θϑὰ : --- “ ΤῺ βϑηδίθ οὗ ἰδ Αγοορδρὺδ δῃὰ {86 ϑϑηδίε οἵ {16 δὶχ 
Ἡυπάγοα᾽" [ἀεάϊεδίο {815 δίδίιθ 10] “{Π6 σοάά688 ]12, Αὐσυδία, Ῥτγονίάθηςθ. 

ἼΠο86 ρα ]]Ο τππθιλου }8 ΒΕ ΘΡΙΥ δπ δα ἀϊοπαὶ ργοοῦ οἵ ἰδ6 σογτθοΐηθβ8 οὐ αι} 8 
οὐβογνδιίομβ οὔ 6 Αἰδπαπίδηϑ, ὑπδὺ ἴΒογ σ γῈ ἴοο πιυοἢ δ άϊοῦοι! ἴο μα δΔὐορίίοη 
ΟΥ̓ ΟὈ͵θοῖβ Ὁ πογβῃ!ρ δηὰ ἀδυοίίοη. ΤΟΥ σοῦ ποῦ, ἱπάθοά, βιυρσυΐαῦ ἰπ πγογϑὶνὴρ- 
Ρἷῃρ ἴΠ6 τοὶ ρηίης ΘρΟΥΟΥ ἢ δυΐ ΠδίζΟΓΥ οοὐὰ ποῦ Ὧδ6 σοδυτιθα δἰχίοῦ ἔμδη το οἰα- 
τδοίογι86 18 ἀδϑοθηδηΐδ 88 ἀθ ἰἶ68, δηὰ οπα οὗὨ ἴδοι (νι τῊῶϑ πιοδὲ Ἰηΐδυλοι [Ὁ Γ 
ΒΟΡ ῥτοδιρδου} 88 πο 1688 ἃ ἀδὲῖγ ἰμδη Ῥγουϊάθηοο 1186]. 

ΙΧ. Ιῃ Αοίβ χῖχ. 835. [86 Γραμματεὺς, τϑοογάογ, ΟὨδπΟΘΙ]οΥ, ΟΥ̓ 
ἰον ποία οὐἨ ΕΡθβι8, ---- ἰὰ ογάθσ ἴο α6 1} {π6 τυτα]ῦ τ οι Παά 
Ὀδδθη γαϊβοὰ πθγ ὈῪ Βοιγοίσιιβ δα [18 ψογκίθη, γῆ0 ραϊηδα {ΠΗ ῚὉ 
᾿νο !Ποοά ὈΥ τα κίηρ᾽ ΒΊΟΣ ΒΗΓ 68 ΟΥ πηοί[6}8 οὗ {Π6 ἐρρῖ: οἵ θίαπα 
1η {παΐ οΟἸΓΥ, --ο βαγ8 ἴο ἰη9 ΕἸΡΠοβίδηβ, ἤιαΐ πιαπ ἴς ἐλεγὸ ἐπαὶ ἀποιοείλ 
ποΐ ἄοιο ἰλαὲ ἐμέ εἷέψ 9.7 ἐλε Ἐρλεδίαπβ ἰ8 α τοογϑλῖρροῦ οΥΓ ἐλὸ στεαὲ 
φοαάάευ8 Ζίαπα ἢ 
Το οτὶρίμαὶ ποσὰ, ΝΈΏΚΟΡΟΝ, ἰϑ υοΥῪ δ ρμαίίς, ἀπ ὰ Ρσορουὶν 8: 5 η 168 ἃ ῬΟΓΒΟῚ 

ἀοάϊοαιοα ἴο (πα βογυῖοθ οὗ βοπι ζοὰ οὐ βού 638, γοβα ρθου δγ οδις 10 νγὰ8 ἴ0ὸ 
δίϊοπα 1Π6 οι ρὶο δηὰ 866 ἐμδὺ ἰῦὺ νὰ Κορὶ οἰδθδη; ἐμαί, αἱ [86 Ῥσγοόροῦ βΘΆβΟΏ8, ἰΐ 
γγ858 δοδυΉΕ6α ἀπὰ Δἀογηρδὰ ; δηὰ ὑμαῦ ΠΟ ΠΡ ΠΘΟΘβδαγΥ ἴο (6 Βρί δου οὗὨ 18 Οὗ 
ΒΟΥ ΟΥΒΏΪΡ ΜΒ δῇ ΔΩΥῪ {ἰπ|6 ΔΗ ΠΩ. ΟΥ̓ ΣΊΏ4}}]γ, Ἰπάθαὶ, 18 πογὰ εἰσι βοῖ 
ποίμίη ΠΟΓΘ (Πδῃ ἃ ΒΎΤΘΘΡΟΣ ΟΥ̓ ἰδ6 ἴοι ρῖο, δπὰ βηβγογθα ὨΘΑΡΙΥ ἴ0 ΟΌΓ καογίδίωη, 
ΟἩ ΡΟΓΌΔρβ, ολεσολιοαγάδη ; ἴῃ Ῥτοσο88 οἵ {1π|6 ἴπ 6 σᾶσγ οἵ ὑδ6 ὑθρ]6 νγϑ8 ἐπ γιιπῖοα 
ἴο (ἢ 158 ΡΟΥΒΟΠ, δπά δὶ ἰδεησίῃ [86 ΝΕΏΚΟΡΟΙ, οὐ Νιεσλογοὶ, ὈΘοδπη6 ῬΟΓΒΟΠΒ οὗ στοαὶ 
σΟὨβΟαΌΘΠς6, ἀηὰ ποῖ ἴδοβα νο οἴογοα βαουιῆοοβ Ὁ {μ6 16 οὗὨ [86 ΘΠ ρΕΓΟΥ. 

᾿ Μουγαγ Β ΤΥΌ οἵ Εονοϊδιίοη ἀοτηοπδιγαιοθὰ Ὁ δῇ ἄρρθᾶὶ ἴο οχίδιίπρ τηοπυμηεηίδ, ὅς. 
Ῥ. 368. ᾿ 

2 ορθηα8 1,Δογιίπα, ἱπ Ἐρἰπιοπίάς, 1. ἱ, 6. 10. ὃ 8. (Ιοπὰ, 1. ΡΡ. 117-119. οἀ, ΙΘΠρ011}.) 
.8 γχγχ. ΟΠμδηά]οσ᾽ δ Τγαυοὶδ ἰῃ τόσος, ρΡ. 104, 10ὅ. 
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196 Ογεαϊϑεϊν Ὁ ἐδ ϑογιρξἔμγοα σου τγπιο 

ὙΠΟ] οἰοἶαΒ ἑοοῖκ {18 δρροϊ!δύοη 1, απὰ Ερμοδαθ δὰ {818 Ῥσογοραίϊνα ἃ 
οΟἴμαῦ οἰ[168 ἰῃ Αϑ4 Μίηογ; ᾿πουρᾷ βοπια οὗ ἐπε 15, 88 παι γαία, Πιϑυδισος, ὁ χὴν ̓Ξ 
τὴ8,) ἀἰδραϊοὰ {μ6 ῬΥΠΒΟΥ πῖλὰ ΒοΡ. ΒΟ ἃγὸ οχίδηϊ, ἰὼ νϑγίουϑ σἈ ηθίϑ 
Τ᾿ ΠΘΓΟῚ8 Ἰη664}8, ἰὴ σδῖοῖ ὑμ6 ἀρρο]δίίοη οὗ ΝΕΏΚΟΡΟΣ ἴβ8 ρίνϑη ἴο [86 οἰΐγ οἵ 
ἘΡθϑι8 'ἴπ ραγίϊουασ, τι (Π6 Βανογαὶ ᾿ῃβουὶρϊομβ οὗ ἘΦΕΣΙΩΝ ΝΕΏΚΟΡΩΝ, Β 
δὰ ΔΙΣ ΝΕΩΚΟΡΩΝ, Γ οὐ ΤΡΙΣ, δῃὰ Δ οὐ ΤΕΤΡΑΚΙΣ ΝΕΏΚΟΡΩΝ ἱπεϊπαδείησ 
μαι 186 ἘΡΒοϑίδηβ δὰ Ῥοσῃῆβ ἰδθ οἷἶοθρ οὗἩἨἁ Νεοκογοὶ ἴο 86 ὑδθιαρὶοβ ογθοϊθὰ ἴῃ 
ΠΟΠΟῸΡ οὗ ἰ(ἕδ6 Βοιμδῃῆ ΘΙ ΡΘΓΟΓΒ ἴοσ ὑπ6 3,γδϑέ, δοοομά, ἰλίτα, ἀπὰ γουγίλ εἰπιο8. ΟΥ̓ 
186 πιο 8}8 τοίεστοα ἰο, ἃ οδίδϊοριια 888 Ὀθθῃ ρίνϑῃ ὈΥ̓͂ Μ. Παβοῖδ, ἴο σσβοβο ἰδαγποὰ 
ΜΟΥΚ {π6 χοροῦ 8 τοίοσγοα.Σ Νοῖ ἴὸ τυ ἸΡΙΥ ὈΠΠΘΟΘΒΘΒΑΤῪ ΘΧΑΠΊΡΪΘ6Β, --- ἴῃ 1ἢ 8 
ψαϊυδθϊα οαδϊποῖ οὗὨἩἨ 186 Βει 8} Μυβουπιὶ ἴμογα ἱβ ἃ ΤΆγ6 ὈΓΟΏΖΘ τηράαὶ οὗ {ὴ6 
ΘΠΑΡΘΙΟΣ ΟἌΓΘΟΔΙΪ8, τ 86 μα 8 οῃ 88 ΟΌΥΘΓΒΘ ; πὰ ὁα (86 ΤΘΎΘΓΒΘ, οὗὨἨἁ ΧἈΪΟΒ (ῃ6 
ΤΟ]οτηρ 16 δὰ δοσυχαῖα ΣΟργ βθη 10}, 
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ἔθογ6 8.6 7θι ἰϑπιρ68 ; {π6 ἀρροτταοβὺ οὗ τοι (ὁπ ἰδ Ἰεῖς Δη4) 18 {{6 ἰοπιρῖα οἵ 

{μ6 ἘΡΒοβίδη Πίδπα, τβοβα ἤρυγα ἈρΡΡΘδΥ8 ἴῃ {86 ΘΘηΌΓΘ. Ορροϑῖξε ἴο 1 ἰβ (86 ἐθιαρὶα 

οὗ Ζ βουϊαρίυθ; δπὰ {πὸ ὕνγο οὐδοῦ τοιαρὶοβ, ὈΘμΘδΝ, 8.6 088 οὗἩ Οοἰα δηὰ (δγβ- 

οαἰα. ὙΤμα ἰηβογίριίοπ ΠΡΩΤῺΝ ΛΟΙΑΟ ΕΦΕΟΙῺΝ Δ. ΝΈΩΚ, ἱηπιαϊοϑ (δαὶ {86 

Ἐρμιαϑίδηθ, [88 Ομ ἱοῦ Γρθορὶθ οὐ οἰθϊΖθῃ8] οὗ Αϑβία, μδὰ [ὉΓ (86 ἴουτμ (ἴδι6 Ὀ6Θα 

Νοδκογοὶ ἰπ ΒοπΟὺΓ οὗ ἴΠ086 δι ροΡΟῦ8. 00 18 (Π8 παΐαγα οἵ {116 οοἰποίάθηος [αγ- 

πἰδῃθᾶ ὈΥ (δῖ8 πιδδ] (θυθη ἰδ ἔβ6σα ΓΘ ΤῸ οὐδε ῦβ θχἰδηΐ), (δα ἰδ 18 βυβιοϊοπὶ οἵ 

{861} ἴο δϑέ8 Ὁ} 1588. 186 δυι μβϑητιοἰ τ οὗ ἴμ6 τοτῖκ, ἴπ βίο {Π6 οοἰποίάεποθβ ἰ8 ἔουπά. 

Βδβίάθβ [π6 ὑβδι ΠΩ ζαγηϊϑμοὰ ὉΥ {818 πιοάδὶ (τ οι 88. ΠΟΥΘΡ Ὀοίοτα Ὀθθῃ 6Π- 

δτανοα), ἵΒογο 18 οχίδηῦ δὶ Ερ νθϑυδ δ δποϊοηὶ ατοοὶς ἰηβοσιρίίοῃ, οἢ ἃ δἰδὺ οὔ να 

ταδτ Ὁ ]6, τ δἰοἢ ποῖ ΟἸΪΥ σοηβτταβ [86 βΈΠΘΓΑΙ ΒΒΌΟΡΥ Ταϊδιθὰ ἴῃ Αοίβ ΧΊΧΣ. Ὀαΐ οΥ ἢ 

ΒΡΡΓΟΔΟΒΕΒ ἴο βαυοσαὶ δε η ἰπιθηΐδ δπὰ ρἈγαθ68 νι ἰοῦ ΟΟΟΌΓΣ ἴῃ ἐμδὲ οπαρίον. 

ὃ-ρρϑωιι.ι.ι....͵......ν.
».».....-ς-.-ς----  .-..ς.ς---- -ε----  “--::-ττ,ῷθ»»»ν  : ;᾽, 

1 ῬΏΝΙΡ Βαδεπίαβ 848 ττί θη ἃ ἰοαγιεὰ Ὠϊαιγίθα ἀο Ὀτθὶθα8 Νοοοοτῖβ, τ Ὡϊοῖ (80 

τοδάδοσ ψὶῃ]} Βπὰ ἴῃ Οτανίαθ᾽5 Ὑποβδαγιβ Απιϊχυϊαίαπι Ἐοπιδηδτθπι, ἴοπι. χὶ. ΡΡ. 1860--- 

1365. Απᾶ Ιλογθ το ΠΕΥ [86 δβυθ)εοῖ μα8 Ὀθθη ΓᾺΠΥ ἀϊδουββοά ὈΥ͂ {. Η. Κγϑαδο, ἴῃ 8 

αἰδβοτίαιίοη οππτἰοὰ ΝΈΩΚΟΡΟΙ, Οἰνἰ ταῦθ Νϑοςοτρ βίνο “Ζ)ἀϊταδ ἃ νοίεγατα Ἰ1ΌΓ18, πυτητη δ, 

Ἰαρίἀϊδι8 ἰμβοσίριῖβ δἀυτηργαῖθθ, δία στ τ} αΔΙ ΠΟΥ αἀάϊεῖΒ 11πϑἰταῖβθ. Τάρδίδ, 

1844. 4ϊο. 
3 Ἤλβοδο, Τοχίοου Ποὶ Νυμιπηδγίδ, νοὶ. 1ϊ. οοἱ απιηβ 650---662. 666---670. 

5 ΤΉς [Ο]ονίηρ 6 Ὅτ. Ομδπά ΟΣ Β ἰγδηβ]διίοη οὐ ἰδ: --- “ Τὸ ἴμ6 Ερβοβίδῃ Ὠίδηθ. [π88- 

ταποἢ 88 ἰδ ἰΒ Βοίοτίουβ ἴμαϊ, Ὡοὶ ΟὨΪΥ͂ ἀπιοηρ [86 ἘΡΜεοβίδηβ, Ὀυιὺ Αἶδβὸ ΘΥ̓ΟΤῪ ΜΓ ΠΘΓΟ ἈΙΏΟΘΠΡ' 

1ὴ6 Οὐτοοῖς πδίϊοηβ, ἰοπιρἶθ8 ἄγ οοπβοογδιθα ἴὸ βου, ἀπὰ βαοτθὰ ρου οῃϑ; δηά ταὶ 5.6 ἰ8 8εῖ 

ὉΡ, δπὰ 48 δὴ αἰταν ἀοἀϊοαιοά ἴο ἤοτ, ου δοοουηῦ οὗὨἨ ποῦ ῥἰδὶπ τηδηϊ δια οη8 οὗ δοτγροϊ; 

δη τπδὶ, Ὀοβί 685 ἔπ6 στοδίθϑὶ τοΚϑη οὗ [86 γοηογδιο ραὶά ΒΟΥ, ἃ τποητἢ 18 σα] οὰ αἴθε ὮῸΣ 

ΤΔπιΟ; ὉΥ͂ 18 Ατιοπιϊβίοη, ὈΥ ἴπ6 Μαοθάοηΐδῃβ δηΐ οἴδον ατοοῖς πδιίομβ, δηὰ ἱπ ἐπεὶ οἰεἶθα, 

Αγιοτηϊϑίῶη ; ἐπ νυ ΐο ἢ σοπογαὶ ἈΒβαη} Ὁ} 168 8πἃ ΗΟ  πὶδ ΔΓῸ ςοἸευταιοά, Ὀυΐ ποῖ ἴῃ ἴΠ6 

ΠΟΙ οἶτγ, ἴπ6 παγϑθ οὔ 118 οὐνῃ, ἴμ6 ἘΡΠοδίαῃ ροά(688: --- [Π6 ΡΘΟΡΙΟ οὗ ἘΡΠοβὰ5 ἀοοπιίην 

ἴς Ῥσόροτ, [δὲ τπ6 ψτμοῖα τποπίὶ οα θὰ ὈΥ͂ ΒΟΥ Ὠδπὶθ ὃὈ6 βδογοὰ δηᾶ βοΐ δρϑγί ἴὸ ἴῃ χοάά 688, 

Πᾶνα ἀδιογταϊπθὰ ὉΥ εἰνῖϑ ἄθοτϑα, τῃδὲ ἴι6 ορβογναιίοη οὗ 1ὲ ὉῪ ἔπεπὶ ὃ6 αἰϊεγεά. ὙΠΟΓΘΙΟΤΟ 

ἐς ἰα οῃηδοιοὰ, ἐμαὶ ἰπ τΠ6 ποῖα τποητὰ Αὐὐθπιϊβίοπ [86 ἀδγβ 6 ΒΟΪΥ, δὰ ἐμαὶ ποιδίης ὃ6 

αἰϊοηἀρα τὸ οἡ τποαν, Ὀὰξ 16 ὙΟΑΙΙΥ ἔεδδιίηρϑ, ἀπὰ ἴῃ6 Ατιογηϊβίας ῬαπΟΡΎΤΊΙ8, δηὰ {Π6 

ἩϊΪοτοταοηΐα; 16 δπεῖγθ τιοητὰ δοὶηρ ββογοὰ ἴὸ ἴπ6 χοὰ 658; ἴοτ, ἔγοτα [8 ἱπιργουοσηεηὶ ἴῃ 

ΠΟΥ ΜΟΓΒΠΪΡ, ΟἿΤ ΟΥ̓ 88:.8}} τεοοῖνο δά ἀἰἰοηδὶ Ἰπϑίτο, δη ἃ Ὀ6 Ῥοττηδηθηςΐ ἵπ ᾿18 ῬΤΟΒΡΕΥΙΥ͂ 

ἴογ δυον." --- μα ροβοη πο οὈιδίποὰ {1:8 ἀοογοθ δρροϊπίοὰ 8η168 [ὉΓ 16 πιοηϑῶ, δυρ- 

χποηίοά ἴῃς ῥτίζοϑ οὗὁἨ 186 σοηϊοηάοῖβ, πὰ ογθοϊθὰ βίαϊιοβ οἵ ἴΠο86 Ὑ710 οοπαυοτοά. Ηἱϊδβ 

χιαπλο 18 Ὠοῦ ῥτοβογυο, Ὀαΐ Ὧ6 νγ88 ῬΓΟΌΔΟΪ 8 Βοπιαη, 88 ὨΪᾺ Κἰηβπιδη, τῦβο ῥγουϊἀ δὰ 1818 

χοοογά, νγχαὰβ παρὰ Γμιςὶὰ8 Ῥμηΐαϑ Εδαδίιι8. 1716 ἴοδϑὲ οὗ Πίδηδ γγ85 το δοσίϑα ἴὸ ΥΘΔΣΙΥ 
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Ὕ τοραγὰ ἰο [86 Πιῃοίίοηϑ οὗἩἉ ἔπ6 Γραμματεὺς ΟΥ ΤΘοΟΓοΡ οὗ ΕΡΒ6δβι8, οοποογπίπρ 
ὙΓ816]1 ΓΠ6Γ6 888 Ὀ6Θη πιὰ σἢ σοη͵θοίΌτγα, ἢἴ ΤΠΔῪ ὯὍ6 τοιηλγκοα ἐμδῦ 48 [6 ΕἸΡἢΗ 518 }8 
ἍΘΓΟ δῇ [δα {ἰπ|6 Βο] οπηηἰδίης; ζαπι68 ἴῃ ΠΒοθοὺΣ οὗ Ὠίδηδ (γοβα οο]Ὀταϊθα ἔθη ρ]6 
Ὑγ88 ογοοίβα δ [π6 ΘΟΙΠΠΊΟῚ ΘΧΡΘΏΒα Οὗ 8]] {86 οἱ(1658 οἵ 4.514) ππᾶϑν ἐμ6 ργοβίθπου 
οὔ [μι6 Αβίδγοδδ, ὑμαὺ 8, ὑσίης 8] οβοοτβ οὐ ΒΊσ ἢ Ῥγιθϑίβ ομβόβθη ὈΥ 186 Θοπιπλ ΠΥ οἷ 
Αδἷδ ἴοσ ἰμβδὺ ρυσγροϑθ, ἰδ 15 ΒΚ ὮΪΥ ῬΓΟΌΔΌΪ ὑμαῦ (818 Γραμματεὺς 8 ἃ ΡΟΥΒΟῚ οὗ 
γθαῖοσ δυϊβοΥ  (Δ8π ἰδ6 τρογ οἱοτγὶς ΟΥὁἩΘΤΘΟΟΓά ΟΣ οὗ ΕΡδοβυβ. Τοιηπίπυβ, λἢ 
ΔΠΟΙΘηΐ δυΐδογ, οἰἱοὰ Ὀγ [6 ΟὨτΟΠΟΪ σοῦ ΜΑ]6Ϊα ', (πο, Ὀοϊηρ ἃ παίϊνα οὐ Ερβοβιυβ., 
οουὰ ποῖ Ὀυῖ Ὀ6 δοαυδίηϊοα Ὑἰ {Π6 ῬαὉ]1Ο ὈΓΔηΒδοιοη8 οὗ [18 οὑσῃ οἷ} 7). το αἴ θβ 
{Πδιῖ, Ὀοδιὰθ5 ἴδ6 ϑγγίαγοῖ,, ἤΟσο ογ ἴπ6 ΑἸγίδγοϊ, γῆο σαργοβοηιοα δ πρίίον, (88 
Γραμματεὺς,  ὯΟ τοργοδοηϊοὰ ΑΡροϊϊο, δὰ ἴδ6 Αὐαρῖΐα]οβ, τὸ σαργεβοπιθαὰ Μογ- 
ΟΌΣΥ : δηὰ δα βυϊλῦ]6 ΒΟπΟυΣ8 Ὑγαγ διὰ ἴο ἱββτὼ ὈΥ 8}1 186 ββορίθβ. Αρυ]εΐι83 
4150 ϑἰδίθϑ, ἰῃδὺὴ 4 Γραμματεὺς Ῥγοδιἀοα ΟΥ̓ΟΥ οογίαίη βδογοὰ σὶΐθϑ ᾿π Εργρ. ὙΤΒΘ 
ῬΓαβυπιρίοῃ, ἐμογοίογα, 18, ὑμαὺ 16 Γραμματεὺς οὗἩ Ερδαδιιβ Β6]4 4 Κιηὰ οἵ βαοοσάοίδὶ 
Ῥοδίτοη ; δηὰ 18 ργοβυϊαρίίου 18 σοηνογίθα ἰηΐο σοΥ δι ΠΥ ὉΥ {86 ἴδοεῦ (Πδι, δγιοηρ 
ἴ..6 γδυίοιιβ οοΐῃϑ οὗ {μδὺ οἱ(γγ, τὶ ἢ ΔΓΘ 580}}} ὀχίδηϊς, ὑμοσα δσὸ βευοσγηὶ οοηϊβί πίη 
(Π|6 πδτλ68 ΟΥ̓ ὈΟΥΒΟΩΒ νΐο ὈΟΤΘ ἴ86 {Π|]6 οὗ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ, οὗ ΗΐμΒ 
Ῥυϊοβί- ϑουῖθα, ραγ  ου ]ΑΥΪῪ οὴ6 ἡ ]ο ἢ 788 βίσυς Κ ἀυτγίηρσ (86 (ΓΙ ατν γαῖα οὗ Αυρυϑίυβ, 
Απίβοηγ, δηὰ 1 ορίἀυ8 (Π0 ὙΘΥΥ Ἰοηρ {ἰπι6 Ὀδίυτο (06 ἰγαηδδοίίοη ταϊαϊθὰ 1 Αοίβ 
χὶχ.), τ οἢ Β88 1π6 00] ΟΠ ᾿ΠΒΟΥΙ ΡΊΙΟΩ :- 

ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΡΛΜ ΓΛΑΥΚΩΝ ΕΥ̓ΘΥΚΡΑΤΗ͂Σ ΕΦΕΣΙΩΝ, 

ΑἸδυοοη Ἐπ πγοταΐοθ, ὑπ ΗἸὮ Ῥυίοϑί- ϑογῖῦα οὗἩ (δα ΕΣ Πδβίδη9.3 
Νόον,, δϑ {μἷ5 οἤΟοΥ τδϑ (6 τοργεβοηϊδίϊνε οὗὁἨ ΑροἹο, ττῆο σου] Ὀ6 ΤΏΟΤΘ ῬΤΌΡΟΡ 

ἴο δὰἀάγοεθ [86 ᾿πιγαιθὰ ρορυαοθ, οὐὁ τόσα ᾿ἰκοὶγ ἰο ἢν ποῖχῦ δηὰ ἱπἤμποποθ 
στ ἰθσθω, δηὰ ἰδ6 ἴΌτοΘ οὗ 8η ογδοῖὶθ 'π ψῆδὶ 6 βαϊὰ ἴο ἴβδῃ, ἴδῃ {πδὲ ΟΠΟΟΣ ἴοὸ 
ὙΠ ΟΠ. ΒΟΥ ραϊά 186 Βοπουγβ ἀπο ἰο Αροΐοῦ. Τα ροοὰ 56ηβε οὗ δὶβ δἀἄγοββ, δηὰ 
186 ὮΔΡΡΥ οἴἶδεοῖ ἰδ ρΡγοάμοοα ἀροῦ ἴΠ6 ΕἸΡΒβοδίδῃ ρορυΐδοθ, σορᾶστα (818 οοπο] υβίοη. 

Χ, ΤΙῃ Αοίβ χχυῖ. 7. 1υκΚὸ τοϊαΐθθ ὑπαὶ ἐπ ἐΐλο φαπιὸ φματγίεογ 3 
(τ πογο Ῥδὰ] πα ἢἷ8 ΒΡ ΎΣΘΟΚΟα ΘΟ ΡΑΠΙοὴΒ πδα ΚΟ σου ρ6) τῦ6γ6 
»οβ8οδϑῖοηξ 07, ΤῊΕΒ ΟἬΙΕΕ πιαπ 0 ἐλε ἑείαπα, τοΐο8ο παπιὸ τοας Ῥμύϊιιδ. 

Πρῶτος, ἐλδ ΟΗΕΡ, τΔ8 ἰδ οἴἶδοϊαὶ Δρρβὶ]δίίοι οὐὗἩ [86 ρόνεσποσ οὔ ἔπ ρϑορῖς οὗ 
ΜεΙΐδ; 89 δρρϑᾶγδβ ἔγοια ὑ86 [Ὁ] ονὶηρ᾽ ᾿ηδογι ριοι, ἔγομα δὴ δῃοϊθηξ τ) Ὁ Ϊ6 Θρ᾿ΔΡἢ 
ἐουπὰ αἱ Μαῖΐϊα, δπὰ ργιηὐθὰ Ὁγ Βοοβαγὶ. ὃ Δ, ΚΑ. ΥἹΟΣ. ΚΥΡ. ἹΠΠΕῪΣ ΡΩΜΑΊΩΝ, 
ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΛΊΤΑΙΩΝ, ἑ. ο. {[0ο105] Δ [108] [86 δοπ οὗ Ογτ[οπΐυδ ἢ] ἃ Κηϊρηὶ οὗ 
[86 Βοπηδηδ, ἴῃ6 ΟΗῚἹΕΨ ΟΥ ἤγδὺ οὗ (86 ἱῃμα δη(8 οὗ Μεὶτἴδ. 

ΧΙ. Τ,αδυ]γ, [μ6 ἐστ ρἢ 4] ἀγοῖ ογθοίθα αὐ Εόστηθ ὃν (86 βοηδίθ δπὰ 
Βοπιδη ροορίθ ἰῃ Ποποὺγ οὗἨὨ [86 ΘΙΏΡΟΙΟΙ ΤΙα8 (ΒΊΟΝ βἰγασίαγθ 18 
811}} βυδαϊδηρ, ΤΒουρἢ ΡΥΘΔΌΥ ἀδιηαροά Ὀγ {Π6 ταναραδ οὗ {1116), 18 
8 ὈΠ46Ώ180]6 ουϊάοποθ τὸ {86 συ οὗὨ {86 πιβίοσίο δοοουηΐϑ, τ ΒΙΟΝ 
ἀοβοσῖδα 186 ἀϊββοϊαζίοη οὗ [6 618} βίαϊα δηα σονοσμιηθηΐ, δΔηα αἰ8ὸ 
Ττοϊαία {Π6 οοπαυρεί οὗ «“6γυβαίθη. ΤῊϊ8 θάϊῆοθ {ΠΚουν 186 οοστοδογαΐθβ 
{π6 ἀοϑοσίρίίοη οὗὨ οοσίδιῃ νθ886}8 868 ὈΥ [(Π6 «}67}18 ἴπ {8Π6]ν Τθ ΊΕἼΟΥΕ 
ΟΥΒΗΪΡ, ΒΊΟΝ 18 οοπίαϊποᾶ ἴῃ ἰμῃ6 ΟἹὰ Τοθίαπηθπί. [ἢ [Π18 ἀγροῦ 8.6 
8.111 ἀἸβε : ποῦ]γ το 6 βθϑὴ (86 ΠρΝΣ σα] ΘΒοἱς, {ῃ6 {8016 οὗὨ βῆεν- 
Ῥγθβά, σι ἃ ΟΡ ὑροι 1ΐ, ἀμ {86 ἰσυχηροίβ ἩΒῖομ 6 γῸ δρᾶ ἰο ῥΓο- 

ὉΥ ἔδπο Ιοπίδηα, τ ῖτῃ τποὲς (Ἀπ 68. Ὧγτ. ΟΒδη ]οτ 8 ΤΥαυεἶδ ἰη Αδἷα ἈΠηοτ, Ρ. 134. ὙΤῈΘ 
οτ κὶπαὶ Οσϑοὶ ἰπδοτίριίοη 'θ τὶ πιθὰ ἴῃ Ὦγ. Ο.᾽ 8 1πβοτὶριΐοπεϑ Αηεααθ, Ρ. 18. ηο. Χχχυΐ. 

᾿ Ζοδηηΐδ Μίδ! οἷα ΟὨσζοπίοοη, Ὁ. 8374. ὅς., οἰξεἀ ἰπ Βίδοοο οὐ ἴπ6 Αςῖδ, νοὶ. ἱ. Ρ. 805. 
8 Τῃ ΜιΙοδὶα πηἀοοίπγα, εἰϊοὰ ὉΥ Βαδῆδᾷο, ΑὩηδ]. νοὶ. ἱ, Ρ. 678. Βἴβοοο, Ρ. 806. 
8 Ἤρεοο, 1 χίοοη Βοὶ ΝΟχηπηδγίδβα, ἴοσι. ἰΐ. μαζὶ 1. οοἱ, 648. 
4 Βίδοοοσ οἡ ἴδε Αεἰ8, το, ἱ. Ρ. 806. 
5 Βοοβεγιὶ Θοορσταρ α βδοσα, [1Ὁ. ἱ. ς. 26. Ορ. ἴοηι. '. οοἱ. 502. Αἀάϊείοηδὶ οοπῆστηδ- 

οηϑ οἵ [26 ογφὰ ὉΥ οὗ τ6 Νονν Τ βίβσηθης, ἔτοπι δηςίθηὶ οοΐηβ δῃ ἃ ταθᾶ 8 }8, ΤΑΥ͂ Ὀ6 Β06Π. 
πῃ “ Ναχιηϊδιηαῖίς ΠΙυϑιγαιίοηβ οἵ ἴο Ναιγδαιίνυθ Ῥου(οη8 οὗ [0 Νονν Τοβίδιμθηι. "ἢ ΒΥ . Υ. 
ΑΚασμδη. [οηάοι, 1846. 8γο. 

οϑ8 
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οἰαῖπι {86 γοϑᾶν οὗ Φ0Ὁ11006θ.0 οργοβθηίδιοηδ οὐ [8686 δγὸ ρίνϑῃ ἴῃ 189 
τιϊνα νοϊυταα οὗ {118 νου. 

ΕᾺΥΠΟΥ, ΤΠ6ΓῈ ἀγ6 οχίαηῦ ὨΊΘΓΟῸΒ ΜΕΘΑΙ,Β οὗ ὁ ἀφα νδηαυ Βῃο(, 
βίγιοἷς Ὁ. ογᾶδσ οὗ {π6 Βουηδῃ ρθηθγαὶ Τιΐαθ (8 Ὸ γγα8 δέου τ αγὰ8 θιὰ- 
Ῥ6γογ), ἴῃ ογάϑγ [0 δοτατηθιιογαῖβ {Π6 οοπαμποβί οὗ υᾶφα ἀμα (86 δβυὉ- 
νουβίου οὗ {86 «618 βίδα ἀπ ρο]γ. [Ἃ|«{π [86 10] ονίηρ' Τοργθβοηΐδ- 
ἰἰοη οὗἩἨὨ {π6 τονοσβ οὗ οὔθ οὗ ἰδθβο (τ Βῖοἢ 5 δηστανοα ἔγοιλ 1}6 
οὐ σῖμαὶ τηθάδ], ργθβοσνοα ἴῃ {86 οαθὶηοῦ οὗἩ ἐμ6 Βγιβῃ Μυβοαμ,), 

186 Θοπα ποΓΘα ΘΟΙΠΈΓΥ͂ ἈΡΡΘΔΙΒ 88 ἃ ἀεβοϊδίβ ϑπιδὶθ βι {1 ηρ' ὉΠΟΥ͂ ἃ (γθ6. 
10 αἴοτγαθ δῇ ὀχίγδογαϊμαῦυ ΕἸ] τηθαΐ οὐ 1βαϊδῃ Β ρῥγϑάϊοίίοη, ἀο]ϊνογοά 
δί ἰϑαϑὶ οἰσλέ λμπάγοα γ αγβ Ὀθίοτο ---- “ δλ6 δοίπφ ἀοδοίαίο ΒΗΑῚ,, Β1Τ 
μροη ἐλε στοιιπαά," (111. 26.) ---- ἃ8 σγ6}} δἃ8 ἃ βί υ Κιηρ }Ππβίγαϊίοπ οὗ [ἢ6 
1, αταθηἰα τ! οη8 οὗ «΄Θγθιηϊδῇ (1. 1.):-ον Ποιο ἀοίλ ἰΐε οἱέψ Β11 8οἰϊέατψ, 
(μαῦ νγὰϑ γμϊϊ ὁ ρεορίε} Ηοιυ ἐβ 8[.6 ϑδοοπιθ α8 α τσίάοιο ] 5116 ἐἠμιαξ τραϑ 
σγοαξ ἀπιοπφ ἐδ παξίοηδ, ργίποσβϑ απιοησ ἐδ6 ρ»γουΐποο8, ἔοι ἐ8 εἦθ ὃ6- 
οοπι ἐγίδμίατῳ 3 

. δα. ἴπΠ6 Ὑιρπειίοα ἰη Υο]. ΠΙ. ὑΡ. 266, 267. ὙΠῸ Ὀοδὲ δηρτανίηρθ οὗὨ [26 διοῖ οὗ 
Τιϊα8 ἀγὸ ἴο ΒῈ Ἰουπὰ ἴῃ Ἡδάτεη ἘδΙδη Β ἰγοαιῖβο, [6 Κ'Ρο} 18 Τ᾽ ΩΡ] Η]ογοβοϊ γταϊϑηὶ, ᾿ῃ 
Ατοῖ Τιίδηο Βοπιδ οοπβρίσαϊβ. (ΤΠΙγαϊοοῖὶ, 1716, ϑνο.) ΤὨΪΒ ἀγοῖ, “ ΟΥ̓ ΣΊΠΔΙΥ δὴ αἰϊο- 
τοί ονο, ὈΥ̓ 1Π6 ἀσδιγιοῖίοη οὗὨ ἀοίβομαα ρῥϑγίβ ἢ)88 Ὀδοοῦμθ ἃ ὈΔ8-ΓΟ]θΐ, .. .. Τῆι ροϊάθῃ 
ἰγαπιροῖ, ὁδη] βίο κ, γι 16 6-ἰγαταροῖβ, ἐΔ0]6 οὗἨ βῃεν-Ὀτοδὰ, δῃαὰ {70 8118}} γα 886}8 γοϑιίην 
ὍΡΟΙ ἰδ, ΔΓΘ δοσοταρδηϊοιὶ ΟΥ̓ {ΘΓ -ΟῺθ ἢμιγοθ πὰ ἴῃγοο βδίδηδαγὰβ. Α]] [16 Ῥθγβοῃϑ 
γοργοβοηϊοὰ ἀγὸ ΒΟΤΏΔΠΒ. . . .. ΟΥὗὨ [80 βίδπἀαγάβ, [π6 ΘΘη ΓΑ] ΟΠ6 ἢ48 186 ΤΟΙ. ἢ9 Οὗ δι 
οαρ]6 δυγτουηᾶιηρ ἴ ; δηα [06 8816 ΟἸΏ Ὀ]ΘΤΩ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ΠΆΤΩΘΠΙδ ΟἹ ΘΒΟἢ 546 οὗὨ 110 
ἀοβίγη." (ὕγ. Μαιαη 8 ΟΒυσο οὶ ἴῃ τπ6 (διβοοπῦθ, Ῥρ. 76, 77. Ἰωοπάοπ, 1846.) ΤΘ 
ἀεδίγαοιίοη οὗἉ 7ογιιβα]οπὶ 18 850 δαϊά ἴο Ὀ6 ΘοΙωτηοτηογδϊθα ὈΥ δὴ δῃοὶθηϊ ἱπβοσί ριϊου ἴο 1116 
ΒοποῦΣ οὗ Τλια8, νμο, ὈΥ δῖ8 ἔα ὉΠ 8 ἀἰγθοι Οἢ8 δηᾶ οοι 8618, δὶ δυθάποα 186 “ον 188 
πίίοη δηὰ ἀδδιγογοὰ “6 γΌ ΒΑ] τα, το δὰ ΠΟνΟΥ θΘΘη ἀοβίτογοα ὈΥ̓͂ ΔΩῪ ῬΓΪΏΟΘ6Β ΟΥ̓ ὌΝ 
ΡΪὶο Ὀείοσο. (Τηΐβ δϑβουϊίοη, ΠΟΥΚΘΥΟΥ, ἰδ ΘΟΠΙΓΑΣΥ͂ ἴὼ Ὠἰδίογ δ] ὑσὶ ; [ὉΣ ῬΟΙΩΡΟΥ͂ 
ουπαπεοὰ ἰδ Ηοὶν ΟἸἴγ.) ΤΡ ΓΟ] ον 15 ἴλ6 ἰηδοσι ρου δἰ ἀοὰ ἰο : --- 

ΙΜΡ. ΤΊΤΟ. ΟΞ ΒΑΞΒΙ. ὉΓΨῚ. ΨΕΒΡΑΒΙΑΝΙ. Ε. 
ΨΕΘΡΑΘΙΑΝΟ, Αὕὐσ. ῬΟΝΤΙΕῚΓΙ. ΜΑΧΙΜΟ. 
ΤΕΙΒ. ΡΟΤ. ΣΧ. ΙΜΡ0ῬῸ ΧΥΤῚ, ΟΟ5. ΝἼΠΙ, Ῥ, Ῥ. 

ΡΕΙΝΟΙΡΙῚ, 8500. 5. Ῥ. 9. ΒΕ. 
ΟἸΟΏ. ΡΒΖΟΕΡΤΙΒ. ΡΑΤΕΙΒ. ΟΟΝΒΙΠΊΒΟΤΕ. ΕΤ. 
ΑΥΒΡΙΟΙΒ. ΘΕΝΤΕΜ. σ0  ΖΦΟΒΆΌΜ. ΘΟΜΠΌΙΤ. ΕΤ. 
ΌΕΒΕΜ. ΗΙΕΝΟΒΘΌΠΥΜΛΑΜ. ΟΜΝΙΒΌΒ. ΑΝΤῈ 58Ε. 

Ὁ ΟΙΒΌΒ. ΒΕΟΙΒΌΒ. ΟΕΝΤΙΒΌΒΟΥΕ. ΑΥΈΤ. ἘΕΌΒΤΆΈΕΑ. 
ῬΕΤΙΤΑΜ. ΑἹ. ΟΜΝΙΝΟ. ἹΝΤΕΝΤΑΤΑΜ. ὈΕΓΕΥΙΤ. 

Ιι ἴθ, Βογον οΣ, ΡΓΟΡαῦ ἴ0 τοηδτῖς, [δὲ βοηθ ἄἀοιι δὶ ἤδνα ὍΘ ϑηϊογίδίηθ Θοησογπίησ 
18 σεπυΐηοπο88 οὗ [189 ᾿ηβοτ ρου. ῬὍΤμὸ ἀΠσεὴς ἀπε ψιδγγ, ατσαίοσ (ἔγοῖι τότ τγθ ΠδΥθ 
οορίοα 11) δοκπουν)οᾶροβ τῃδὺ ᾿ὰ ἰ8β ποῦ Κηυνη πβογο 1Π}18 ἰπϑογριίοη δβδιοοά ; δηὰ τἢδὶ 
ΘΟ ΠΟΥ ᾿5 οὗ ορὶπίοῃ, 1Πδὲ 10 γ͵ὦὁ8 ἴπ0 ἱπνυοητίοη οἵ Οπουΐγὶο Ῥβηυϊηΐὶο. 806 Οταϊοτὶ 1π5οτὶρ- 
(ἰοπ68 Απίϊφαδ,, ἴοπι. ἱ. Ὁ. ΘΟΧΙΥ͂, πο, 6. πὰ τόπου αδ᾽8 Ἐ ΠοΘΔΏγαϑ Αηιϊφαϊξαίπι Βοπιδ- 
ΠΑΓιΙη., ἰοπὶ 11]. Ρ. 111]. : 
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" Τὰ ποῦ]ᾶ ποὺ μᾶγο θθθη αἰ βου] ἴο δἀάμποθ πυμθγουβ δα 1 10Π8] ἰδ5- 
{πο πῖ68 ἔγοσῃ τη 6418 ἀηα 1Πβουϊρί]οη8, 6} Βαᾶνα Ὀδθη οΟ]]οἰοα ἀπά 
ἀαϑουιθοα ΟΥ̓ νϑγουβ ἰθαγηθα τηοάθγῃ ἔγανθ!]οσθ, 80 πᾶν δχρίογρα 
ἄτοοοο δὰ Αβὶὰ Μίηοῦ; Ὀυὺ [86 Ἰδησίῃ ἰο τ Βῖοῖ (π18 Ομαρίον ἢ88 4]- 
ΤΟΔΟΥῪ τπϑν οΪ ἀ80}γ Ἔχίθπαθα ἔου 148 (Π6 ρτοάυοίϊοη οὗ ἔτ υ ον άθηοθθ 
ΟΥ̓ {818 ΚΙηά.---- Βίγοηρ Σ (θβυϊ πη πο 8 μη {8686 1ζ 15 ̓ προ881}}6 ἴο ὈσΙηρ; 
ἴον {Π6 οὐρα! Ὁ} οἵ ΔηΥ ἔδοΐ τοοογα θα ἴῃ Ὠἰβίοτγυ, --- συθὴ οὗ ἴπ6 ᾿τὴ- 
Ρογίδηὐ ὑγδηβαοῦ 08 ὙΓΒΙΟΒ ἤάνο ἰάθη ὨΪδοα ἴῃ ΟἿΓ ΟὟ ἀδγ8 οἡ {86 
οοῃτϊηρηΐ οὗ Εἰ ΓΟΡΘΟ, δπά ἰο ψ λοι [πΠ6 ΒυΙΒῃ παίίοη ἢδ8 θ6 θη ἃ ρασῦγ. 
Ὑοῖ, πολιν ϑίαπαῖπρ' {Π18 οἰουα οὗἩἨ ν]ύποβθθθ, πιοάθσγη ἰῃΕ4.6]8 μδνθ 
αἰτιηθα (Πδὺ (86 [αοῖδ το αὐθα ἴῃ {Π6 βουιρίυγοβ οἵ ἰῃ6 Νὸνν Τοβίδηθηϊ 
ΠΟνοῦ ὨΔΡροηοα; [μδΐ 688 ΟΠ γιβ νγὰϑ ἃ τγ ἱβοϊορίοαὶ οπαγδοίου ', απὰ 
τπδὐ 166 ἔἕοιγ (ὐοδρ6 18 δσὸ πλθγο ἐβὈγΙοα 08 Πα ΓοΟ8η068, ΥΥ̓Τἢ ἃ8 
ἸΔὉΟὮ ἰγυ Ὦ Δ Ὺ ἴὉ θα δαϊὰ {παῖ {ῃ6 ἢτβῦ Ναροίθοη υοπαραγία, ν᾿ ἤοβ6 
ΔΙΩΘΙ ΟΠ [ῸΣ ΠΊΔΗΥ͂ Υ6 8 γ8 ἀἸβίυγρ6α {Π6 Ρροδοθ οὗ Ευγορα (πα ΒΟΒ6 
ΤΩΘΙΏΟΤΥ οΟὨζΐπι68 0 Ὀ6 ΌΠΑΪΥ ἢ Θγί βία ὈΥ τη] 08 ἰῃ ΕὙΔΠΟ6), ἰδ ἃ 
ΤΥ ΓΠΟΪ]ΟρΊΟΑΙ ῬΘΥΒΟῚ ἯἜὮΟ ὭΘΥΟΥ 8 ΔὴΥ γρὰ] οχίβίθθοθ. ΕῸὉν {6 
δνθηΐβ οἵ ἢ18 ΟΆΓΘΟΣ 86 γϑοογθα ἴῃ ἃ ναγ ον οὐ ἀοσυχϊηθμΐδ, ρυτροτῦ- 
ἱηρ ἴο Ὀ6 Ἰδδυοα Ὀγ 1μ6 ἀἰἔογθηΐ ρονογητηθπίβ οὗ Εατορθ, ΒΟ Ν ἤδΥθ 
Ῥδθπ αυοϊοά οΥ Δ] υἀφα ἴο ὈΥ͂ ναγιοῦβ ΑΙ δηὰ ρογιοάϊοαὶ ἸουγηΑ]8, ἃ8 
γΧ6}} δ ὈΥ ΘΟὨ ΘΙΙΡΟΥΑΙΎ Ὠιβίουδ 8, ὙΠῸ μγοΐθθβ ἰο σϑοογὰ {π6 
ἰγαπβδοίίουδ οὗ (16 ρχγδϑθηΐ ΘΘη ΤΥ ; δηα {Π6Ὺ 816 8180 ρογροίυαίοα, 
Όγ βἰσυοίυγοθ ἢ δηα τω 662]8 δ, τ Ιοἢ μαν θθθη δχθουϊθα ἴῃ ογάοσ ἰὸ 
ΘΟΙΘσλογαΐθ ΔΎ ΟΡ Υἱούοσ!θθ ΟΣ οἴδιοσ ὑπϑ Ββ 008. 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 
ΤῊΝ ὈΙΥΙΝῈ ΑΥΤΗΟΕΞΙ͂ΤΥ ΟΕ 1Μ5ῈῈ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ. 

ΒΕΟΤ. Ι, 

ῬΕΒΙΙΜΙΝΔΕΥ ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ. 

1. ΤῊΕ ρῥτγοοβάϊηρ; 3αοΐς αν βῃοτῃ ἰμαὺ (16 τυϊίοσ οὗ {π6 ΟἹα «ὡπὰ 
Νεον Τοθίδιηθηΐβ 6Γ6 τηθῃ οὗὨ [86 υἱπιοεῦ ᾿ηἰΘρτΊΥ, δηὰ ἐξ} Ὁ] ἢ18.- 

1 ΤΉ βδεβοσίίοη δῦονο δἰϊυδοὰ ἰοὸ 8 ἰδίκοη, υἱ ποῦὲ δοκηον]οάρτηοπε, ἔγοπι  ΟΪΠΘΥ, 
ὙὯΟ ἢταὶ τηδὰθ ἰξ μἱ ἐδ ο1οθο οὔ Ὠἰβ “ Εαὶπδβ οὗ Ἐπιρίγοβ," δηὰ σὰ. ψδ8 τεδιϊθὰ Ὀγ {0 
ον. Ῥεῖογ ΝΟ οΓίδ, ἰῃ ἃ ἰεαγπθὰ νοϊαμηα ϑηεἰεοὰ “ ΟἸ γι δοίην Ὑὶηἀϊςαιοα, ἰῃ 8 ὅβεσιθβ οὗ 
1ιΐοτβ δα ἀγοβθοὰ ἰο Μγ. Ψ ΪΠΘΥ, 'ἴῃ ΔΉΒΥΤΟΣ ἴ0 ΐ8 ΒΟΟΪ “8161 “ Βαπίηβ,᾿ " ϑνο. Ιοηάοῃ, 
1800. ΤΉΪ5 ἰ8 ΟὨΪΥ͂ οη6 ἰπϑῖϑηςο, οὔϊ ΟΥ̓ Πηδηγ, ἴπδὺ πιεῖ Ὀ6 δἀἀυςεά, οὗἩἨ ἴδλ6 Ἰοία] ἀεδιϊ- 
τυϊτίοη οὗἩἨ σδηάοιυσ ἰῃ [86 ΟΡροβεῦγβ οὗ γουοίδιΐοπ, ψὸ οοηιίηιϊιθ ἴο το- ἀββοῦὶ ἴΠ6 Ἰοπς:-Β'πο 
τοίαϊοα (ἸΒο οοὐδ οἵ ἔοστηοῦ ἰπβ οἷ, 88 ἐγ ΒΟΥ δὰ πϑνοῦ θαίογο Ὀθθπ δηδυγογεὰ, 

5 Βυςἢ ἰ8 ἴ6 αίοσιοο Βείάμο ονοσ ἴ86 σῖνεγ ὙΒΆπΊοδ, Ἡν ΒΙΟΝ 18 δαϊαά ἴο ἀρπιιποιμογαῖθ 
18:6 Υἱοίοσυ οὐ ὙΥ δἰοσῖοο, οὐιαίποὰ Ὀγ ΒυτἰΒἢ ῥσόυγοββ, ἱπ 1815, οὐοῦ ἴπ8 ἴογοεβ ἢ Βυοπᾶ- 
Ῥατῖθ. ὅϑὅ οι αἷἶϑο ἰδ τς ἰεἰαρἢδὶ οοἰυπιη, οτοοῖϊεὰ ἴῃ τῆς ῬΪαοο ν᾽ ἐπάδαιο, δὲ ῬαΓΊΒ, ἴῸ 
Τςοιμτηοίροζδῖα ἴΠ6 Υἱοϊοτίοδ οἵ ἴῃ6 ΕὙΘΏΘΝ ἈΓΙΩΥ͂ ἰὴ (ἀογμδην, ἰη 1805, πὰ Ῥν ὨΙοἢ, δοοογάϊῃρ; 
ἴο ἃ [ἴῃ ἱπβοσγίρίίοη θησταυβὰ ᾿μοσθοῃ, 18 οοιηροδοά Οὗ [Π6 ὈΓΆ585 ΟΠ ΠΟπαυογοὰ ἴτοπὶ 
180 ΘΠΘΠΊΥ ἀστίηρ ἃ σδιηρδίχη οὗ ἴἴγθο τη ΟΠ 18. 

8. Οὗ 1818 ἀοροσίριίοη δζὸ ἴδὸ " Ὗ αἰοσῖίοο Μοᾶαὶ]ς," ἀἰδισι δυϊοὰ ὈΥ͂ οτάογ οὗ ραϑυ]απηοηΐ, 
Δηὰ δὲ ἰῃ8 ὀσρϑῆδο οὗ ἴδὸ Βυίεἰβὰ παιϊίοη, ἴὸ {86 11} βίου ρΈΠΟΓΣΔΙ. ἀπὰ [πὸ Ὀγάνο Οὔ ΟΥ8 
δηὰ βοϊαἴογ σγἢο ὑγογὸ οὐ χαροὰ ἴῃ [86 Ἰποτηογα ῖο Ὀδί|6 οὗ ἮΝ δἴοσὶοο ; ἐπα αἶ8ὸ {πὸ υόδαὰ- 
εἰ] βοσίοβ οὗ πι64}8 βίσιοῖς αὐάον (μα ἀϊτοςίίοη οἵ Μτ. Μαάϊΐο, ἴο οΘοπιπιοπιογαῖο 86 δε ονθ- 
ΙΩθηΐ8 οὗ ἴδ6 Βτίεἰδιι ΔΙΤΩΥ ; τ0 ψνΒἰς ἢ ἸΔῪ ὕ6 δἀάθα ἴμ6 Οτηεδη Μοάαϊδβ, ἀἰϊδιγί υυϊοά 
δῃοηρ; ἴ86 ὕτανο οβίοοσβ δηὰ δβοϊάἀϊοτβ οηραχοὰ ἰπ τμ6 Οτίπιθδη οδπιραΐρι οὗ 1854-56, πηι 
Αἶδβο 186 δογί68. οἵ ΕΥΘποΙι τηθάα]δ, ἀδθδ}!}Υ σα! ]οὰ τἴμ6 ΝΑΡροΙΘου τηθάδὶβ, Ἵχεςυϊοὰ ἴογ 80 
ῬΌΓΡΟΘΟ οὗ Γςοπηηηοπιογαίίης (δος δου θη! οὗὨ [Π6 ΕἼΟΠΟΙ Ἀγτῃΐθ8. 
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ἰογίδηβ, γμο86 το αἰϊοηβ ἀγα δηθ 6 ἐο {86 ἔ]]6ϑύ δπα ταοβὲ ᾿ταρ τοῖς 
ογοά, Βαΐῦ βῖποθ 8ὴ ποηῃδϑέ ζῇ ΤΩΔΥ ΡΟΒΒΙΌ]Υ ταϊβίδο, ---- ηποί ἱπαορά 
πη ἔλοῖβ ψ μοῦ Β6 δῆστηϑ ἴο θ6 ἰγὰ ὉΡοη [κἷ8β οὐσσῃ Κπον]οᾶρα, θα ἴῃ 
ἸηΓΘ πο 68 ἔτοηι (086 ἔδοίβ, ἴῃ ργθοορίβ δῃηὰ ἀοοίγ 68, ΟΥ 1π ἀ δἰ νϑιίη 
[Π6 Βοῃἐἱπηθηΐ5 ΟΥ̓ ΟἴΠΘΓΘ, --- 1 πὸ οδπ ἀΓρΡΘ ποίμιπρ' τηογα ἴῃ Ὀ6 8} οἵ 
1Ππ|686 ττΙτΟΥΒ, [πο ῖν Δα ΠΟΓΙΓΥ Ὑ}1}}} Ὀ6. οὐΪγ Ὠσηδῃ. ϑοιηθίμιηρ ἔαγ ΠΟΥ 
18 τοαυ δία, θ6581465 ἃ ρίουϑ [16 δηα ἃ τηϊπα ρα Πδα τοι ραϑϑίοη αηαᾶ 
Ῥτγο) ἴσο, ἴῃ Οὐδ ἴο αυδ} ν (ποτὶ ἴο Ὀ6 ἰδδοίθγβ οὗ 8 γσθνϑἰδιοη ἔγοηι 
(οά, παιμοῖν, {π6 ἱπιραγίμηρ βυοἢ ἃ ἀἄαρτθα οὗ αἰγ]π6 δβϑιβίδῃσθ, 1η- 
ἤσπσηςο, οὐ ρυϊάδησα, 48 Βῃου ἃ ΘηΔὉ]6 {π6 δυο οὗ (Π6 δου ρίαΓοβ ἕο 
σοπιαηϊσαΐθ σοϊρίουβ Κπον]θᾶρα ἴο οΟἴμο δ, τι Πουῦ ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ Τλ]βίαα, 
τοῖον 186 βυδ]θοίβ οἵ δβιιοῖνϑ Θοτ τ 1 ΙΙΟΠ8Β. ὙἼΟΓΘ {ΠηρΒ ΤΠ6} 1π|- 
τη αϊαίοἰγ γονοαὶ θα ἴο ἔποβ6 ψγηῸ ἀθοϊαγθα {π6π|, οὐ ὑπῖηρβ ὙΠ τ οἢ 
πον 6γα Ὀοίογα δοαυδιηίθα, τ Β1οὰ αἰνῖμο ρυϊάδηοθ 18 ΠΟῪ βΘΠΟΓΑΙ]Υ͂ 
τογπιθα ΓΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ, 

11. Ὑπαῖ {π6 Θουιρίαγοβ σατο δοίυδ!]γ ἀϊοίαοα ὈΥ͂ ἸΠΒρΙ γα 0, τοᾶῪ 
Ῥα οοποϊααδα ΡΟ ἔγοπι [6 ΚΕΑΒΟΝΑΒΙΈΕΝΕΒΒ δα ἔσομ [86 ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ 
οὗἩ τ16 {πϊηρ. 

1. “10 18 ΒΕΑΒΟΝΑΒΙΕ {μαὺ {πΠ6 Βοηψπχθη β ἃ πα ἀοοίχπ68, ἀδνεϊοροά 
1η. {πὸ δογιρύαγαοθ, βΒμου]ᾶ ΡῈ βυρροβίβα ἴο {Π6 π)1η48 οὗ [86 τυ! ο γα ΟΥ͂ 
186 ϑαρτγαπια Βοῖϊηρ ΠΙμη86] ἢ, ἴμβον Ττοϊαΐθ ὈΥΙΠΟΙΡΆΠΥ ἴο τηαίΐογβ, σου- 
σΘΓΏΙηρ᾽ ὙΠ10 ἢ [Π6 Θομηπιπἰοαῦπρ; οὗὨ 1 ΟΣ Πλδ[Οἢ ἴο τηθῃ 18 ΟΣ ὮΥ οὗ 
(οά; ἀπηὰ {6 τόσο ἱπηρογίδης {86 1ῃΐοστηδίϊοη σοιητηπϊοαΐθα, τῃ8 
ΙΏΟΤΘ ἰὖ 18 οϑ᾽ου]αίοα ἴο ᾿ἸΠΊΡΓΘΒ8 τηϑηκιπα, ἤο ῥγόβοσνο ἔγοτῃ τηοτγαὶ 
οὐτοῦ, ἴο βυϊπχα αύθ ὑο ΠΟΙ μ658, 0 ριἋ6 ἴο ὨΔΡΡΙΏΘΒΒ; [86 ΠΊΟΓΘ ΓΘ8- 
ΒΟΏΔΌΪ6 18 10 ἰο οχροϑοῦ {πὲ σοα ββοι)]ά τβδῖκα {π6 δοσωγηιηϊοαίϊοη ἔγθθ 

ἴτγοιῃ ΘΥΕΥ δαπχίαγο οὗ τἱβὶς οὗ ούτοσ, [ηάρθρ64, {π6 ποίΐοη οὗὨ ᾿Ἰπϑβρίτα- 
ΠΟΠ Θηΐουβ Θββθη 8 }}}Υ ἰηΐο ΟἿἿΥ 1468 οὗ ἃ γτονοϊδίϊοη οὰ αοα; βοὸ 
1μαῦ, ἴο ἀθηΥ ἱπβρισγαϊϊομ 18 ἰαπίδτηοπηΐ ἰο Δ γα ηρ ἐμαὺ [6.6 15. ὩῸ 
Τανοἰδίϊοη ; δῃά ἴἰο ἀουδύ {[Π6 ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗὨ ἸΠΒΡΙ ΓΑ ΓΟ, 18 ἴο 081} ἴῃ 
φυσϑίοῃ π6 οχιβίθῃος οὔ (οά. Απαὰ ψἘγΥ βῃουα ᾿πβριγαίϊοῃ ὃ6 ἀ6- 
πο ἢ [8 τηδη ουὔΐ οὗἩὨ {πμ6 τϑϑοῦ οὗ ῃἶτη ψῆο ογοαίθα 2) Ηδβ Βα, 
νγΠῸ σαν ἴο πλϑῃ ὨΪΒ 1π 6 ]]6οῦ, ΠΟ τηθ88 οἵ ϑῃη]αγρίηρ' οσ 1] υχταϊπαίϊπρ; 
{πᾶ 1πί6 116. Ὁ Απᾶ 15 1 θαεγομά ᾿18 ροόῦγοσ ἴο 1] υτηϊηϑία πὰ ᾿ΠΙΌΓΩΏ,, 
1π Δ ΘΒ ΘΟΙΔΪ ΤΉ Π ΘΓ, (86 1η16]]6οῖ8. οὗ βοῖηθ οβοβθῃ ἐπα! ν] 088, ---- ΟΥ 
ΘΟΠΕΓΑΓΥ ἴο Ὦ18 Ὑ]ΒᾺΟπλ [0 ῬΥΘΒΟΙΎΘ {μι πὴ ἔγοπι ΘΥΤΟΥ,  ΒΘη {ΠΥ Θ0Ππι- 
ταυηϊοαΐθ ἴο Οἰμα,Β, οἰ ποῦ ΟΥΑΙΠΥ͂ ΟΥ ὈΥῪ τυ ηρ, {π6 κηον]θάρα Πα 
1ῃηραγίοα το ὑΠ6πι, ποῦ τ ΓΟΪΥ ἔοσ {μ6ῖγ οὐσα Ὀοποῆύ, Ὀυΐ ἔον [μι οὗ 86 
ὙΟΥ]ὰ δὖ ἴᾶγρα, ἴῃ 811 σ᾽ ΠΟΓΑΌΟΙΒ ὃ 

2. “Βιυΐ, [ὈτΣΊΠΟΥ, ἸὨΒΡΙΓΑΌΟΙ 185 ΝΕΟΕΒΒΑΕΥ. Τὴ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ σουο- 
Ἰαϊίοη 88 δἰγθδαν Ὀθθη βῃονῃ, ἔγοσῃ {π6 Θοπουγγθηΐ ἐοβοηΥ οὗ ἔδοίβ, 
ΘΧΡΘΙΊΘΏΟΘ, Δηα ΠΙΒΙΟΣΥ͂ ἴῃ ΘΥ̓ΘΣῪ 866, οὗἩ ψὨΙΟΝ 6 να ΔΩΥ δου ΠΕ 10 
δοσοιηΐβὶ; δηα {86 βϑῃβ σϑαβοηΐησ δηα ἔδοϊβ θβίδὈ}Π18ἢ} [Π6 ΠΘΟΘββΙΥ 
ΟΥ̓ ἸηΒρ᾽ γϑ οι ; [μα΄ 18, “(μαῦ {Ππ6 θασῃουβ γΠ0 6.6 ΘΟΙΩΓ βθ πη α “ἴο 
ἱπαρασὺ [18 του δ οη, δπα ἰοὸ σοῃβίρῃ 118 ἀοοίτ! 68 ὕο Βυοἢ ΤΘΟΟΓΑβ 88 
τοῖσι ΑΙ ΠΥ Βαπα ἐπαπὶ ἀονγῃ ἴο ροβίοσι ἐν, βου] πᾶνο ἐποὶγ ἔλου]- 
1168 [σουρβουῦ {ΠΕΣ τ Π0]6 (88 Κ 80 ἐπῖθι Δα συδγάθα ὈΥ {Π6 1η- 
ἤμυθηοοβ οὗ [16 ΄νιπο ρισιῦ ἢ {Π6}Ρ τιϊη 8, 88 ἤο βυρροδβύ ἰο [ῃθια 

1 566 ΡΡ. 8---15. διργὰ, 
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811 οβϑϑηίαὶ 8Ππ4 δρργορτίαία ὑγα ἢ (48 σοηποοίοα τὶ [86 βυθ]θοίβ ἰο 
ὙΒΙΟἢ [Π6 τονοἰαίοη δχίθ ἀ64), ἀηα ἴο ῥγόβοσνα {μοτὰ ἔγοσῃ 4}1} οστοσ. 

ΤὮΘ ΠΘΟΘΒΒΙΤΥ ΟΥ̓ ἸΠΒΡΙΓΑΙΊΟη 18 ΠΣ ΊΠΟΥ ουϊάθηξ: 
(1.) τοι μ6 ἐμοῦ, ἐμαῦ ““ {86 διξ)εοία οὗ ϑογρέυγα γθη δ γ ̓μϑρῖγα- 

ΤἸΟΩ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ; [ῸΓ ΒΟΙῚ6 ραϑί ἰδλοίβ σοοογάθα πὰ {86 Β10]6 οουἹὰ ποῖ 
ῬΟΒβὈΪ]γΥ ἤν Ὀθθοη Κπόνα 1 (ἀοα δα ποίΐ τουθα]ϑᾶ {πθῃι. 

(2.) “Μϑδην ἐδίηρβ ἀγὸ {πόσα γοθοσαθα 88 ἔαΐαγο, (παξ 18, γ6 ρΓ6- 
ἀιοῖθα, ψοἢ οἄ αἰομο οσουϊὰ γα Κποῖν δηᾶ ἔογοίο]], το, πούνιἢ- 
ΒίΔ Παρ, Οδη6 ἴο Ῥα88, δπα ν μΐοι, ἐπογοοσο, γογθ ἔοσγοίοϊ ἃ ἀπᾶθγ 
ἀἰνπ6 1ῃΒρ᾽ οη. 

(3.) “ διμοι {ΠΙηρΒ ἀρΆ]Π ΔΓῸ [Δ ἀθονο ΠυαπΊδῃ ΟΔΡΔΟΙΥ, ἃπα οου]ὰ 
ΠΟΥΘΥ δανο θη ἀϊδβοονοσγοα ὈΥ γχθῃ ; {Π686, [μογοίογο, χαδῦ αν 66 Ὲ 
ἀο]ινογοα ὈΥ αἰ ὶπ6 ̓ ΠΒΡΙ ΓΙ ΟῊ. 

(4.) “ὙΠ6 δυιπουϊ αν ἰδηρυασα οὐ βογρίαγα, ἴοο, ἄγριιθ8 [ἢ 
ΠΘΟΘΕΒΙΥ͂ οὗὨ ἸΠΒρΙΓ ΟΠ, δηλ {1 [Π6 ὙΟΥΔΟ ΤΥ οὗἩ 1Π6 τυῦιῖοσθ. ΤΉΘΥ 
ῬΓΟΡΟΒΘ {ΠΙΏρΡΒ, ποῦ ἃ8 τηδίίοσβ ἴοΥ οοπδιἀθγαίίοῃ, διυῦ ἴῸγ δαορίϊοι : {Π 6 Ὺ 
ἀο ποῖ ᾿ἰθαᾶνθ 8 ἴΠ6 Αἰ ογηδλίϊνα οὐ γϑοθινϊηρ' ΟἹ τολδοίησ : {Π6Υ 4ὁ ποῖ 
ΡγΓοβθηΐ 8 ἢ {Π6ῖν οὐαὶ ἱπουρμίδ, θαΐ 6χοϊαῖτα, 7.8 βατί]ι ἐδό 1 ογά, 
ἀηὰ οἡ ἰπαΐὶ ρχυοιηα ἀριηδηα ΟἿἿ αϑϑθηΐ. ὙΤΉΘΥ πηυβί, ἐπογοῖογα, οὗ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ͂, Βροδὶς ἀπ ὙΓΙΪΘ ἃ8 ΠΟῪ Ὑγ6Γ6 ἰπϑρίσγοα Ὁ {π6 Ηο]ν ϑριτὶ, 
ΟΥ̓ Ό6 ΠΏΡΟΒΙΟΙΒ ;) 2 δηᾶ [6 ]δδύ βρροβιτῖοη 18 ργθοϊ θα Ὀγ τΠ6 ἔλοίβ 
δΠα ΓΟΘΔΒΟΠΙΏΡΒ ΜΓ ΙΟὮ Πανθ Ὀ6Θη βίαια 1η {Π6 ργθοθαϊηρ' ρδᾶρ 68. 
1. 4.8 86 τυϊΐοτβ οὗ {πΠ6 ϑουιρίαχοβ ργοΐοββ ἴο μαγα {μοὶς ἀοοίχμ6 

ἔγοιη (ἀοα, 8ο 1ΐ οου]ά ποὺ 6 16 ᾿πνοηΐϊίοη οὗ πλθη. 
1, 1 οομϊά ΝΟΥ δὲ ἐδ σοπίγίυαποο Ὁ ΜὶοΪκΘα πιθΉ. 
Ἡδὰ ἐλον Ἰηνθηϊθα 8 σϑ] !σίοη, [Π6Υ τγου]α Ὡπα ΘΒ ΕἸ ΟΠΔΌΪΥ παν τηδ46 

ἢ το ΤἈγΟυΣΔὮΌΪΟ ἴο {Π6ῚΓ ΟὟ ΠΟ] Δ ]ΟΏΒ, ΡΑΒΒΊ ΟῺΒ, Δα ΔρΡρΘΙΙ 68: 
{ΠΥ που]Ἱὰ ποῖ μανο ἐοιογοα ὑποιλβοῖὶν 68, ΟΥ δα {6 πηβοῖν 68 μι 6Γ Βα οὶ 
ΤΏΟΓΆΪ γοβίγαι δ ἃ8 ΔΓΘ πηροβοα Ὀγ {Π6 ΒΙ0]6, ποῖ μοῦ σου] ΓΠῸῪ Πᾶνθ 
ἀοπουπορα βυοἢ ἰγομθηάουϑ Ἰυαἀρτηθηΐβ ἀραϊμϑὺ [86 6ν}}] γαγ8 νυν] οἢ 
ΠΟΥ ᾿γοίου ἀπᾶ ἴον: {Π6ὺ που ϊᾷ ποῖ ἰανα οοηβυ] θα 80 δης γον (ἢ 6 
Βομουγ οὗ ἀοά, ἀπ [86 τορυϊδίίοη οὗἉὨ ρἱοῦν, νἱγίιια, δῃα σοοάμοββ, ἃ8 
{6 Βογιρίαγοβ ἀο ; δαΐ ΤΠ6Υ του] πανα δααρίοα (ῃ6 τ οΪ6 ἀστοοδθ 
[ο {Π6] οὐσῇ οΥἹἱ παΐυσγο,  Βῆ68β, δηα ἀοβῖσθθ. [ηάαρρα, 1 γα οου]άὰ 
ΒΆΡΡΟΒΕ {ποῖ ἰο Ὀ6 ΘΑΡΔ0]6 οὗἉ {18 (ν οἢ γαῖ 18 ἴο πιᾶκα {Π6πὶ δοῦ 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο παίῃ 6), γ7ἵθ οαπηοῦ ἱπιαρὶπθ {πα} ΤΠΘΥ δου ]α βϑουιῆσα Δ} 
Ποῦ που] αν ἱπίογοϑίβ ἀπᾶ ργοβροοῖθ, δπα ουθῃ {ΠοΙΣ ἰν68, ΤῸΓ {Π6 
886 οὗ ἔ᾿ὸ ΒΙΡ16. 14 δνοὸῦ θαὰ τρϑῃ δοΐ βοῇ 8. ραγί, οοηΐσινθ [Π6 
δτοαίοβί ροοά, βυθον δηὰ αἴθ ἴο δάνδῃοθ 1 

2. Ἐφιιαίϊῳ ευἱάεπὲ ἴ8 τέ, ἐλαὲ ἐλε Βὲδίο σομϊά ΚΟΤ δὲ {ἢ οοπίτγίυαποο οΚ᾽ 
δοοᾶ πιέη. ᾿ 
ΤῊ βιιρροβίοη ἱηγοῖνθα ἔμθπι ἴῃ ἃ συ ΡΟΓΙΘΟΌΥ Ἰῃοοπβιβίθης 1 ἢ 

{Ποῖ οὁμασγαοῖοσ. ΤΉΘΥ βρϑαῖ ἴῃ {Π6 παι οὗ (ἀοᾶ, δηά {ΠΕ6Υ Ῥγοῖδββ ἴο 
ἢανα γοοοϊνοᾷ {ποῖν ἀοοίγιπο ἔσο ἢ. Νον 1 1Ὁ νγὰ8 οἰποῦνγ 86, δπὰ 
ΠΟΥ Μ6ΓΘ ΘΟΏΒΟΙΟῺΒ ΟΥ̓ ἃ ὈΥΡΈγΥ, ΠΟΥ͂ πλυδῦ θ6 {Π6 στοεβοϑύ Ἰτηροβίουϑ 
ἴῃ τ 6 τνου]α, ψ Ποῖ 18. 80 ἀἸΓΘΟΙΥ σΟΠΊΓΑΓΣΥ ἴο ἃ}} γιγίαθ δῃα Ποπεβῖν, 
{πδὲ 1ξ οδῃ πόνοῦ θ6 πηραϊαα ἴο ΒΥ τηᾶῃ ἯΉΟ ἰγυϊν ἄθβογνοϑ {Π6 πᾶπῸ 

δ (οηγοαγο᾿ β ΤΠοοϊορίοδὶ [οίατοβ, Ρ. 183. “ 
2 Ὅτ. Ὁ. Οὐοζουγ Β 1δἰύοτθ ὁπ το Ενϊάοποοδβ οἵ τ[μ6 ΟἈγβιίαη Το] ρίοη, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 204. 

266. 
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οὗ ροοά. (ὐὐπβοαποηῖν, (86 ΒΙΡ]6 παπϑὶ ΡῈ (86 ψοσὰ οὗ (ἀοᾶ, 1᾿- 
ΒΡΙΒῈΡ ὈΥ Μἰπιΐ, δηα {Ππ8 ρίνθῃ ἴο τ δη. 
᾿ΟΤΥ͂, β΄Ά΄ιλοα (86 ον δ δηὰ Ομ σιβύϊδη ϑουιρίαγοβ Ῥγοΐδθβ ἰο Ὀ6 σίνθη 
ἘΥ ̓ πϑρίγαοη οὗ αοά, ἀπᾶὰ μαννα ὈθΘη γθοορτ 864 88 βιοἢ ἸΏ ΘΥΕΙΓΎ ΔρῈ 
(τ ΒΙοἢ ἴῃ 1861 18 ΠΟ τθδῃ ργεβατηρίνοα ἀυρυτηθηῦ {παΐ ΤΠΘῪ ἀΓ6 ἀν ΠΟ  Ι Υ 
ἸηΒριγοα τυ ηρΒ), πα Β1η06 8180 ἔποτο ἤᾶνθ Ὀ6ΘῚ ΤΩΔΗΥ ἹΠΙΡΟΒΌΟΙΒ ἸῺ 
{Π6 νγοῦἹᾶ, ψῃοὸ δανα ῥγοϊθηαορα ἴο θ6 αἰ ΠΟῪ ΤΠΒΡΙΓΘα, 10 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
{παῦ [86 αὐΐθοῦβ οὗ ἐπα γτονοϊδίύϊοη οοηίδι θα ἴῃ {π6 Β10]6 βῃοιυ)]ᾶὰ ῥγοὸ- 
ἄμποα βαιϊβέβοίοσυ ουϊάθμοοθ οὗ {μοὶγ ἀϊνὶ πα τοϊβϑίου, ΥΥ δαῦ {ῃ6ῃ 86 
186 δνάθμοθθ τὴ Ἡ ΒΙΟΝ ΘΥΟΣΥ͂ ΤΑ Π8] ογοαίαγθ οὐρμῦ ἴο Ὀ6 ρδὺ- 
ἔρθουν βα ιββοα ἢ 
Τα προγίαπὶ αυοϑάομ δα πβ οὗ ἃ οἷα δρᾶ ἀθοῖβῖνθ ΘΏΒΥΘΥ: 

ἴογ, 88 {Π6 δχϊβίθποβ οὗ ΔΩΥ͂ βοόνγοῦ 18 ἀθιιομῃβίγαι θα ὈΥ͂ 108 Οροσαζοῃβ, 
Β0 {π6 Ῥοββϑββίοῃ οὗ δμρεγηαΐεγαὶ ἀποιοίοάσε 18 ΘΒ᾽ ΡΠ Βη6α ΟΥ̓ {μ6 ροῖ- 
ΓὈΥΠλΔΠΟΘ οὗἉ διρογπαίμγαϊ τρογ δ, ΟΥ̓ ΤΑΊΓΆΟΪ6Β; ΟΥ̓ΔΒ 80 8οαυδιηίδηοα 
ὙΠ ΘΗΥ Ἰδηρθδρα 18 τϑῃ] βίθα ὈΥ βροακίηρ 10 τι ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ ἀπά 
6886, 80 {π6 ροἿ οὗ Ἰπβρισαϊοη 156 Ὁπαπθβίζομδ Υ ἀϊβρίαγθα Ὁγ [86 
Τογϑίθ]]ησ οὗ δπΐαγα Ἔνθηΐβ ἢ Ργθοϊϑίοη. δ έγαςσίες δηα γορίιεον, 
τΠογθίοσο, ἀγα {π6 ἔνγο ργαπα οὐιίουια οἡ ΜΈ ΟΝ τηοϑὺ βἴγοβϑ 18 ἰδ ἢ 
[86 δοῦρίαγοβ. Ῥσορἤθοϊθβ ἃσὸ {π6 ᾿ἰδηριδσο οὗ Ἰπβρίταοῃ, απ 
ΤΑΪΓΆΟ]68 ἅγ6 [86 Ορογδϊίοη οὗ (μδὺ ἀν] 6 ἀσθηου ὈΥ͂ ΜὨΙΟΣ ἰδ ῬχορΠοΐ 
18 ἱπῆιιοποοα. Τὴ ταβ ΠΟ ΟΩΥ ΟΥ̓ ΟἿἿΥ Β6ΏΒ68 18 ποῦ ἃ ΤΟΓΘ Βα[ἰδίαο- 
ΤΟΥῪ δυϊάθπος οὐ ἴΠ6 οχϊβίθμοθ οὐ δχύθγῃδὶ οδ᾽]θοίβ δὴ σα ΐγδο 68 δπα 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ ἃΓ6 οὗἩἨ [86 οχιβίθμοο οὗ αἰνίπο σονοϊδίίοῃ ; δὰ τπουρὶ ὈοΐΒ 
1686 τηρ468 οὗ ονάδῃοθ δζὸ δ᾽ ου]αΐθα, ἃ8 τν6}] [Ὁ υὰ8 ὙΠΟ Ἰ᾿ῖνα ἴῃ τϑ- 
ΤΟ ἐϊπιθ8, 88 ὉΣ ἴῃοϑ6 σπο0 ᾿ἰνοά ἴῃ 186 φαν]Ἰοδύ, γαῖ (8Π6 ουἱάθησθ 
ἔγοτπη τἶΓΔ 6168 ΒΘΘΙΏΒ ΤΟΓΘ ρΑΓ ΘΙ ΪΑΥΪΥ Δα Γοββοα ἴο ἐΐεπι, 88 ἐμδὺ ἔγοτι 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 ἰο 8. Τὸ ἰδβδιῃ, τηΐγβοὶθθ σου ἃ Ἀρρθᾶν μ6 Ὀοϑί ὑσοοῦ 
οὗ {π6 (τυ οὗ ἃ γονοϊδίοη, 88 ἰμ6 Ὺ γὸ δά ἀγοββϑα ἴο {86 βθῆϑδοβθ οὗ (16 
τυ Δ6 δηά {Π6 τοῆποά, δηά ΔΑτΑ {Π6 γα] οὗ ἃ το] ρίουϑ βυβίδιι δὲ 
οῃσο, νι βουξ δα 616 ἀἸβαι θ᾽ ζοηβ, ἴῸΓ τ ϊοῖν σΟΙΡΑΣΑ ΠΥ ΟΙΥ ἔθ Ρ6Γ- 
ΒΟῺΒ ΠΟΒΒ688 [οἰβιιῦθ, ἰδ] θηΐθ, οὐ πο βου. ΜΊγβοὶοθ οοῃνίποο {86 
ΤΠ δὖ ὁΠ66; ΥὙΥ.}}}10 ῬΓΤΟΡΏΘΟΥ ἀ068 ἠοΐ σίγα ᾿ηγηθαϊαΐθ ΘΟ] οΪΟΣ, 

1 ὙΉρη νγὸ ΒΑΥ τῃδὺ ἴ[Π6 ϑοτίρίασχο 18 [80 ᾿πβρίγοά ττοτὰ οὗ ἀοᾶ, νγὰ ἀο ποῖ τβοδη (δεῖ ἰξ 
Ὑγ88 8]}} βροΐζεη ὉΥ͂ ΗἸτὰ, οὐ ἴμδὲ ἵν τῦδβ τυγί θη ὮὉΥ Ηΐ πὶ, οὐ [Πᾶὲ φυέγν τϊηρ [αὐ 18 οοπίΔιησα 
{πογοὶη 18 [6 ψοτὰ οὗ Οοὰ, Βαϊ δ ἀ:ϑιϊποιίοη 18 ἴο Ὀ6 τηδάο Ὀεΐνγθαῃ ἴΏοβο ργεοερέβ, ὙΠΟ ἢ 
ποι !οδῖθ ιδίϊο6, ΙΠΟΤΟΥ, δηα ΒΟ] η658 οὗ 116, δῃὰ 1Ἀ06 ἀδίογίοαὶ ρατία, ἩΙΟὮ Βηονν 180 
ΠΟΠΒΟ]ΌΟΠΟΩΒ οὗ ἃ ᾿ἰἴ6 'ῃ ΟΡΡΟΒΙ ΟΠ ἴὸ ἴἤο86 Ῥτϊηοὶρίεβ. ὙῈ6 ταί 8ΒΓΘ ῬΥΟΡΟΣΙΥ δαογείώ, 
Ὀθαδιι8θ ΠΟΥ͂ ποῖ ΟΠΪΥ ΕΔ 8 Ἰῆδῃ ἴὸ ΠδρΡίμο88 ονθὴ ἰὴ {18 116, Ὀαξ 4.δὸ ρχὶνϑ πὶ δ 
᾿οὐἹάθηοο οὗὨ τδὲηρδ ποῖ εϑοὴ ἰῇ ἴδ ἸΣΐς ζ0 οοχης ; δπὰ [808 τὸ οδ᾽ δὰ ἴμο τρογά 9, Οοά, 88 
1ῃ086 ΤΏΟΓᾺ] Ὑἱγίιι68 ΘΔ ΟἾΪΥ μᾶνο ἱποὶνγ οτἱσὶπ ἤγοτῃ ἴῃ ΤὈππηϊδίη οὗ 811 σοοάπεξϑ. Τὴ 
Ἰαβῖ, [πα 15, τὸ ἰδίου! Δ] ρασίβ, ἩἘπου ἢ Βοπλ σὰ ἴη6 τογὰ8 οἵ οοᾷά τη6ῃ,---ὙἹοΚοα Τγ6Π,---οὐ 
186 ΒρΘϑοθθ8 οὐὗἁἉ βαίδῃ (οὴ ὑψὩῖ ἢ δοοοπηῦ (ΠΟΥ͂ σδπηοῖ Ὀ ἰοττηοὰ {Π6 ννοτὰ οΥὐὁ νογάδ οἵ αοἀλ), 
᾿ανο ἃ ΒΙ ΤΆΣ ΆΓ (ΘΠΘΏΟΥ ; 85 [ΠΟΥ βίον, οὐ [06 οὔο Παηὰ, [8ὸ τηδὶῖοθ, ὑγίἄθ, δπιὰ ὈΪδβρΏ ΠΥ 
ΟΥ̓ {π6 Βρίγίῦ οὐἩἨ νυ κοάηθββ, δηὰ οὐ ἴμ6 οἱδοὺ δδῃὰ, [δὶ βρίγις οὔ αἀἰνίηθ ΡὨΠΔΏΤΏΓΟΡΥ, 
ὙΠ οἢ, τηγουρη σαὶ [πὴ 6 ὙΒΟ]6 ΒΙΌ]., Ὀσθϑῖθ68 ποιπίηρ δας “ Ῥεδος οἱ δαγί!, ροοά νν}}} τὸ- 
ὑλπ ὥεη:: Ου [π6 πδίυγο δηὰ οχίθηϊ οὗ ἱπβριγαοη, 860 ἴ0 Αρροπάϊχ ἴο 118 γοϊυσαο, 

ο. 11. 
3. ΕῸΓ [Π6 Τοϑο ΠΟΩΥ οὗ τπ6 68, ἰῃ ἐμὰ εἶπα οὐὁἨ ΟἸ σἰδί, ἐξ 8 βιιδηοϊοηϊ ἴο τοῖον τὸ τ. 6 

Ῥάξεηροβ οὗ {Π|ὸ Νονν Τοβίβιηθηΐ, δηα ἴο Φοβορθυβ ἀραϊηβὶ Αρίοπ, Ὀοοῖκ ἱ. 8. 8., ψ»ῃϊοἢ γα 
βίναπ ἴῃ Ρ. 48. ξερτὰ. ἘῸΓ [6 ὈΘΙϊοῦ οΥ̓́ΉΒ6 τηοάσθγῃ Ψοτν8, 666 1Ποὶγ οοπίδβϑίοη οὗ δι ἢ, 
ὙΠΟ ἢ Δα ὈΘΘη ἴῃ 1186 ΟΥ̓ΟΓ δίηοσα [ἢ6 181} σομῖυτΥ, ἴῃ 1ϑιηγ  Β ΑΡρρδγαῖιιβ ΒΡ] σα 5, νοὶ]. ἱ. 
ῬΡ. 245, 246. ὍὮὯτγ. ΒΟΥ ᾿ιὰ8 οοἸοοις ἃ τη τοΘυϊ πιο οὗ ΟἩ γίδιϑη8 ἀμτγίηρ [}6 γδι {Ππ|6Ὸ 
Θυῃ αΓΙὸ8, ἰὼ τ φῃοσγαὶ Ῥγοίδος ἴο 18 σΟΙΠ ΤΙ ΟΠΙΆΓΥ, ΡΡ. ΧΥ]],---ΧΧ, 
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νυΐ (86 πιφαπβ οὗ ὀΘομυϊοῦοῃ ἴο βιοι ἃ5 ἴῃ 16 Εἶτηθ 8Π4}} ΘΟ ρΑΥῈ ῥγο- 
αϊοϊομΒ 1} ονθηΐβ.Ό ΤΠ6 δηοιθηΐβ, ὙΠῸ Ὀδἢθ]α {ἢ ταϊγβοΐθθ, μδά 
ΤΘΆ505 (0 Ὀ6]16γ6 (μὲ [Π6 ρσορἤθοιθθ νου ]α 6 ΔΟοΟΟΙΏρ]15Π64 : πὲ ἃ8 
[16 τπηοάθγῃϑ, 0 866 ἴποπι {Ὁ18164, Ὦανθ, Ὀ6θ: 68 οἰ βοὺ δυρυμηθηίβ, 
ἃ Βίγοηρ' ρΓαδυσηρίίοῃ {παῦ ΠΛ Γ8 6168 ἡν ΘΓ Ῥογξοττηθα. ὉΠ δυρυτηθηίβ 
ἔγοιῃ υπϊγδοῖθϑ, ἀθροπαϊπρ ἢ τι ὑθβ Δ ΟΠΥ͂, Μ011}] αὖ 41} {ἰπι68 Ὀ6 
Θαυλ}}ν όγοῖ]6, ψ 8116 (μπδὺ ἔσομαι ρτόρῆθου (τ οι μα8 Ὀθοη ἰογπηθᾶ ἃ 
βίδα! ηρ ΠλῖγᾺ 616) 18 ἐπογεαδίπο ἸῺ ΒΓΘΩσ ἢ ΤὨτοιρἢ ΘΥΘΡῪ ἀρὰ; δῃὰ 
16 ΙΔΟΓΘ ῬΤΟΡΉΘΟΙΘ8. αὐτὰ (1416, [Π6 ΤοτΘ ὑδϑυϊπη 68 ὑπο γα ἀγ6, 
Δα οομῆγιηδίϊουβ οὗ {μ6 {σι δηα σογ ΔΙ ΤΥ οὐ αἰνίηθ σου ϑ δι οι ; 
δηά ἴῃ 118 γϑδρϑοῦ νγ δνθ ΘΠ ΘΠΕΥ {86 δαἀναπίαρο ΟΥ̓ΘΣ ἔμο86 ΠΟ 
νθὰ ἴῃ {86 ἀδΔνβ οὗ Μοβθθ δπὰ ἰδ6 ργορῃθίβ, οὗ Ομ γιδὲ δηὰ ἢ18 
Δροβίίθβ, ὙΤΠΟΥ μδα {πὶ8 σγονίὶπο ονυάθμοα ἴῃ ρατί, αὶ ἴο ὰ8 {818 
ΔΙ ΑΖΙηρ ὙΘ6 Ὁ 18 8.1}] τηοτο ἀπίο] θα, δηᾶ πόσα οὗὨ 118 ψομάογα] ἔδχ- 
ἴυγο 18 ἀἰθρίαυθα. ΤΊΟΥ ἱπάθοα Βοασαὰ ἴΠ6 ἀϊδοοῦγβοα οἵ Μοβοβ δηά 
1Π6 ρῥστορβμοίβ, οὐ ΟἸσιϑδί απὰ [18 ροβί]θβ, δῃᾶ {Π6 0 Ὀδ 6] ἃ {πεῖν πὰὶ- 
ΤΆΟ]68: θυΐ γγὸ ἢᾶνο {π18 δαναμπίασο οὐοῦ ἴπθ, {μαὺ βονθσαὶ [ΠΏ ρ8, 
ὙΒΙΟΣ γοσο ἰΠ6Ὼ ΟἸΪΥῪ ἔοτγούοϊα, ἃσγὸ ΠΟῪ (1 Π]]6 ἃ ; ἀπὰ δὲ Το γα ἴο 
[θὰ ΟὨΪΥ ταλίύοσϑ οὗ ζαΐϊίδ, Δτ6 ὈθοΟπλ τηδίοσβ οὗ ΒΑΟΤ δὰ ΟΕἘ- 
ΤΑΙΝΤῪ ἴ0 τι. 
ΓΒ6 νι άθποα ξυγπβμθα ΟΥ̓ ΠλΪΓΆ 0168 Δηα ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 15 80 ἀρυπἀδηίν 

Βυ οἰ ἴο ργονο μαὺ [86 ΒΙ10]6 18 [86 ποτὰ οἵ (ἀοά, μαὖ γα τοϊρῃὶ 
ΒΑίοΙΥ τοϑὺ 118 αἰνίπο δα ΠΟΥ Υ οὐ (8.688 ργοοΐΒβ. ὙΠΟΓΟ ἅγο, ΒΟΊΨΘΥΘΥ, 
ΟἾΒΘΣ ᾿πίσδγηδὶ θυ 6 πο θ8, τ ΐοῖ, Γπουρἢ ποὺ 80 οὐ οιιβὶν βίγι κῖπρ 88 
ΤΑΊΓΆΟΪΘΒ δα ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ΘΟ ᾿οσηθ ἴο {Π6 ΘΟὨΒΟΪΘΏΟΘΒ δπὰ ἡπαἀστηδηῖβ 
οὗ δν ΥῪ ρούβου, τ ποίου Ἰοαγηθα οΥ 1]]τογαῦθ, δηὰ τ ἰοῆ ἰεανο 1πηῆ- 
4.6]8 ἴῃ ΘΥΘΓΥ βιζυδίϊοι λῃοὰῦ Ἄχοῦβθ. ΤΠ 686 ̓ ὨΙΘΙΏΔΙ ΘΥ] ἀΘῃ668 ΤῸ 
--- [η6 Β0Ὀ]1πι6 ἀοοίτί πο δη Ἔχοθὶ]θηῦ τηογὰ] ργθοορίβ σονθδὶ θα 1ῃ {πὸ 
Θουιρίατοθ, ---- (Π6 ΟΠ ΘᾺ] ΒΑΥΙΠΟΩΥ δῃᾶ ἱππμιαία οομηθοίϊοη 80Ὁ- 
βἰϑιιηρ Ὀούνοη 411 (η6 ραγίϑ οὗ ϑογιρίυγο, --- [16 ταϊγαουϊοιβ ργθβοσνας- 
το οὗ 186 Θογιρίῃγοβ, ---- {ΠΘῚΓ ὑΘ ΠΟΙΟΥ͂ ἰο Ῥχοιαοΐθ {πΠ6 ργοβοηΐ δῃηὰ 
οὔθγῃ 8] ΒΑΡ ΠΏ 688 οὗ τηδηκιηά, 88 νυ! ηοθα ΕΥ̓͂ {86 Ὀ]οΒβοά οἴβοίβ τ ἢ 
ΔΓῸ ἸΠΨΑΓΙΔΌΪΥ Ὀστοαυοθα ὈῪ 84 οοσάϊαὶ τϑοορίϊοη οὗ 186 Β10]6, --- ἀπὰ 
1πΠ6 ῬΘΟΌΠΑΡ δαἀνδηΐαροθ ροββθϑβεὰ ὈΥ {π6 ΟἸΒσιβίιδῃ βου θ δίοη ΟΥΟΥ 
8}1 ΟΥ̓ ΒΟΥ το] ΊΟΏΒ. 

ΒΕΟΊ. Π. 

ΤῊΕΒ ΜΙΒΑΟΙΞΔ, ἘΕΞΙΑΤΕΌ ΙΧ ΤῊΒΞ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῊῪ ΤΈΔΤΑΜΈΕΝΤΆ, ΑἘῈῈ ῬΕΟΟΥΕΒ ΤῊΑῚΤ ΤΗΒ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ὙΕΒΕ ΟΥΥΕΝ ΒΥ ΙΠΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ 60}. 

Ι1.Α ΜΙΒΑΟΙΕ ἀοβηαά. 
Α ταῖγϑοὶα 18 απ εβέεοὶ ον ευεηί, ἀἰβδετεπέ ἤγοηπι ἐδ ὁδέαδ ἰδλεα οοη δέϊέιε- 

ἀΐογι ΟΥ̓ σοΆΤ86 0 ἐλίπιφδ, ΟΥὁ α δίφη οδυϊοιιδ ἰο ἐδ 8εη568 ἐπαὲ αοὐ δας ἴπ- 
ἱεγροβε Ἡϊς ροιοον ἰο σοπέγοϊ {ι6 ὁδέαδἰϊϑπθά ροιοοτα 9 παΐμγ (ςοπιπιοηῖν 
ἐογτιοθά ἐδ ἰαιοδ 9 παξιιγΕῚ, τοιοῦ, εβῖδοῖ οΥ εἴσῃ ἰ8 τογτοισῆὲ εἰμεν ὃν (ἢ6 
ἐπιπιοαϊαίο αοἰ, οΥ ὃψ ἐδε αδϑἰδίαπιοο, ΟΥ̓ ὃψ {δια ρογηιϊκδίοη ὁ αοά, απά 
αεοοπιραηϊοα τοῖξι α ρτευΐοιϑ ποίϊεε ογ ἀεοϊαγαίίοπ ἰλαὲ 1ὲ 6 μετ ζοτπιοά 
αεοογαϊπφ ἰο {ϊιὸ ραγροθα απὰ ὃν ἐδι6 ροισεῦ ῳ Οοά, [ον ἐδιε ῥγου ῇ οΥ' 

1 Βρ. Νοπίοῃ᾽ 8 Ὠἰςδοσίϑιίοηβ οἡ ἴμ6 Ῥτορμοςίοβ, νοΐ. ἱ, ΡΡ. 8, 4. εἴμ! εὐϊοῃ, 
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ουϊάριιοο 07 ϑοηια ραγέομίαν ἀοοίγῖηθ, 0)" ἵπ αἰξοδίαζίοη οΥ ἐδε αέδογὶξῳ οτ' 
αϊυΐπο πιϊδδίοπ ΟΓ᾽ δοπια ραγίϊσμίαγ Ρεγ 80Η. 

Ναίυγα 18 (86 Δββϑι ]αρα οὗ οσθαϊθα Ὀοῖησθ. ΤΏΘβο ὈοΙηρδ δοῦ ΡΟΣ 
ΘΔΟἢ Οὔ ῦ, ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ ΘΔ οὗ ΟΥΠΟΥ, ἈΟΎΘΘΔΌΪΥ 0 σοί! Τ]68 ἐοστηθα Ὁγ 
1πῆπηϊ6 ὙΥ ̓βάοπι, ἰο ψὨΙοὴ (ἀὐοα 458 Ὀ66ῃ μ]Θαβθα ἴο δσοῃΐοστῃ ἢῖ5 οσσῃ 
θΌποΥ. Τῆθβα ΤΌ]68 ἀγα ο81164 ΟΥ̓ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΟυΒ [ῃ6 ἴαισϑ Ὁ παΐιιγε, 
δῃὰ ἴῃ ἴπ6 ϑοτρίυγοβ, [86 ογαΐπαποοδ 9 ἀλεαυθη ἀπά φαγί. ἘΠ δοί8 
ὙΠΙΘΙ ἀγ6 Ῥγοάυοσοα ΟΥ̓ π6 ταρυϊαῦ οροσζαίίοι οὗἁ [686 ἰατγβ, οὐ τ ΒΙΟἢ 
ΑΥ6 ΘΟΠ ΟΥΔ0]6 ἴο {π6 οδβίδ 8 η6α οουγδα Οὗ δνθηΐβ, γα βδα ἰοὸ ὃ6 
παίμγαί; δα ΘΥΘΓῪ ΡΔΙΡΑΌΪ6 ΒΒΡΘΟΠΒΊΟΩ ΟΥ̓ΘΟΠπγοϊτηθηΐ οὗ, οΥ ἀδν αι 
ἔγτουῃ, {6868 ἰανγβ, ΟΥἹΎ τδίμ ον ἔσοπι [ἢ 6 Ῥγόρταθββ οὗ {Πὶπρθ δοοοσήϊηρ (ο 
{π686 1478 ---- ΒΊΟἢ 18 ΘΟσοΟΙΏΡδη16α τ ἃ ῥγανίουβ μοί 6 οὐ ἄθο]α- 
ταῖοη {πα 10 18 ραγ[οττθα δοοοσάϊηρ ἴο [86 ῬΡΌΓΡΟΒΘ ἀπά ὈΥῪ {Π6 ρονγοῦ 
οὔ 6οα --- ἰ ἃ πιΐγαοῖο. ““ΤΊναΒ [Π6 ργοἀποίιομ οὗ σταὶπ ὈΥ νοροίδίϊοη 
8 Δοοογάϊηρ ἰο ἃ ἰανν οὗ παίυσθ; ὑγ τ 10 0 [4}1 {|κ6 σϑίῃ ἔγομι {86 
οἰουδ, {μ6γὸ που 6 ἃ παῖγαο]6. Οὐ, 10 15 8 ἰὰν οὗ πδαίυσο {μαι [Π6 
ἀδαά τούαση ποῦ ἰὸ δ ; γοῦα ἃ ἀθδα ρϑύβοῃ [0 ὑθοοῖηδ αἰΐνα ἀραΐπ, 
1Π6γο που]ὰ μ6 ἃ ταῖγαοϊθ [{ 18 {π8 ΘΑΓΘΙ ΠΥ ἰο Ὀ6 ἀϊδέηρυ βηοά, 
ΑΕ Πουρὴ {μ6 ἀϊδιϊμοοῃ 6 ποὺ οἵνβη ορβογυβά, ἔγοτα δνϑθηΐβ οὗ Ὄοχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ τιλρ  ἤσθηοθ. ΟΥ ππαδβιιδὶ ΟΟΟΌΣΥΘΩΟ6. Α τρΐγδοΐθ, ἱπαθοά, 
τασϑ 6 ππυβδὶ; θαῦ Θυθηΐβ τὺ Ὀ6 ὈΟΓ᾿ ἀπυβυδὶ ἀπά τηλρηϊβοθπΐ 
ὙΥ ΠΙΟ᾿ ἀγα ποῦ τοϊσβουϊουβ. ΤΠ ἈρΡρθάγαηοα Οὗ ἃ οοπχοὺ 18 ἀπαβαδὶ, 
δηα ἃ νἱο]θπῦ {πυ πο -δίοστω 18 Ἰημδρσηϊβοθηΐ; Ὀὰΐ 1 ὩΘΙΠΟΣ [06 οπ6 
ΠΟΥ ἴΠη6 ΟἾΠΟΥ 18 ὑπ6Γ6 ἃ ΒΙΒΡΘΠΒΊΟΩ ΟΥ̓ ΔΙ οΓα οη οὗὨ ΔΗΥ͂ οὗ πδίυγθ Β 
Ια. Α1]] {π6 ναῦϊουβ ἀρρϑᾶγδμηοθβ, ᾿παἀθϑά, τυ] οἢ τλαίθτιαὶ ΟΣ τηθπίαὶ 
ῬΒδποιθθηδ ΠΊΔΥ, ἈΟΟΟΥἸηρ' [0 {ῃ086 δνγ8, ἈΒΒΊΠη6, Ὑ76 ΔΓ ῬΘΓΠΔΡΒ [ΔΥ 
ἔτοπι Κπονίηρ. Βΐ 1Ὁ 18 ὁη6 ἰμίηρ' ο ΒΒ 76 8Π ἈΡρδθδγᾷῃσθ, πο, 
ΔἸ Πουρἢ ἃ ναγϊθίυ, 18 ορυἹουβῖ, ἔγομλ 108 ἈΔΠΑΙΟΡΎ, ΤΕΒΟΪγΑὉΪ6 Ἰηἴο 8, 
βϑποῖαὶ ἰανν, ἀπά ἀποίμοσ, ἰο Βαβροπα ΟΥἩ γὕαυθῦβα [Π6 αν; δηᾷ 1ὖ 18 ὈῪ 
1.18 ὑοίΐα]! αἰ ογαίίοη, οὗ ψμαῦ ἔγοπὶ δ 016 ΘΧΡΟΥΊΘΩ66 δα Ἰπαποίίοῃ, 
ὄσοῃ Ψ6, ὙΠῸ 411 ΟΟΥ Ἰρηοσδηοθ, δ ΒΑ δ] Ῥσοποιηοθ [0 δ6 ἃ ἰαΝν οὗ 
παίιγο, ὑπαΐ 84. Τηϊγϑο]6 τηβί ὉθΘ ἀπείη καὶ ἔγτοπλ ΘΨΟΓΎ ΟἾ6Υ Ρἢ6- 
πομλθποη. 6 ἀβοθγίδίπ {π686 ἴδ ΟΥ̓ 8ῃ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ 80 ΘΧᾧΘΠΒὶνΘ 
δΔηα απιΐογτα, ὑπαῦ 10 ργοάμοοθθ ἃ ΘΟ ΔΙΠΙΥ οὐὗὨ οχρθοίδίοη, βοδσο οὶ 
ΤΠ ΘΤΙΟΣ ἴ0 {Π6 οογίαϊητν δοοοιηραηυΐηρ (μ6 (ΘΒ ΠΠΟΩΥ ΟΥἮὨ ΟἿΓ Β61Π868 :; 
118 ππαουθίθα μου πο ΠΟΥ Ὀοιηρ; {Π6 ἐουπαἀδίοι οὗὨ 411] ἔμοβϑ συ ]θϑ οὗ 
οοπάαᾳοῦ ἴῃ {π6 αἴἴαϊτα οὗ 118, τ μι οἢ ἄτο [86 βᾶπλ6 ἴῃ 411 σ'ΘὨΘΥΘΌΟΙΏΒ, 
Δηα πρ]164 1η 41} [86 τηοδὺ Ὀγ]Δηὐ ἀἸΒοον σ 68, ἀπά ῥγοίουπα οδ]ου]α- 
[1οη8, ἴῃ {Π6 βαίθμος οὗ ρῆγβιοβ.᾿ 3" [Ὁ 18 ἔΌΤΓΠΟΣ ΘΒΒΘΘ [18] ἰο ἃ τηΐγϑο]θ, 
τμαὺ Ὁ Ὀ6 Δοοοιηρβϑηϊθα τ ῖ ἢ ἃ. ῬΓΘΥΙΟΙΒ πούϊοα ΟΥἩ ἀδοϊασαίίοη {μα 1 18 
Ρογέξοσιηοα δοοοσάϊηρ ἰο [ῃ6 ΡΓΡΟΒΘ δπα Ὁγ {δ6 ρόνοσ οὗ αοά, ἔον [86 
Ῥτγοοῦ οὗ δνϊάδμποα οἵ βοπλθ Ῥαγίϊου αν ἀοοί 6, ΟΥ ἴῃ αἰξοδίδίίοη οὗ {88 
ΔΌΛΟΥ ΟΥ ΟΥ̓ αἰνὶπα σηϊββίοη οὗ βοῃθ ῬδγΓΙΟΌΪΔΓ ῬΌσθοη. “ΤῊ18 1πῸ- 
ΤΩΒΙΘ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ, πα 1Ὁ ΙΏΔΥ ποῖ βθθῖλ 0 Πᾶρρθῃ ἴῃ [86 ΟΥΑΙ ΠΔΤΥ 
ὁοῦγβα οὗ {ΠπἸπηρδ; δηα 10 τηιιδὺ 6 Ὀογοηα {Π6 σϑβοὶ οὗὨἩὨἁ Πυχηδη οαϊοιι- 
Ἰλου δηα ρον οσ, ἰμαῦ 10 τη ΠΟΙΓΠΟΥ ἈΡΡΘΑΓ ἰο ΡῈ δμ6 εἰδβοί οὗ ἴογο- 

1 Δ26γ. χχχῆ δ 95., χχχὶ. 35. ; 9.0. χχχυὶ δ. 833 
3. Ὧγ, ΟΟοκΚ᾽᾿ 5 πᾳ Γγ ἱπίο ἴ180 ΒΟΟΚΒ οἵ ἰΐὸ ΝΟ Τοβιδιηοηὶ, Ρ. 837. ἘΔδὶπραγρὶ, 182]. 

8γν0. 
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ΒΙισης πα βοΐθῃοθ, 88 8} 66] 1ρ66, ΠΟΣ 6 οοηίσίνδῃοθ οὗ δυτάδη 1η- 
ΒΘΠΌΪΥ ἀπα ΟΧρουίηθ88, 88 {Π6 ἴδαίβ οὔ }υρρΊ]ογβ.᾽ 

11, Ναίυτε οὗ [86 ΕΥΙΘΈΝΟΕ δγιβίηρ ἔγότω σα γβοὶββ. 
ΤῸ 18 δουασλομὶν ΟὈ]θοϊοα {παὖ ἃ ταῖγαοὶθ 18 θουομα ΟἿΣ ΘΟΙΩρτ ἢ 6ἢ- 

ΒΙΟΏ, 8Π6 18 {ΠΟΓΘΙΌΓΘ ΟΟΠΊΓΆΓΣΥ ἴο ΓΘΆΒΟΏ. 

ἈΝΒΎΕΒ. --- ΤῊΪ8 15 ΌΥ ΠῸ τηθϑῃ8 ἴΠ6 σᾶ86. ὙΠῸ ρῬΟΒΒΙ ὈΣΠΠΥ ΟΥ̓ τηΐγδοἶθϑ, βυ οἷ 88 
6 ἤδνο ἀοβουιθοὰ ἰμοῖὶ ἴο Ὀ6, 18 νοΐ ΘΟὨΊΓΒΡΓΥ [0 ΓΘΆ8ΟΠ, 8ῃἃ σΟΠΒΘΑΠΙΘΠΕΪΥ {Π6]Ρ 
ΓΘ ΟΣ 18 Θαρ6Ὁ]6 οὗ ἃ σαϊϊοπαὶ ργοοῦ; πὰ ὑπο σὶ γα ὁδηποῖ ρῖνα ἃ πιθοβδηΐοαὶ 
δισουηΐ οὗὨ (6 ΤΩΔΏΏΘΥ ΠΟΙ͂ {Π6Ὺ 8ΔΓ6 ἀοπο Ὀθοδιιδα ἴΠΘΥ γα ἤοπα ὈΥ ἴμ6 ὑηυ8ι8] 
ῃ ΘΓΡΟΒ 0 οὗ δἢ ᾿ην 81 016 ἀροηῖ, Βα ρουῖοῦ Ὀοτμ ἰῃ τϊβάοπι δηα ροόνγοσ ἴο οὐ γβοῖυθβ, 
6 πγυδὶ ποῖ, ἱδπογοΐοσο, θην (86 βοῖ τ ΠΟὮ ΟΡ ΟὟ Β6Π868 ἰο5.}γ ἴοὸ 6 ἀοῃθ. 
ΕΥΟΣῪ ἰϊη ἯῸ 866 ἷβ, ἰῆ ΟὯΘ 86Π86, ἃ ΓῊΪΓΔΟΪΟ : [Ὁ δ Ὀαγοηὰ ΟἿΓ ΠΟΠΙΡΓΘΙ ΘΙ ΒΙΟΏ, 
Ὑν 6 Ρυϊ ἃ ὑνῖρ ἱπίο 86 στουπά, απὰ ἰῃ 8 ἔδνν γϑασβ ἤπὰ {πῇ 1ζ ὈΘΟΟΥΩ6Θ 8 {χϑα ; Ὀαΐ 
δον 11 ἄγαν [18 ὩΟΌΣ Βῃτηο;ΐ ἡγοῦ ἴδ φασίἢ, δῃὰ δοῦν ἰδ ἱπογθδϑοβ, γγ ΚΠΟῪ ποί. 
Ὗς ἸΙοοῖ δτουπὰ 1τ.8, δῃηὰ 866 [6 ἴὈΓΣοδί βοιηθὶϊ σο5 ΒΏΘ ΟΠ ὉΥ͂ δίοσηβ, δ οὐμοὺ {{π|685 
υδὶ γ᾽ο!ἀϊησ ἴο ἰμ6 ὈΓΘΟΖΘ ; ἴῃ ὁΠ6 ραγί οὗ 1μ6 γοᾶγ ἰῃ ΧῺ]Ϊ Ἰοδῦ, πῃ ἀποῖθ συ, παϊκοὰ 
δηα ἀρβοϊδίθ. 76 411 Κπον δαὶ 86 βθβδοῦϑ δύνα δὴ οἴδβοῖ ου ἴπ6δὲ {μΐηρβ, δπὰ 
ῬὮΠΟδορΒοΓ8 νν}}} οοη)δοίυγα δὲ ἃ ἴδ ᾿τητηθαϊδίθ σϑιδ68.; Ὀὰὺ ἴῃ τ δδὺ ΤΊΔΠΠΟΣ (ἢ 686 
ο811865 δοῦ, δΔη δον ὑπο γ Ρρυΐ παίυγα ἰῃ τοίου, {86 τῦῖβοβί οὗ ἰβοῖὰ Κπον ποῖ. Ὑ] θα 
[Π6 δίογῃι 18 ὉΡ, ὙὮΥ (068 ἰδ ἠοῖ οοηξπια 0 ταροβ ΒΘη {86 αἷτ 18 σαἶπὶ, μα 
ΣΟῦΒ68 ἴΠ6 βίοι ὃ ἮΥ 6 Κπον ποῖ, Ὀυΐ τιυβῖ, δἰὍΟΥ ΟΌΓ ἀδοροϑὶ ΣΟΒΘΆΓΟ 68 ἴη0 ἢγδὶ 
οϑυδοδ, Γαδ δδιδῆοα τ} Σοδοϊ νἱὴρ 41} ἰπΐο {86 ρότοῦ οὗ ἀοὰ. Ὑοῖ, ποι ἱμδίαπάᾶ- 
ἵῃὴ᾽ ΜΘ οδηποῦ σΟΙρΡΓΟΒοπα [86 τηοδὶ σομιτηοῃ οὗἁὨ {6866 Δρρθδγδπορβ, [ΠΥ τη} Κα ὯῸ 
᾿ργοϑβίοι Οἢ 8, Ὀδολυ86 (ὮΘΥ αγό ΟΟΙΩΊΟΏ, ὈδΘοδΌδα ΤΠΟΥ ὨΔΡΡΟΠ δοοοχάϊηρ ἴο ἃ 
διδίθα σΟΌΓΣΒΟ, Δη ἃΣῈ δθθῃ ΘΥΘΥῪ ἄαγ. 10 {πὺγ σοῦα ουὖ οΥ̓͂ {ΠπῸ σοτησηοῃ σΟΌΓΒα Οὗ 
παίΐυγο, ἰΒουρὰ ἴῃ (ποηιβοῖνοβ ἢοΐ τπογο αἰ βου ν το ἈΝ τε μαι τ 1Π6γ του] 5.}}} 
ἌΡΡΘΟΆΓΡ ΓΟΓῸ ὙΟΠΟΘΙΓῺΪ [0 8, Δῃηα ΠΟΤῈ ἱπ]ΘἀἸδίοϊΥ ἴὰ6 τοῦς οὗ αοὰ. ΤΒι8, 
Ἢ ΠΘΏ ἯῸ 866 ἃ ΟὨΠἃ ζΤῸΝ ἱπίο ἃ ἤδη, δηὰ, θη ἴΠ6 ὈΓΘΔΙῊ [85 ἰοἵς (6 ὈΟάγ, ἴυΓῃ 
ἴο οοττυρίίοη, γγὰ ΔΓ ποῖ ἴῃ ἴπ6 ᾿Ἰθδβδί βυγργιϑεὰ, Ὀδολιδα γγΧ6 866 ἰδ ΘΥΘΙΥῪ ἀΔΥ ; ὑυΐ 
ἭΘΓΘ Ὑ6 ἴ0 566 8 80 Γοϑίογοα ἔγτοτὰ δ οκπθ88 ἴὸ ΒοΘ (ἢ ὉΥ ἃ ψογὰ, ΟΥ Ταϊβοα ἰο “8 
ἤγοτα μα ἀδϑδὰ ΌὈΥ 8 τηδσα σοιῃμδηά, βουσὶ [686 {Πρ σὰ ποὶ γθδ! ν ΠΊΟΓΘ ὉΠ80- 
οουπίβ 06, γοῦ τὸ 68}} 186 υποοτηλοη ουθηῦ 8 ΤΩ ΓΒΟΪ 6, ΤΠ ΓΟ ἸΥ Ὀδόδυϑο ἰζ ἐδ πποοπι- 
ἸΏοη, γα δοκηον)οῦσο, Ββοσονοῦ, (μαῦὺ ὈΟΓΒ ἀγα ργοάἀυςοὰ Ὀγ αοἀά, Ὀδοδυβα ἰΐ 18 
ον! ἀθης (μδὺ ὯΟ ΟἾΒΘΣ ῬΟΉΤΟΓ οδῃ ργοάυοα ᾿δΒοιῃ. 

δυςῇ, ἐπ 6η, 16 (86 παῖαγα οὗ (μ6 Ἔυνιάθησα τ ΠΊΟἢ ΔΥ1868 ἔγΌσΩ τ γΆ 165; 
8 τὸ αν ΠΟ ΤΏΟΓΘ ΓΟΆΒΟΠ ἰὼ ἀἸΒθ6] 1 να {Ποῖ, ἤθη Μ06}] αἰἰοβίοα 
πα ποῦ τορυρπδηΐ ἰο [86 ροοάηοβδ οσ 7υβοο οὗ ἀοἄ, ΟὨἸΥ Ὀδοδιδα 
ΠΟΥ Ο.Θ Ῥογίοστωθα ἘΞ Ἀρ68 800, [8 γᾷ ἤδΎθ ἰο ἀἸΒΌ6] αν {86 
ἸΩΟΓΘ ΟΓΟΙΠΑΥΥ ΟΟΟΌΓΣΓΘΠΟΘΒ οὗ Ῥτουϊάθησο ψΒ]Οἢ ραβϑοὰ Ὀοΐοσο οὐχ 
ΟΥ̓ ἴπη6, Ὀδοδιιθα {Π6 Βδπη6 ΟΟΟΌΓΓΤΘΏΟΘΒ παν ὩΘΥΘΥ ὨΆΡΡΘΙΩ ἀρδὶη 
αὐτίηρ Οὐξγ ᾿νο8. Τ]6 ΟΥΩΟΙΠΑΓΤῪ ΟΟυγβΘ οὗ πδίυσο ργουθδ ἴπ6 Ὀοὶηνσ 
Δα ῥγονιάθμοο οὗ ἀοα; (Π686 ΟΧ ΣΔΟΓΟΙ ΠΑΓῪ δοίβ οὗ ΡΟΥΤῸΣ ῥσουα (Π6 
ἀἰνίπα σοτημἰβδίοη οὗ {μαῦ Ρουβοη ὙΠῸ ρογίοτμβ {Π 6 τὰ. 

“Νο δνϑηΐ οδῃ Ὀ6 ᾿π8.}]γΥ ἀοοηγθα ΤαΣγΔΟΌ]ΟΙΒ ΤΩΘΙΓΘΙΥ ὈοσδιδΒα 10 18 
ΒΊΣΔΩΡΘ, ΟΓΥἹ ΘΥΘἢ ἴὸ 08 Ὁπδοσομπίδ]α; [Ὁ 1ἴ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ὨΟΙΠΙΏρ' ΠΠΟΓῸ 
(δὴ {π6 ταρυϊαν οἴἶεοὶ οἵ βοιὴθ ρῇῃγδίοδὶ οϑιιβθ οροσδίϊηρ' δοοοσαϊηρ' ἴο 
8 ΘΒίΔὈ] 164 Τπουσ ἢ ἀπ πόση ἰανν οὗ παΐαγθ πὶ [Π]18 σου ΙΓΥ θαυ ἢ- 
ΠΌΔο8 μάρροθη Ὀυΐ ΤΆΓΟΙΥ, ἀμ αἵ Ὧο0 βίδα ροσιοαβ οὗ {ἰτη6:; δηᾷ [ὉΓ 
ΤΠΟὨΒίΓΟΙΒ ὈἰΓΙ 8 ῬοΥμαΡ8 πὸ ρμαγέϊομίαγ Δα Βα ϑίδο ΟΥΎ δοοοιχηΐ οδῃ 
δα χίνοϑη ; γαῖ δὴ ϑδυίπαυδκα 18 ἃ8 σΟρ ΑΓ δη εἴΐοοί οὗὨ [ἢ6 Θβίδ 15 Ππ6ὰ 
ἰαννθ οὗ παῖισα 88 {88 θυγχδίϊηρ; οὗ ἃ ὈομιὈ-8}}6}1, ΟΥ {Π6 τηονοιηθηῖβ οὗ 
ἃ δίθδι}-ηρὶπα; Δη4 20 τη ἀουρίβ, θυΐ ἰπαΐ, ὉΠΟΥ͂ ρΑγΠ  ου]αΓ οἷγ- 
Ουτηβίδῃοοβ ἈΠ ΚΠΟΜῺ [0 Πῖπι, (86 τποηδβίου 18 παίαγο Β σΘΏυΪ 6 Βϑι16. 
10 18 Ἰπογοίογο μθοοαβασυ, Ὀθίουα νγ6 ΟΔἢ ΡΤΟΠΟΌΠΟΘ δὴ οὐθηΐ ἴο ὈΘ ἃ 
ἵπιθ πγαοϊο, (παὶ [Π6 οἰτουτηβίδῃοοβθ ἀπο σ ἩΒΙΟὮ Ὁ γγὰβ ργοἀυσοά ΡῈ 
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Κπόνγῃ, δα ἐπαὺ (Π6 δοτμηοη ΟΟΌγ86 οὗ πδίαγο θ6 ἴῃ βοῖὴθ ἄδργαα ὑπ- 
ἀογβίοοα ; [ὉΣ 1ῃ 4}1 {ῃοδθ οαβδῈ8 1ῃ ΜΏΙΟΝ 17 ἅγα (ΟΥ̓Δ } } Υ Ἰσπογαπέ οὗ 
παΐαγα, 10 18 ἸρΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο ἀοίοσιαϊηθ ηϑὺ 18, ΟΥὨ ὙΠαὺ 18 ποῖ, ἃ ἀδνῖα- 
ἴϊοῃ ἔοπλ ΠΟΥ σουσβο. Μίγδοΐοθ, {μου ίοσο, ὩΥῸ Ὡοΐ, 88 βοὴ ἢᾶγο 
ΓΟρσθβοηίθα {Π61η, ἈΡΡΘαΪβ [0 ΟἿ ἸΡΏΟΤΆΠΟΘ. ΤΠΘΥ ΒΌΡΡοΟΘΘ ΒΟ0Ππὶθ 
δηϊδοράρην Κπον]οᾶρο οὗ [86 οουγβο οὗ παίυγο, τοι τ ΒΙΟΝ ἢῸ 
ῬΙΌΡΟΣ ἠυάρταθηῦ οδὰ 6 ἔοστηθα οοποθσμῖηρ ἔμθτα; Γπουσ 18 1 
{Π6 1 ΥΟΔΠΠΥ ἐ ἢ Ὀ6 80 ΔρΡραγϑηῦ 88 [0 ἰθᾶνθ ὯῸ ΣΌΟΙΔ ἴογ ἀου δέ ΟΥ 
ἀϊδρυίαιοη. ὙΠα8, 6ΤῸ ἃ ῬΠΥΒΊΟΙΔη ᾿ΩΒίΔΠΟΥ ἴο ρῖνα οἱρῃύ ἰοὸ ἃ 
ὈΠ Πα τῆδῃ, ΟΥ̓ δῃοϊητηρ Π18 ΟΥ̓6Β ὙΠ} ἃ σμθιϊοαὶ ργοραγαίϊου, τ ΒΟ ἢ 
Ὑ6 δα ΠΕΥΟΥ ᾿οίογα βθθη, 8η4 ἴο {Π6 παίαγο δηᾶ α0.8}1{1668 οὗ ἩἈΒΙΟΝ 
ΜῸ ὍΘΙ Δρβοϊαΐα βίγδηρογθ, ἴΠ6 οὐγο νου]α ἴο 18 υπαουρίθα!ν θ6 
ἐροπ ον μῖ; Ὀὰΐδ σγ σου]ὰ ποὺ ργοποῦμοθ 1 πιϊγασμίοια, Ὀδοαῦβα 11 
τϊσθῦ 6 {Π6 ΡΠ γβῖοαὶ οἴβοί οὗἨ [86 οροσαΐοιῃ οὗ {π6 πηριδηὶ ου {86 
6Εγ6. Βυΐ γψοζὰ Βα ἴο ρῖγο δἱρῃύῷ ὕο ἢ18 ραϊζϑῃηΐ τσ Ὁ ΟΥ̓ ΘΟΙτωδπαϊηρ 
ἢϊπὶ (0 ΤΘΟΘΙνΘ 1, ΟΥ ὈΥ͂ ΒΠΟΙΠΠ Ωρ 18 Ογ68 ὙΠῸ Βρ1{{|6, τα ββουά 
αι ἢ [Π6 αἰπιοϑὲ σομθποα ργοποῦηοα ἴπΠ6 συγ ἴο Ὀ6 ἃ τηΐγϑοὶθ; Ρ6- 
σδιδο )1ὶ ΚΠΟῪ ΡΤΙΟΣΟΣ {μαῦ ποι μο ν᾽ 6 Πυτήδῃ γοῖϊοθ, ΠΟΥ Ὠυπηδη 
ΒΡ. (116, ἢ49, ὈΥ͂ {π6 ΘΒΌ ὉΠ ΙΒ 64 δοπδυϊςἸοη οὗἉ {πῖπισθ, ΔΗ Βυοἢ ῬΡΟΎΤΟΥ 
ΟΥ̓ΟΡ 1π6 ἀΙβθαβ68 οὗ ἴπ6 θογθ.1. ΝῸ ομβ 18 ΠΟΥ͂ Ἰρπογβηΐ, [Πδῦὺ ῬΘΥΒΟΠΒ 
ΔΡΡΑΓΘΠΟΥ ἀσδά ἀγὸ οὔϊδθῃ τοϑίογθα ὕο {Π6ὶγ ἔπη }]} 168 δηᾶ ἔτϊθπαβ, ὈῪ 
Ὀεϊηρ ἰγοαῖϊοα, ἀατίηρ Βαθροη θα δηϊπλδίοη, 1π [86 ΤΩΔΏΠΟΥ Γοοοτητηθηαρα 
ὃγ [6 Πἤμπιαηε ϑοοϊοίψ. Το {πὸ νυ ]ραῦ, ἀπμα Βοῃιθίϊ 68 ον θη 0 τι ἢ 
οὗ βοΐθησθ, {Π686 τ β ΒΟ [ΔΓ] ΟῺἢΒ ΔΌΡΘΑΥ ΨΟΤῪ τσοπάσγ μέ; Ὀὰΐ ἃ8 ἸΠΘΥ ΔΥῸ 
Ἰζηονα ἴο Ὀ6 οἰοοίεα ὈΥ ῬῃΥ 108] ἈΡ ΠΟΥ͂, {Π6Υ ΘΔ Π ΠΟΥΟΥ θ6 δοηϑιἀογοα 
88 πιϊγασμίοιις ἀονϊαίοπΒ ἴτότὰ [ἢ6 ἰᾶῦγβ οὗἩἨ παΐαγα, ᾿μπουρἢ {ΠΟῪ τηδΥῪ 
βυσσαεδβύ ἰο ἀΙδγθηΐ τὰ] η 18 Ὑ ΥῪ αἰ δσθηῦ ποίϊομβ οὗ {{π βίδα οἱ ἀδαίῃ. 
Οη [Π6 οἶμον μαπᾶ, πὸ οὔα οου]ὰ ἀουδὲ οὐἁἉ Ὦ18 μαυϊηρ τ ὶΓΠ6Β864 ἃ Γ6Α] 
τηΐγαοθ, γῆ Πα βεθὴ ἃ ροζβξοῃ, {μαὺ μαὰ Ὀθθα ἔΟῸΣ ἀδγ8 ἀθβα, δομηθ 
ΑἸἶνα ουὖῦ οΥ {πΠ6 στᾶγνα δὲ {86 σαὶ οὗὁἨ Δποίμου, οὐὁἨ το μδὰ δυϑῃ ὑεμβὶα 
ἃ ῬΟΙΒΟΏ, ΧΙ ὈΙ Ππσ' 811 {Π6 σΟπιμλοη ουΐάοποοα οὗ ἀδδίι, Σπϑίδπεν τὸς 
Βιϑοϊίαί 6α τηοτοὶν ΟΥ̓ Ὀοϊηρ ἀεεγοα ἴο ᾿τν6.Ὁ} 

Θ,Π66 ΤΑΊΓΆΟΪΟΒ ΔΙῸ οἴεοίβ ἀΠἴδγθηῦ ἔγομι [86 ΘΒ Ὁ} 15}6α οοηϑε ὁ 
οὔ {πδίηρβ, ν)|ὁ ΓΘ οογίδιη {Πα (ΠΟΥ γ71}} Πουοὺ 06 Ῥογξογπ)θα οπ ἰσῖν δὶ 
ΟΟΟΆΒΙΟΠΒ; ἔῸΓ (86 ἰατῦΒ, 'ἴπ σΟΠ ουτα ἐν ἴο ποῖ ογοαίοα Ὀαϊηρδ δοῖ, 
Βεϊπρ᾽ ἃ Θοηβθαυθηςα οὗ ἴπ6 παίΐῃγο οὗ ὑμοβα θοΐϊηρβ, δηᾶ οἵ {Π6 τοἱβ- 
ἘΠΙΟΏΒ ΥὨΙοἢ ΠΟΥ ὈΘῈΓ ἴο 680]1 ΟΥΠ6Γ, ΔΓ ἱναγαῦ]ο. [10 15 ΌὉγ ἴθ 
(οά ρσονεγῃϑ ἴπ6 που, μ6 δοπο βϑια ]18ῃ6α Το τὰ : ἢ6 δίοπθ σδῃ βι18- 
Ρϑῃά {πθη ; δῃά ἔγοπῃ [Π6 σοῦγβθ Οὗ {ΠῚ ηρ8 {818 Θϑία Ὁ ΠΙ8 64 Ὀγ Τ᾿Βηϊ6 
Ὑγ1βάομ, πὸ ἀθυϊϑίϊοη σᾶ θ6 τηλᾶθ Ὀαὺ Ὀγ Οοα ΠΙμλΒ6] ἢ, οσ ΟΥ̓ Βοτηθ 
Ρούβου ἰο ψομὶ ἢ ἢλ8 ἀο]οραίοα ἢ18 ΡΟΥΤΟΓ, 

111. ὍΕΒΙΟΝ οὗ ΔΜ γδο]6Β. 
Α ποΐγαοϊο ὈΘΟΟΤΩ6Β ἃ ὑχσοοῦ οὐ {π6 Ἵμδυδοῖοῦ ΟΥ̓ το ββῖοη οὗ δῖα ὈΓΚ 

Ἡ Ποπιὶ 1Ὁ ννδ8 ὑυσοῦσῃί, ΟΥ Ὀοϊηρ »γοίεςςοαϊν πτουσῃϊ ἴον {π6 Θοη βττηᾶ- 
τῖοη οὗ οἰἴποτ. Α πγαοὶθ 8 ΤΠ ἰοϑί ον οὗ οὔ. ΒΎοια [86 ρ6Γ- 
δος νϑγδοῖυ οὗ Η!πι, το 18 {π6 ΘῈ ργθ 6 Ποῖηρ, 10 ἸΓΓΘΒΙΒΌΙΥ γοϑυδ 
{παῷ μ6 ΠΘΥΘΙ σαῃ ρῖνθ, ΠΟΥ ΤἈΕΪΟΠΔΠ]ν θ6 δι ρροβοᾶ ἰο ρῖνα, ἢ18 [68- 
ἘΠ ΠΟΩΥ ἴο ΔηΥ {Ππ|πρ' θα ἰγαςἢ. ὙΥΏΘα, [πογοίογο, ἃ τηΐγϑοὶθ 18 ττουσῶς 
ἴῃ οομβνιϑίίοη οἵἉ ΔΗΥ Τπὶηρ, ΟΥ̓ 88 δυϊάθῃοο οὗ δὴν {πἰηρ, γγχὰ ΚΏΟΥ 

} ΒΡ. ΟἸοἰρ᾽ 8 οἀὐϊυίοπ οὐ διαςΚΒουβο᾽ 8 ΕΠ 5[ΟΥΎ οἵ εἰὸ ἘΙΌ]6, νοὶ. Ηϊ. Ρ. 241. 
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{π8ὲ τπαὲ {πϊησ 'ἴΒ ἐσθ, Ὀθθοαιβα (ὑοα [88 σίνϑῃ ἰο 1 [18 ὑδδιϊπηοην. 
ΤΠ6 πλΐγαο 68 οὗ Μοβθθ δηά οὐ ΟἾγῖϑὲ σσοσα ψυουρηῦ ἴο Ῥγονα {πδὺ 
1Π61Ὁ ταϊββίοη δηα ἀοοίηθ 6 γῈ ἔγοτα (σοα: {μογοῖοσο ΠΟΥ͂ σογίδ!]ν 
Ὑ͵α ἴσο Οοα. 

1. Το {816 1Ὁ α8 Ὀθθὴ ΟΒΕΟΤΕΡ ', ἢτεὶ, {πὶ 6] ΊοΎοσΒ 'πὶ {π6 ΒΙ10]6 
ΔΓΡῸΘ ἴῃ 8 ΟἾΓΟ]6, ἀπά {παᾶΐ {ΠΟΥ Ῥγουο {μΠ6 ἀοοίτγϊπα Ὀγ {86 πιΐγαοϊβ, καθά 
1Π6 πλῖγδοΐα Ὁ {μα ἀοοίγηθ ; ἀπά, Βοοομάϊυ, {πῶῦ ταῖγϑοθ8 ἃγο αββογίϑα 
Ὁ. {Π|᾿ ϑατρίιγοαυ ἐποιηβοῖνοα ἴο παῦο Ὀθθη Ὑχοιρῃῖ ἴῃ σομγπιδίίοι 
οὗ (αἰϑομοοα. 

ΑΝΕΨΈΒ. --- [.) ὙΒο ἐγϊατωρὰ οὗὨ [86 αἀνεγβαγίεβ οὐ (ἘΣ δε! πα  Ὑ πουΐὰ ἱπάοοα Βα 
οοπιρίοϊο, { τ αϑβοσιοὰ ἐμαῖ ἃ ἀοοίγ!πο οδῃ Ὀ6 ῥγονβὰ ἴο Ῥ6 γθδϑοῦδῦ 6 δπμὰ ἸγΟΥ ὮΥ 
οἵ ἀὐοοὰ οπψ ὈΥ ταηΐγϑοϊεβ, δμὰ βδουϊὰ ὑμβθῃ τῆακα 186 οὗ (16 ἀοοίτῖπο ἴο ὑγονὸ ἐβμαὲὶ 
1:6 πιῖγδοὶθϑθ οοῖὴθ ἴγτοῃ ἀοά. Βαΐξ εἰι|86 18. ποὺ {π6 ο888δ.Ὀ Μίγδοίοϑ δἰοῆθ σαπηοῦ 
αἰτοῦ Υ ὑσονο ἴδ ἰγαϊῃ ΟΥ []βεβοο, (86 ΤΟΑΒΟΏΔΌΪΘΠ 688 ΟΥ ΔΒΓ ἰγ οὗ ΔῺῪ ἀοο- 
ἰγίηο. ἷ- τηΐγϑοϊος ΔΓῸ ρΡθδ}8 ἴ0 ΟἿΣ 86 868, 80 ΔΓΕ ἀΟΟΙΣΙΠΘΒ ἴο ΟἿΣ Γϑᾶϑοηῃ. ΤΠῸῪ 
ΓΘ ῬΓΟΡΟΣΙΥ στεάορια8 δηὰ ἰοϑιἱπποπΐα]8, Ἡ Βῖς ἢ, τ μοπ ἃ Τδῃ ὁ Γάδ ΟΡΘΗΪΥ 
δηὰ ζαϊγὶγ, [Ὁ Βα Ἰοδοῖθθ μοι ἰορ ΔὈδιγα, --- πιο πῖοσο Ὁ πὶ8 ἀοοίσιη68 δὰ ῥγεοορίϑ 
ΔρΡϑδγ ἴο Ὁ6 σοοὰ ἀπὰ Ὀεποβοϊαὶ, --- Β6 οὐρὰν ἴο θ6 ορογοά. 

(2.) Τα Τρροϑοὺβ οἵ σϑνοϊδι !οῦ Δ͵Ὸ ΡΥΌΔΟΥ σρϊϑίακοη ΒΘ ἐπΠ6 γ δδδοσὶ (δαὶ 
ΟἸισιϑιϊαῃ8 ἄγριο ἴῃ ἃ ΟἴΓο]6, ἴῃ ΡΓΟΥΪΠΑ, 186 ἀοοίσῖπ68 ἄγδὺ ΟΥ̓ τι γΆς 653, δηά ἰμοη {Π6 
ΤηΐΓ 0165 δρϑῖη ὈΥ ἰῃ6 ἀοσίσ!ο8: δῃαὰ [86 πλϊβίαϊςα 1108 ἴῃ (ἢ 8, --- ([Ππῶῦ τηοη ἀο0 ποῖ 
ἀἰπεϊσυΐδι Βούτσθοη (86 ἀοοιΓ 65 τ δἰ οἷ τ ργοῦα ὈΥ τηΐγϑδοὶθβ, δηὰ 186 ἀοοίγηθ8 ὉῪ 
ὙΠ ἰοἷ το ἔσῳ ταΐγαοἾθ8, (Ὁ ΠΟΥ 8Γ6 ποῖ {6 βαπιη ἀοοίγίῃοθ. ΠΟ ρτοδὶ ἀοοιγῖπα68 οἴ 
ὨδίιΓΑΙὶ τοὶ σίου μανα ἴον ὑμεῖς ουϊάθπεθ [Π6 νυ οσκϑ οὗἩ παίυγο, δηἃ νσδῃῦ ποῦ [86 ϑὺρ- 
Ροτγὶ οὗἉ πιΐγβοϊοϑ, Οοάὰ ποτοῦ Ὑσουριῦ ΓΪγα 168 ἴ0 ὑσγουα ἴδ αἰ βθγθοηος Ὀδύτοοη 
ΛΌΓΩΙ σοοά δπὰ ον}; δπὰ ἱξ ΒΥ τοδὴ ὝΘΓΟ Δδικοὶ ΒΟῪ Β6 ῬὈΤΟΥ͂ΘΒ Το ρογθης 6 ΟΥ̓ 
σΠαδιϊγ ἴο Ὀ6 ἀυΐίεδ, οΥἹ τπυγὰοσ Οὗ 84] ἴο δ 8:η8, ἢ6 ΟΝ οὶ χροὺγ ἴο 
Ταΐγδο 65 ΤΣ δὴ δυριμηθηῖ. ὙΒΟυΡῺ ἰδΒο86 ἀπα δι πι}]8ν ἀμε168 τὸ οῃΐοτοθα ἴῃ [6 
(σοβροὶ, {π6 }ὺ ἬΟΓΘ δἰ αγ8 συ] 8 δηὰ ἀυ169 Ὀοίογε [86 οοτοΐηρ οὗἨ ΟἸτῖϑὲ ; δηά 
6 ΓΘ ἴῃ Ροββοβδίοῃ οὗ ἴποπὶ ὙΠΒοῦῦ ἴμο 6} οὗἁ τῃίγβοὶοθ ΟΣ σονοίδίίοθ. Απά 
{8686 ἃγα [Π6 ἀοοσίγί 68 ὈῚ ὙΒΙΟΝ τ) ἘΓΥῪ ἴδ6 ταῖγαοὶθϑ. Βαϊ θη ΔΩΥ ΠΟ ἀοοίγηθ 
8 Ρυ ] μοὰ ἴο [86 που]ὰ, οὗἁἨὨ τι ϊςδ παίιγο δ85 σίνθη Ὧ0 ποίϊοθ, ἱΐ 18 οὗὁἨ ΠΘΟΘβ50 ἐπὶ 
βιιοἢ ποὺ ἀοοίχὶπο βδῃουϊὰ Ὅ6 6880 156 ἃ ὉῚ πεν ὑσγοοῖβ. Νοὸν [Π6 ἀοοίτιηθ5 ψ ]ο ἢ 
ΔΓ ἴο Ὀ6 ρτονϑὰ ὈΥ πΐγϑοΐθβ 8ΓῸ (16 πον τονοα]οὰ ἀοοίσίῃο8 οὐ ΟΠ γϑυϊαγ, τ δῖ ἢ 
ΠΟΙ Σ τ Γ6 πον οουἹὰ Ὀ6 Κπονῃ ἴο {Π6 ΓΟΆΒΟΤ Οὗ Τ]ΔῺ : ---- ΒΆΞὮ ἃτ {πὸ ἀοοίχῖπο9 οὗ 
βαϊναϊίοη δπὰ γεἀειηρίίοῃ ὈΥ͂ ΟἸτίδι, οὗ βαπου βοιίΐοπ ανὰ σοροποραιίοι ὈΥ [86 ϑρίτις 
οἵ ἀοά ; δηὰ γῆο θυδῦ Ὀγουρὴ (Π686 ἀοοίγ 65 ἴο ὕσονα ἴμα ἔσο οὐ ἀγιπο οτγὶ σίηαὶ 
οὗ [86 Π}}Γ80]68 ὃ 

2. Τὸ Πα8 αἷἰδο βδοῆ οβ]ϑοίθα {παὺ τηΐϊγαοΐθθ 8.6 αἀϑθογίο, Ὀν {πὸ 
ϑουιρίυγοβ {ΠΟ ΠλΒ6 ]|γ68, (0 παν θ66π σσοιρὶ ἨΗ σοπττηδίοῃ οἵἉ [α]86- 
μοοά; ---- 488, [ὉΓ δ χϑσρὶθ, ὈΥ̓͂ (88 τρδροϊδηβ ἴὴ Εργρί, [86 πιο οὗ 
Ἐαογ, απά ὈΥ ϑαΐδῃ ἴῃ [Π6 ἐϊπιθ οὗ (τ δι᾿ 8 ἰοτηρία!οη. 

ἌΝΒΝΕΒ. --- (1.) 1{{86 ταλρ!οἶδη8 οὗ Εσγρυ ἀϊὰ γον πιίγϑοὶθβ, ἔμ 6 Ὺ πγογα πγουρῃί 
ὈΥ {86 ρεγπἰβδίοη οὔ ἀοά, σι ἃ νἱϑνν [0 πιᾶκο (86 ΠΑ] ὑγυπιρ οὗὨἨ [18 ΟὟ Οδ0.86, 
ἴῃ ἴ86 παπαὰβ οὗἨ Μοβϑϑβ, τβογθ {δ6 οὐ]δοῦ οὗ ρυῦϊ! 6 διϊθηςίοη, δα ποῦ βιυϊ Κι 
ἴο {πὸ νίονν οὗἩ πηδηϊ πὰ. “ΓΒ γ88 ἀυπα ψ θη ἐμ6 πηδρ]οίδῃβ ἐμοιηβοῖνθβ ΘΓ ρὲ 
ἴο 8||6ῃῆςο, δηἀ ἰυτορα ἴο σοηΐδ89 ἐβαῦ {πΠ6 ψότκδ οὐὗὁἨ Μίοβοϑ γοσο δοσοῃρ ]8ῃ64 Ὀγ 4Ὺ6 
ἤηρεν οὗ Οοά. (ἔχοά. νἱϊ. 19.) Βυλῖ 1Π6 ὑγαΐϊῃ 15, ἴΠ6 τηαρί οἶδ ἀἸὰ ΝΟΥ ΡογίΟγπι 
ΔΗΥ͂ ΤῊ ΪΓΆΟΪο8. ΑἸΊ ἰθδὺ 10} ἀϊὰ (45 {86 παγγαίϊνα οὐὔἩ Μόοβθβ ἜΧΡΥΟΒ8}Υ βία. 68) 88 
ἴο ὈΌΒΥ {Πθλβοῖνο8 ἴῃ τοῖν δπομβδηϊπιθηῖβ; ΟΥ̓ τ] οἷλ ΘΥΘΣΥ͂ Ἰηδὴ ΠΟῪ Κηονβ, (᾿δῇ, 
ΔἰΒουσῃ 1Π6 τοαὶς ἀπ οσγοάυϊοιιβ πιαῦὺ 6 ἀδοοϊγθα, τη ῖΓΆ0]68 σδμηοῦ ΡΟΒΘΙ ὈΪῪ ὉΘ 
Δοςοπ 8864.3 

Ὧν Βουβϑοδϑι δηὰ οἴδοσα, οθο ΟὐὐοςιίΟη8Β ἢν Ὀθ6ΟΒ γῸ ΟςΠοδα ὈΥ̓͂ ΠΟΤΕ ΓΟΟΟΠΐ ΟΡ 
ῬΟΒΟΓΒ οὗἉ γενοϊατίοη. 

2 Ὧγχ. νην ϑγβίοπι οἵ ὙΠΟΟΪΟΡΥ, γοϊ, 1. Ρ. 508. Τῆδὲ [πο Εργρεδη τηδριοΐϊδη8 ἀἰὰ 
ποί ποτῖκ πιϊγλσ οα, 48 Ὀδοη ργονθὰ αὖ συπβ ογὉ] Ἰσησῖν Ὁγ Ὦγ. ΕἌΥΠΙΟΓ, ἴῃ [εἷ8 Π᾽βδογία- 
1[0η οἡ Μιίγαοῖοδ, ΠΡΟΣ ἱν. δοςῖ, 1. τ. ατανεθ πὰ ρίνοη ἴΠ0 οἰϊοῖ ρῶσὶ οἵ Ὠζγ, 
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(2.) Ὑμὸ νοι οὗὁἨ Ἑπάᾶοῦ ποῖον ττουρθῦ ἨΟΥ ἐς συν ἴο ὑγουῖς ΔΏΥ πλϊγβοῖο. 
(1 ὅπ. χχυῖ!. 7--26.) ΤᾺ 8 18 οἰθαγὶν ονιἀθηὺ ἔτομπλ Πδὺ βίο ἰϑῃπιοηῦ δη δ] άγηι 
αὖ (86 ἀρρϑᾶγδῃςβ οὗ ϑδαιιθὶ. ὅδὰ], το ὀχρϑοῖθα ἃ τηΐγϑοὶθ, θα} 6] ἃ δαιαι οὶ τὶ }- 
οὗν ΔΠΥ͂ ΡΘΟΌΪΙΆΓ ΒΌΓΡΓΙΒΕ : 886, 80 δχρθοίθα ποῆθ, τ} διημαζθιηθηῦ δπα (ΘΥΤΟΥ. 
Ιηάροά, 10 ἀοε8 ποῦ Δρρϑᾶγ ἴσοτῃ [8:6 παυγϑίνο, πο ΠῈΣ 18 1Ὁ (0 Ὀ6 Βιρροβοά, {μδὺ 1818 
νοδηῃ δ ΡΟΥΟΥ [0 6811 Ὁρ ϑαιιιοὶ, τ βοῖὶ 58] τ ]ϑμθαὰ ἴῸ οοη8}. Βυΐ, Ὀείογα 
18:6 ϑογοαγθθϑ οου]Ἱά ργορδγα ΠῈῚ Θπομδηὐμπλοη β [Ὁ ὑμ6 ῬρΌΓΡΟΒΘ οὗ βοοιῃΐϊησ δηὰ ἢδλι- 
ἐοτὶπς ὅδ], 0Π6 ργορμοῦ ϑϑιηιθὶ, Θοτα πη 8ϑἰοηθα ὈῪ οὰ, ΔρρΘαγϑά, ο ἴδσ δϑίοῃ  β}- 
τηθηῦ ἃηα οοηϑίογηδίίοῃ, ἀπά ἀθηουπορὰ ἰδ6 Ἰυἀστησηΐ οὗ ἀθαῦῃ ὡροὴ δα]. 76 ἂγϑ 
ςογίαϊη ἐμαί, ἴῃ 1818 ο4386, ϑ'διλιοὶ τγ88 βθηΐ Ὀγ (οα Βἰπιβ6] ἢ, Ὀθοδυβθ [Π6 πιϑβεᾶρο δ 
ἀεὶ] νογοα γοϑροοίοα ἃ {αὔαγα ονθηΐ, δῃὰ 1Ὁ 18 [86 ρῥγοσορδίγα οὗἩ ἀοάἀ δίοηβ ἴο ἄθοϊασο 
ὙΥμαῦ 88}8}} ΠΔΡΡθῃ." ; 

(8.) ϑαίδῃ 15 βϑαϊ4 Ὀγ 186 ουδηρθ δὲ (υΚα ἱν. δ.) ἴο Βανα ἰδκοη 9658 ΟὨτῖβὶ ἂρ 
ἰηΐο δὴ ὀχοθοαϊηρ Βἰρὰ τπουηίαίπ, πὰ ἴο μᾶνα ββονγῃ Βῖπὶ 811 {86 Κίησάοπιβ οὗ [Π6 
σοῦ, πὰ {86 ΡΊΟΓΥ οὗ (μ6πὶ, ἴῃ 8 πιουυθηΐ οὗἁἉ {ϊπ|6, ἡγ]οἷ ἰΣαμβδ οί! 8 τυοάθτη 
Βοοπρ δηϊαροπιϑῦ οὗἩ ὕΠ6 ϑογιρίυγοβ ἑδγηθὰ “(μ6 τηοϑὺ ΘΧ υΔΟΥ ΔΙ ΠΆΤῪ οὗὨ 4}} (86 
τϊησβ οδ]] 6 ταῖγας 68." Βα {μ6 ἰγυΐῃ 18, {πὲ {819 ΟΥΔΗΒΟΙΟΩ 18 ποί ομθ οὗ [86 
“ {ἸΏ σβ σλ]]6 ἃ ΤῊ Γ80168 :ἢ 10 15 ποῦ τηδηοπρα 48 οἴδβοϊθα ὈΥ 5 ρογμδύαγαὶ ΠηθΔ 8 ΟΥ 
σἰτμουΐ ΟὨ τ δι 8 ἴσα οοπβοηῦ ΝοΙΒΟΣ 6 τα 8}} (86 Κιηράομῃϑ οὗ ἰ86 τοογϊα ἀΧἢϊ- 
διϊεὰ ἴο δίπ. ὙΒδ ατϑοκ ποτὰ, οἰκουμένης, ΒΟΥ ὑγαηβίαίοα ἰσογί, ΝΟΥῪ ἔρεα ΘΠ 
βρη 68 Ἰαηὰ ΟΣ ΘΟ ΠΕΓΥ, 8πα βη γᾶν ἴο Βανθ Ὀθδθὴ ἴ8υ8 τοπάδγϑα ἰῃ {1:6 ραββᾶσα δῖ 
οἰϊαα ̓ ; 17Ά566 τηδαηΐησ Ὀαϊηρ᾽ ΠΟ ΟἾΠΟΥ πδῃ ὑμαὺ δείδη βῃονοᾶ ἴο 688 Οὐ τιϑὲ 4}} {Π6 
ἔΟῸΓ ὑούγαυ ΟὮ 168 ΟΥ Εἰ ηρξάῖδε ςοΙρυβοα ἴῃ ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗἩ υάτθα. [Ιῃ [18 ἰΓαηβδοίίοι 
1ϊ τ }} ποὶ Ὀ6 ῥγοθηδοὰ μδὺ {6 γ6 ν͵ἃ8 ΔΩΥ ὑδίηρ πιϊγδοῦ]ουΒ. 

ΤΠδ ῬΓΌΡΟΥ οἴἶοοί, ἐποτοΐοσο, οὐ υλϊσαο]θθ 8 ἴο τηδσὶς οἰσατῖψ ἰῃ 6 
αἰνιπα ἱπίογροβιίίοη ; δῃα {86 Θουιρίαγοβ Ἰηθπχαΐθ 6818 ἰο 6 {π6ὶ 
ἀοβῖση, ἴοσ Ὀοΐμ Μοβθϑ δῃᾶ μ6 ρῥγοριοῖβ, δῃαὰ «6808 ΟἸ γὶβὺ ἀπά μἷ8 
ΔΡΟΒ168, Δρροδὶ θα ἰο ἴμθῖὰ ἴῃ Ῥτοοῦ οἵ {π6}Ὶ αϊνίηθ τηϊββίοη. Ηδθποα 
ὙγὙὲ ἀγανν {818 ΘΟηΒΟ] α6π06, ἐμαῦ ἢ6 ὙῸ ῬΘΓΙΟΓΠῚΒ ἃ Π1Γ86]6, ΡΘΥΌΓΙΙΒ 
10 1π [886 πδῃδ οὗ ἀοά, δηᾷ οἡ δ18 θθμα]; (μα΄ 18 ἴο βᾶγ, ἴῃ ῥτγοοῦ οὗ ἃ 
αἰνὶπ6 ΤΠ 1Β81 01. 

1... ΟΒΕΡΙΒΙΣΙΤῪ οὗὨ Μέ ΊγΔ6165 νἱπαϊοαϊεα απ ργονϑά. 
ὙΥαΐανοσ τσ 165 ἀγα Ὑτουρῦ, ὉΠΟΥ͂ ἀγα πιαΐξξοτβ 0} ζασί, Δα ἃ16 

σΆΡΔ0]6 οὗ Ὀοΐϊησ ῥγονϑα ὈΥ̓͂ ΡΓΟΡΟΥ ον άθησα, 85 οἴμαὺ ἔδοίβ ᾶἄσθὺ. Τὸ 
1πο86 ψγῆο ὈδμοΪὰ {86 ταϊγαοὶοϑ πτουσῃΐ ὈΥ Μίοβοβ δά εθϑυβ Ὁ γὶβὲ, 
88 Ὑ76}1 48 ΟΥ̓ 18 ΔρΡοβϑίίοβ, [Π6 βοοῖηρ οἵ {πο86 χταῖτᾶ 0168 ρουξοτιμθα τγ88 
βιι ποιοῦ ονιάθδποθ οὗἨ {ῆ6 αἀἰνὶηθ ᾿πϑρισαῦοη οὗ Μοβθβ δῃᾷ «6818 
ΟἸμγβί. Το τιιΐπμθββθϑ, μούνου ϑῦ, τηυδῦ θ6 ΒαΡΡροϑβοά ἰο Ὀ6 βοχφυακϊηϊοα 
{1} [Π6 ΘΟΌΓΒΟ ΟΥ̓ ΠΔΙΝΓΘ, 80 858 ἴο 6 8016 ἴο υᾶρο [μα {Π6 ανοπΐ ἴῃ 
α βίο Ὑγ88 ΘΟΠΓΓΑΙῪ [0 10. ΥΥΙΠ γσταβρϑοῦ ἴο [86 τῖΓΔ 0168 τοοοσ οα 
ἵπ {6 δοτιρίατοθ, {118 οδημοῦ Ὀ6 ἀουθδίοα; [ὉΓ Ὧὸ τδὴ οὗ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥῪ 
πηαἀογβίδηαιπρ' σου] Ὀ6 ἸΠΟΔΡΔὉ]6 οὗ δβοθγίδιπιησ ὑπαῦ {86 ονθηῦ νγᾶ8β 
ΘΟΠΕΓΓΑΓΣΎ ἴο ἴπ6 οουγθθ οὐ παίαγθ, ἩΒοη (Π6 ΙΒΓΔΘΙ 1068 Ραβϑοα {ῃτουρὶὶ 
1π6 Ηρα 388, δηᾶ δὔθογνγαγαβ ον σ {Π6 ΓΙῸ « ογάδῃ, [Π6 νγαΐοσγϑ θοῖηρ, 
βίαγαα ἴῃ {ΠΟΙΣ ΘΌΓΓΘΩ ΟἹ. ΟἸΤΠΟΥ 8146; ὙὙΠ6 ΙΒοαθο8 γ6 γ6 Ποα]οα ὈΥ͂ 
ἃ Μοτα ; ὙΠοη βἰσῃῦ τναβ ἱπηρατγίοα ἴο {Π6 ὈΪ1π4, Πμοαγὶηρ ἴο ὑπ ἀοαΐ, 
Δη {16 ΡοΟΥΟΥΘ ΟΥἮὨ Βροοοῦ το {16 αὐ, ΠΛΟΓΘΙΥ αὖ οοταιηδηά, δηά 
τ ποὰΐ (ἢ6 86 οὗὁἨ Δὴγ ΟΥ̓ΠΘΥ ΠλΟΔΠΒ ; ΟΒΡΟΟΙΔΠ ὙΠῸ Π ἃ ΘΟΙΡΒΘ, ἰμαΐ 

ἙΑττηογ 5 ΟὐΒΟΥ να οτ8, ὙΠ δοπῖὰ δ ἰοπα] τοηλαυκα, ἴῃ ἢἶ8 1,οΐαγοβ οἡ ἴμ6 οι Ἰαβὲὶ 
ΒοΟΚΒ οἵ ἴμ0 Ῥοπίδίδαςο, νο]. ᾿. Αρροπᾶϊχ, ϑοοί, ἡ, 

 Ὧὴ {π|}5 βιιθ)οοῦ [86 τοδον Μ}}} ἤπ ἃ ἃ νν Ή]]-τυτιττθη δὰ βαιβίβοιΟΥΥ̓ σοτητηυηἱο δῖοι ἱῃ 
{πΠ60 Ιοπάοη ΟΠ γβίδη Τηβιγιιοῖοσ ἔογ 1818. ΥΟἱ. 1. ΡρΡ. 641 ---648. 

2 Τῆδῖ ἴῃς δῦογυς 18 ᾽ὉΠ0 ῬΙΌΡΟΓ γοπἀογίης οὗ οἰκουμένη, 18 ΤᾺ} γγονοὰ Ὀγ τ. 1 γάμου, 
Δ οτΚβ, νο]. 1. ρΡ. 241. 255, 256. ϑνο,; οΥ γοϊ, 1. ΡΡ. 132, 189, 140. 4ϊο. 
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᾿ιαὰ Ῥαρτα ἰο ῥρυ τ γ, τγᾶϑ γοϑίοσγϑα ἰο 116 ὈΥ 188 βρβϑακίηρσ οὗ ἃ σσογά. 
Βαΐ ἴο οὐδοῦ" Ἰιθτι, ΤΩΊΓΆΟ]68, 6 ΟἿΟΣ ουθηΐβ, δά οὗ ἰῃ6 δνυϊάθησθ 
οὗ ἰδϑύϊμιοηυ. ΝΟΥ͂, ἃ8 ψὸ οδῃποῖ ἀουδύ [Π6 Θομηροίθῃου οὗἉ τὰ ὐύπθβ868 
ἴο δϑοοσίδιῃ ἔδοίβ, {Π6ῚῚ οσθα ΠΣ 18 186 ΟὨΪΥ Ροϊηῦ ἴο 6 δοπβιογοᾶ : 
8η4 (818 τηιιϑί θ6 ἀδίθστηϊηθα Ὄροῖ 16 ῬΥΪΠΟῚρΡ168 οἱ τ οι {86 οτοαϊ- 
ὉΠ οὗ (οβ ΠΟ ΠΥ, ἴῃ σθπογαὶ, ἀθροηᾶβ. Αβ (18 ἰορίς μα8 Ὀθθῃ 
ἀοχίθγουὶν βεϊΖθᾶ ὈΥ͂ ἴπ6 δἀγοοαδῦθϑ οἱ ᾿πῆα 6] 1, ἴῃ ογάθυ ἰο ἀθοῦυ 
16 οΥΘαΙ ὈΠΠΥ ΟΥ̓ [16 ταῖγαο δ γθοογάθα ἴῃ {π6 Β1Ρ0]6, [86 [Ὁ] ον της; 
Βιηἴ8 οὐ {δ6 γαῖ οὗ πυσηδῃ ὑδϑι ΠΏΟΩΥ ΤηΔῪ 6 οαπά ποῦ] πῃ 6η- 
ΔΌΪρ {π6 διυάοπί ἴο ᾿πνδϑεραία δπα ὄχρ]αΐη {Πθιη. 

Ἐὸν δβεμηδεηρ [Π6 νϑῖαθ οὗ βἰπσίο ουἱάφλιοοα (6 ὕνο [Ὁ] οσίηρ' ρῥ]αΐη 
ΤΌ]68 ανο Ὀ6Θη ἰαϊὰ ἀον : -- 

1, “ΑἸῪ {πὶ ΘΆρ40]6 οὗ Ὀοΐηρ ῥγονϑα ὈΥ̓͂ ΠΊ6Γ6 (θβ  ΠΟΠΥ 18 οΓ6- 
ἀ10]6 ἴῃ ργορογοι ἰο {πΠ6 Ορρογίπ ν πῖον {Π6 τ  Π688 Πδα οὐ μεϊησ 
γγ6}} Ἰηβοττηθά σοποογηϊηρ 10 Ὠἰτηβ61, ἀπ 18 ἰγϑϑάοσῃ ἔγοιῃ ΔΩΥ 188 
{πα0 χαῖρ τπλάΚο ᾿ιΐτὰ τυ ἰῇ ἴο ροβα ΡΟ οἰ Γ8. 
“1 [ἢ Ῥδύβοη ὙΠῸ ρἶνοϑ υ.8 ἰΠ ΟΣ Διο. ΔΡΡΟΔΥΒ ἴο Ὀ6 ἃ οοπιροΐοπὶδ πᾶσα ΟΥ̓ ἴ{, 

δηὰ 10 αν Ὀδθῃ ἰπ ἃ διϊυδίίοη ἱπ τ] ἢ κε δὰ {μ6 Ὀθ680 Ορρογίαπ οὗ Ὀεϊηρ 
τὶ ΕἸΥ Ἰπίοστηθά, δηά [ἢ Ἰμογο 6 ὯῸ Δρρθᾶγαμῃοα οὐ 118 θαὶῃρ 88 ἰπίογοδι ἴο ἀθοοῖνθ 
8, γὼ σίνθ οὔν ββϑαπὺ; θυΐ γρ μεοδιϊαῦα 'π ρσορογίίοη ἴο [86 ἀουδῖϑ νὰ δπίογίδι ἢ οἢ 
ΟἰΎΠ ΟΣ ΟΥ̓ {1686 6849, 

2. ““Ἴ]ιο ποῦ 6 ῬΘΥΒΟῚΒ {Π6Γ6 ἃγ6 ψΠ0 ταοϊαία ἴπ6 βδῆλθ ὑγαῃβδοίίοῃ, οὗ 
ὙΒΙΟΝ ΠΟῪ Δ’α ΘαΔΙΪΥ ογοα]}]6 τυϊίμαββθθ, {86 βίγοηρον 8 {π6 δν]- 
ἄδποθ ἴον 9 Βυΐ [16 τοῦτα ρΘΥϑΟῺ8Β {Π6Γ6 ΔΓΘ αποῦπὶ γΠ086 ᾿8η68 
(Π6 δαπιὸ παγταΐίοπ 16 ὁσην γα ἴο ι.8, [Π6 ὙγθᾶϊκοΥ 15 {Ππ6 Θυϊάθησο. 

“Τὴ {818 Ἰαυ6Υ σα86, 86 τ] Π65868 8.6 ΠΔ|]6ἃ ἀορεπαάδπί Ομ68; Ὀυΐ π᾿ {Π|6 ΦΌΓΠΙΘΡ 
{86 Υ ἃΓα βαϊὰ ἰο Ὀὰ ἱπάδ ὁ. ὙΒαΐδνοσ ρογίδοιοη {Π6 ΓΘ ΠπιδῪ ὈΘ πῃ ΒΏΥ ΟΠ6 οὗ 
8 πυθιῦοῦ οὗἨ ἱπάορεπάθηϊ πὶ ϊηθαβοβ, 10 18 ἴῃ ρμαγί γοπιονθὰ ὈΥ (86 ἰθϑιϊ ΠΟῊΥ οὗ 
οἴδεογβ ; Ὀαΐ ΘΥΟΓΥ ἱπιρογίδοι οι 18 ἱπουοδδοὰ ἴῃ Ῥγορογίίου ἰὸ ἴ86 πυμιῦον οὗὨ 
ἀδροηάοηϊ τ] ζῃο 5868, ἱβσουρὴ ὙΔΟ86 ΒΔΠΒ {86 ΒΆΠΙ6 ΒΙΟΥΥ 18 ᾿ΓΔηβιη 6." 

8. Τὴ ῬΓΌΡΟΥ τηδτκ ΟΥ̓ οὐ οσϊοη ΟΥ̓ ἃ βίουυ Ὀεϊηρ' γοϊαίθα ὈΥ͂ 8 
ΠΌΤ ΟΣ ΟΥ̓ ἱἹπαοροπάθηϊ τιΐζηθβϑοα οὗ {1}} οὐαί, 18. {ΠῚ Θοπιρίοίθ 
ἀρτϑοηθηῦ ἴῃ {Π6 ῥγίποῖραὶ δυρυχϊηθηΐθ, δηα {Π61ν αἰβαρταοπιθηΐ ἢ 
Ταβρϑοῦ ἰο {πϊπρ8 οὗ [688 ΘοῃΒθα 6Ώ66, ΟΥ αὖ Ἰοαδύ γαγιου, ΟΥ̓ ΑἸ ΥΒΙΥ, 
1ὴ {861 ἸΏΔΉΠΟΣ οὗ τοϊαιηρ Π6 ΒΆΠη6 βίογγ. 

“ ΤΏ τϑάϑοη οὐὁὨ {{|8 18, ἐμαὶ ἴο τη μᾳ8 οΥ͂ ργϊποῖραὶ ἱπιρογίδῃςθ ὑμ6 Ὺ Ὑ}}} 8}} 
Θ΄]. ΔΠ}γ δἰΐοπά, δηὰ ἱμογοίονα ἔμ6Ὺ γι }}} ματα ὑμοὶν τη 8 ΘαΌ ΔΙ ΪΥ ἱτπργοδβϑοα τῖ{} 0116 
Ἰάεδ8 οὗἩἨ {6 ; Ὀυὶ ἐμαὶ ἴο ὑΒίηρπ οὗ 1688 σοῃβθα θη6 0 ὑπ6 Ὺ Μ}}} ποῖ ρῖνα {Π|| 58Π16 
αἰϊοπίίοη, δηὰ ἐμογοίοτα ὑπ γ νν}}} Ὀ6 αρὺ ἐο οοῃοεῖνα αἰ θυ ΠΟΥ σοποογηΐηρ Π6πι. 

“ἹΓ ἃ υαΡοΥ Οὗ ῬΟΓβΟἢΒ 5166 ὙΘΓῪ ταϊη ἴα Υ Ἡ1Β τοβρθοῦ ἴο 4}} (πι6 λοι 5 οὗἁἉ ΔῃῪ 
ΠΑΡΓΘΕγΘ, σοπογαὶ δηὰ ραγίϊου αν, απ αἷδὸ ἴῃ ἴδ 6 ογάδγ δπαὰ τπδῆποῦ οἵ {πε ὶγ Ὥδττα- 
το, 1 ἐπ᾿ ὑβο τῇ ἰο 8 Ῥγοοῦ ιμ8ὺ μον Βαγϑ βστϑοα ἰοροῦμεγ (0 [6}} {8:6 Βαῖῃ6 Βίογυ : 
δηὰ ἴῃ {πὶα [6 Ὑ|' ἢ Ὀ6 ϑυρροδοὰ ἴὸ βαν Ὀδδθὴ ᾿ηβυδηοθα ὈΥ͂ δοπι8 τλοῖνθ ποῖ 
ἔινουγϑῦ]α ἴο {π6 ναϊὰθ οὗἩ (δοὶγ (οϑί Δ ΟΠΥ ; ἀπὰ Ὀ651: 465, μανίηρ ἰοδγηθαὰ οἰγουπ)- 
δἴλῃοθβ Οη6 ΟΥ̓ ΒῃοίΒοΓ, ΤΠ 6 Υ σαπποῖ 6 σΟμΒἀογθα 88 Ἱπάθρθπάθην οὗ ὁη8 δῃοίβου. 
ΑἹ] (6 Βἰδίοτιοβ σοὶ αν Ὀθοη τνιτίθη ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠΒ 1π ΟΥΘΤΥ͂ Γοϑροοῦ Θ΄ 08}}} οἵο- 
ἀΙΌ]6, ἀρτοα ἱπ ἴμ6 πιδὶπ ἰίπρβ, ὑυῦ (Π6Υ Δ ΓῸ 45 δου ἰουπά ἴο ΔΙΌΣ ψ 1} τοραγὰ 
ἴο (Βίηρϑ οὔ [6538 σοῃβεααυθηοο. γε ᾿ἰκον 186 ἀἰδύϊηρυ δ τ τοβρθοῖ ἴο {116 παίμγο οὗ 
ἐλὸ Κιοί ἴο νυ ΟΌΥ Δϑ8θηῇ ἰ8 τοαυϊτοᾶ ; ΤὉΓ Ὑ1α ΘΧΡΘΟῦ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΙΊΘΓΟΙΙΒ, ΤΊΠΟΤΕ 6Χ- 
ΡΓαβ88, δηὰ, ἴῃ ]}} ροϊπίβ, που ἈΠΟχο ρ ] ΠΔὈΪῈ ανϊάθῃοθ, δοσογάϊηρ ἰο ἴῃς ἄδρτοα οἵ 
108 ῥσγϑνίουϑ ἱπιργο Ὁ} ΠΟΥ, αΥἰβίηρ ἔγοτα 1(8 δηΐ οὐ πα οοΎ ὕο ΟἾ ΒΟ [Ἀ.8 δἰγθδίγ' 
Κποόνῇ : δηὰ ἴῃ {μῖ8 ἼΠΟΓΕ 18 8 στδάδιϊου ἤγοτα (πἰπρβ ὙΝΙΟΝ ΔΓΘ ἈΡλεύΒΟΟδΕ ΤΙ 
ῬΓΟΡΔΌ]6, δηὰ ἐμογοσσο ῥοααῖγα δι 1{π|6 ροβιτῖνα ουϊάθηρθ, (0 ἰμῖπρθ τ οἷ αἴῸ 

ΥΟΙ,. 1. Ῥ 
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αὐΟΥΪΥ ἸησΡο 1 0]6, Ὀαΐηρ 80 σΟΠΙΓΑΙΥ ἰο πΒδὲ 6 δἰγοργ Κποῦν ΟΥὨ [86 οουγδα οὗ 
παϊυγο δηᾷ {Π6 δυΐδοῦ οὗ ἐΐ, (μαὖῦ πο ανϊάθησα οουἹά σοηνίηοα α8 ΟΥ̓ 1{." 

Εὸγ ᾿ἰπβίδῃοθ, “1 ΤΩΥ βασνδηῦ 8ΒοῸ]}ὰ 16}} πιὸ {μδῖ, 88 Β6 νγὰϑ ραβϑϑίησ {πγουσῃ ἃ 
οογίδί πη ὈΪαοο, ἢ6 ΒΔῪ ἃ ΓὙΙΘ Πα ΟΥ̓ τηΐηθ, ὙΠῸ (86 Κηον) δα Ὀηϑ᾽π688 ἴῃ ἰδῇ ποὶρὶ- 
Ὀουτμοοά, δηὰ (Π6 σΠΔΓΔΟΙΟΣ ΟΥ̓ ΠῚ βουνυδηῦ ψγὰ8 βοῦς {δαὶ 1 δ] πόνοῦ πονῇ ΐηι 
ἰο 06}} πη6 8 τνβῃίοῃ 116, 1 ββοι ἃ γα ]γ Ὀο ον δῖτα ς δηὰ 11 μδὰ δὴγ ὑδίηρ (ο ἀο 
ἴῃ {μ6 ο486, 1 Βῃουϊὰ πνιιμουΐ μοϑι αθίοη δοῦ ἀρο {86 βιρροδιίίοι ἐμαὺ πιβαΐ πα το] ὰ 
ΤῊ6 νγὸῸ8 γὰ 6. Βυϊ ΙΓ 1}6 βδῃ16 βογνδῃΐ “βουϊά Β8Υ, ὑπδ΄ῷ σοτΐηρ Γσουρὰ 186 βαπὶθ 
ἀπρθῷ ἢδ 58} ΒΠΟΙΠΟΥ ΟΥ̓ ΤΥ ἔτη 8, Ὑ ΠΟΤ 1 ΚΗΘ ἰ0Ὸ πᾶν Ὀθοη ἀοαὰ, 1 βμου]ὰ ποῖ 
Θ᾽ἴανα Βἰπ), ἐβουρᾷ {86 ἐδ ρ' ἴῃ 1861} νῶϑ ποῦ παῦυγα] ]Υ ΠΏ ΡΟΒΒ1016 ; δηὰ [7 ἴδῃ ΟΣ 

ἃ ἀοΖθῃ Ῥοσβοηβ οὗ ΟἿΣ σΟμ ΠΟ ΔΟαυ δ᾽ ὨἴΔΠΟΘ, ῬΘΟΥΒΟΠΒ Οὗ Κπονϊθᾶρσα δηα συγ Οδ ἐγ, 
βου, ἱπαθροηθητ]γ οὗ ομ6 ὉἈπΟΐ ΟΣ ΒΟΥ ΟυΒΥ ΠΌΣΙΣ τὴ {Ππδὺ [ΠΟΥ ΤΟΓῈ Ὀγοβοηΐ 
τ{μοιηβοῖνεβ, απὰ μδα ηο ἀουδῖ οὗ [86 ἴδοῖ, 1 τιὶρμὺ Ὀεϊΐονα ἴ1.} 1ι [Ὁ]]ονγ8, Βοτ- 
ΟΥ̓ΟΡ, ἔροιι {Π18 οὈβοσνδίίοη, ὑπαῦ ταὶ γαοΐθβ ΓΘα Τα 8 τπηοἷλ ΒΙΓΟΠΡῸΓ Γοϑ  ΩΟΩΥ ἰπδη 
σοιηπηοῃ μοίβ; δηὰ βιιοβ ἰοβίπΟ ΠΥ, 1ζ 1111} θ6 Β66ῃ ἰπ {Ππ8 10] ον ραρ68, ἐμ 0 
ΤΘΔΪῪ Ὠανα. 

Το στοαίοδί ραγ οὗ οὐσὐ Κπον]θᾶρο, τ βοίθοΣ βοϊθἐΠῆσ οΥ ϊδίοσιοαὶ, 
ἢδ8 πὸ οἰμοῦ ἐουπάδίοι πᾶῃ ἰδδιϊποηγ. ΗΟ ΤΏΔΩΥ ἰαοίϑ ἰῃ ο86- 
ΤῊΙΒίΓΥ, ἴῃ ΠΥ Ββίοθ, ΟΥὁ ΟΥΠΟΥ ἀθρδγμηθηΐβ ΟὐἩ Βοῖθποθ, ἀο Μὰ σϑοθῖνα 
ΜΥἹΠου δ Πανὶηρ βθθα ὑπ θη, ΟὨΪΥ Ὀδοδϑιδα {ΠΟΥ͂ Αγο αἰοβίβα ἰο ἃ; 
ὉΠουρ} ΓΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ Β66 πὶ ΘΟΠΟΓΑΤΥ ποῦ ΟὨΪΥ [0 ΟἿἿ ῬΘΥΒΟΠΔΪ ΘΧΡΘΓΊΘΠΟΒ, 
Ὀυΐ αἴ8ο ἴο ὀοιηπιοῃ Ἔσρουϊθποα ΐΐ ΕῸΓ ᾿ῃδίαποθ, γ͵Οὸ γα Ἰη]οττηθα (πα 
{πὸ ἔγοβἢ -ὐσδίου ΡΟ γα, θη οαὐ πο Ρΐ6665, 18 Σορυοαορα ἴῃ οδοῖ 
Ρΐοοα ; {πᾶὺ {π6 ΡΊθοββ οὐ {818 Ἰῃβϑοῦ, ἤθη ραῦ δπα ἴο 6Θηά, ᾿ηϊογρταίς 
Δ πα υπἱΐο (οροίῃοῦ ; {παῦ {Π18 Βδπι6 ᾿πβϑοῦ ΤΑΥ͂ 06 ἰυγηθα ἰη8146 ουῦ 
κα ἃ ρίονε ; δῃὰ {πμαὺ 10 ᾿ἔνϑβ, στοόνῖβ, δηα τα] Ρ]168, ἴθ {μ18 ΠΟῪ 
βίδίο, ἃ8 τ. 6} ἃ8 ἴῃ 1(8 ἠδίῃυχαὶ βίαϊθ ΤΉΘΒΘ ἀγὸ βίγδηρε ἔδοίβ, ἀμα γϑῦ 
γὼ Δαπ} [Ποῖ ὍΡΟΠ οὐρα! Ὁ] 6 ἰαϑεϊπιοηγ.2 Δραῖῃ, ἃ τὴ ὙΠῸ [88 
ΠΘνοΣ Ὀαρη ουὐ οὗ ατοαῦ Βυιίαιη 18, ὈῪ ὑθβυ τ ΟἽ Δ]0Π6, 88 ἔᾺ}]Ὺ οοη- 
ΥἹηο64 οΥὨἁ {Π| οχὶϑίθῃησθ οὐ ἰογαῖσῃ ΘΟ Υ168 ἂ8 μ6 18 οὗ [86 Θχιβίθῃοθ 
οὗ 1Π6 δσουπέτγ ἴῃ σον Β6 ᾿νθθ. ΝΟ ρϑσβοι, ὙΠ0 [188 γεδα ἢ! βίου, 
ἢὰ8 ΔΗΥ͂ τότ ἀοαδύ οὗ {ποτ Ὀϑὶῃρ Ἢ Νὴ ΟἿ 88 Ἔοιηθ οὐ Ῥδυῖ8, ΟΥ 
{Παῦ {Π6γ6 ΤΟΥ ΟΣΙΥ οχὶβύῦθα βοῇ ΡΘΥΒΟῚΒ ἃ8 ΑἸδχαπάοσ [π6 τοαὺ ἀπὰ 
} 118 Οβασ, {Ππδὴ ἢ6. πὰ8 οὗ (η0 γα ϊῃ οὗἩ [16 φῬσοροβίοῃ ὑπαῦ ὕνγο 
8ΔΠ4 ἵἔνγο τᾶ Κα ἴουτ, ΟΥἩ {πα ἀαθοη ΕΣ] ΖΑ Θ ἢ Βομλα {1π|6 δῖηοα γοϊσηρα 
ἴῃ {Π|18 18].πά, οὐ {παῦ Φαθθη Ὑιοίοσια 18, δῦ ργϑβϑηΐ, βογδσγοίσῃ οἵ {6 
ΒΡ 8 ορῖσο. ὙΤμ6 ἔγατῃ οὗὨἨ (8686 αυθινΐβ 16 Θοῃνουϑα [ο τ18 ὈΥ [110 
ΘΌΠΟΓΑΙ ἀπὰ σοπουστουξ (ΘΒ ΠΟΛῪ οὗὨ ΒΙβίοσυ, ὈΥ ὙΒΊο 1ὑ 18 80 ΗσταΪΥ 
οβϑία Ὀ] 15Π64, παῖ, ΤΌΤ ἃ βοὺ οὗ ᾿ἰθϑαγποα σθῃ ΠΟῪ ἴο 811856, δηα, σψιίδουΐ 
Ὀαϊηρ δ ]6 ἴο ργοάιιοα ΔηΥ͂ δποϊομῦ σοη γα! οοΥΥ βίαϊθιηθηΐβ, [0 6η- 
ἀοδνοῦῦ ὈΥ ΒρΘοΙϊουΒ ΓΘΑΒΟΏΪΏΡΒ ἴο ἀθδίγου οὰγ Ὀ6] 16 οὗὨ 11, 10 ψου]ά 
ΔΥραα {Π6 στοιίοϑῦ [ΟΠ] ἀπ Ὑγθα πο 88 ἴὸ θ6 τηονρα ὈΥ ἵμβε. ΤΠ 
ὑσὰἢ οὗἉ οἴμοὺ ἔλοίβ 18 βιιβίδηιδἰθα ἴπ {86 ΒΔ 116 ΤΔΔΠΠΘΓ, Δα ὩΡΟῚ 
ΒΘὮ ουϊάθηοα αἰπχοδὺ ἐμ6 8016 Ὀιυιδίηθθθ δῃαᾶ Ἰηὐθγοουσβο οὗ Βυμδη 
᾿ξ 18 σοπάποίοα. Βυΐ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ ΔΡΡΙ1ΟΔὈ]6 {18 τθαβοηῖηρ᾽ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ἴο 
16 ΟΥΔΙΠΆΓΡΥ ΔΠΆγ8. οὐ υμηδῃ [1ἴ6, 10 μ848 Ὀθθη ἰαϊὰ ἀονγῃ ὈΥ 806 
ῬΘΥΒΟΙΒ ἃ8 ἃ πιαχὶπ), {πα΄ πὸ Ὠυσηδῃ ΘΟ ΠΟΥ 18 βυ ῇ]οἰ πη ἴο ῬΓΌΥΘ ἃ 
ἸΉἶγα 016. ΤῊΪΒ δββουίίοι γὙ88 βγδὺ τηδᾶθ ὈΥ ἃ ἰδίθ οδ θγαίοα ρβ]]ο- 

Σ Ὧγ. Ῥυγοδι ον 5 Πιβιϊταἴο5 οὗ Ναίαγαὶ! απὰ Ἐονοδιοὰ Ἐοἰ σίοη, γο]. 1. ΡΡ. 274---278. Οἡ 
[0 δ: δ]6οῦ οὗ 100 στο Ὁ οΥ̓ τοδιϊπηοηγ, Μτ. Οδιλθῖοτ 8 Μοσϑὶ Ενίάθηοο ΤΩΔΥ ὉΘ ΥΘΥΥ͂ 
δι νη ΘΟ ΑΙΥ σΟὨΒ]οα, 

5 ὙΠο συγίοιιϑ τοδάοῦ Ὑ}1 πὰ δβοοοπηΐβ ΟΥ̓ ᾶ ΠΙΊΟΓΟΙΙΒ ΘΧΡΟΥ ΠΙΘΠΙ8. ΟἹ {Π680 ΟΧΊΓΑΟΥ- 
αἰ ΠΑΥΥῪ δηϊπηα}8 ἱπ ἴῃ ῬΒΙ]ΟΒορἰςαὶ ΤΥδηβδοῦοηβ οὐὨ (6 Βογαὶ δος οί, γὙο]β. χἹὶ, ΧΙ, 
χ]ν, δα ΧἸΪΧ. 
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ΒΟΡΆΘΓ, ὙὙΒΟΒ6 ΠΟΙΟΠΒ μανο θ6Θὴ δαορίθα ὈΥ 81} Ἰαίοσ ἀ6ἰβίβ, δῃ γγῇοβα 
δισυμησηῦ ἴῃ Βα ϊβίδησα 18 {Π]18 : ---- “( ΕΧΡΟΙΊΘΠ66, ΏΙΟΙ 1ῃ Βοιηα {ΠῚ ΏΡΒ 

18 ψΑΣΙΔ0]6, π᾿ ΟἴΒ6ΥΒ 18 ἈΠΙΪΌΓΠ., 18 Οὐν οπῖψ ραϊ4θ6 1 γχϑϑβοηϊηρ ο0η- 
οαγηΐηρ' πλαίίογβ οὗ ἴδοῖ, Ὑ Αγ 06 ΘΧΡΘΣΊΘ ΠΟΘ ρΊνΘΒ σῖβα (0 ργΟ ΔΌΣ Υ͂ 
ΟἾΪΥ; 85 ὉΠΙΌΥΤΩ ΘΧΡΟΥΙΘΏΘ6 διηουπίβ [0 ργοοί, ΟΣ Ρ6]16Γ οὗἍ Δὴγ [ποῖ, 
ἔγοπχ [6 ἰΘΒΌΩΟΠΥ οὗὨ ουθ- ἸΏ 68868, 18 ἀοΥνοα ἔγοπὰ πὸ Οὔ 6Γ ῥγὶη- 
οἶρ]6 ὑδῃ οὐἱζ ὀχροσίθηοο οὗ [86 νϑυδοιυ οὗ μυπιδῃ (οδίϊηοην. [Ὁ [Π6 
ρου αἰϊοϑίθα 6 πιϊγαου]οιβ, {μα γθ ΔΓΙΒ6Β ἃ οοηΐοβὺ οὗ ὑχο ορροβῖίβ 
ΘΧΡΟ 6 Ώ668, ΟΥ̓́ΡΓΟΟΙ͂ ἀραὶπδὺ ρὑγτοοῦ ΝΟΥ, 8 ταῖγδο]θ 18 ἃ νἱοϊδίϊοη οὗ 
[Π6 Ἰανγϑ οὐὗἨ παίιισθ; πὰ δ8 ἃ ἤτγπι δῃηά πα] θυ Ὁ ]6 οχροσίθποα [88 
Θϑίδ] ]Βῃ6α (686 ἰανγ8, (86 ῥγοοῦ δρδίηϑί ἃ σαϊγα 6, ἔγοσλ ἴΠ6 νΟΥῪ 
πδίυγο οὗ [Π6 ἔμοϊ, 18 848 δοϊηρίοίθ δϑ ΔΩΥ δυριμπθηΐ ἴσο οχρουΐθηοθ 
68} ΡΟΒΒΙΌΙΥ 6 ἱπηαρὶποα; ἀπ 1 80, 1Ὁ 18 Δ πα 6η180]6 ΘΟὨΒΘαΊΘΠΟΩ6, 
ἐῃαΐ 10 σαπηοῦ 6 βυστηομηςθα ΌὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ὑχοοῦ νν αΐθνοσ ἀογινοα ἔσγοϊω 
δυπίδη Το γ.᾽} 

Νοῦν, ἴο {Π18 γϑαϑοῃηΐηρ, οὐ ὑπ6 τηοβὲ ργοπιϊπθηῦ ἃ πα οββϑηθαὶ ραγίβ 
οὗ 10, ΒΟΥΘΙΆΙ ἀθοῖδῖγα ΔηΒΥΘΓΒ δα ὈΘΘῺ ΟΥ̓ ΠΔῪ 6 ρσίνθῃ. Α ἴδῃ οὗ 
{Π 686 ΤΩΔΥ ὈΓΟΡΟΥΪΥ Πῃά ἃ ρΡ]466 ΠΟΓΘΟ. 

(1.) “Ὁ υ. ἘΡΣΥΓΕΤΙ ἴῃ ἢ18. ΘΟ] ταϊοα “ Ὠ᾿ββοσίαιοη οα ΜΊγαο]68,᾽ 
Βῃονβ {π6 ἐλ] δον οὗ Μζυ. Η υπ]θ Β δυρυμηθηΐ {8 : ---- “ ΤῊΘ αν!άθησο 
Δυβῖηρ ἔγοπι μαι η (ΘΟ ΠΙΟΗΥ 18 πού ἀογινοα βοζοῖψ ἔγον δχαρϑυΐθῃσα ; 
Οἡ ἴῃ ΘΟΠΙΓΑΓΤΥ, ἰΘϑΕἸ ΠΟΥ ἢ88 ἃ πϑίιγαὶ ᾿πἤμπεποθ οὐ Ὀο]ϊοῖ, δηίο- 
οοἄἀσηΐ ἴο ἜΧρϑ 6000. 

“ὁ Τἢ ΘΑΥΙΥ δηὰ υπ]ϊηιϊ δα ἀδϑοηὺ ρίνθη ο (οδυϊτη ον ὈΥ οἰ] ἄγοῃ σταάυ}}Υ οοη- 
ἰγαοίϑ 88 ὑπ60γῪ δάνδησοα ἢ ᾿ϊΐδ : ἰΐ 15 ἰβουθίοσο πόσο οοηδοηδηΐ (0 ἰΓΌ (0 ΒαῪ ἐμαὶ 
οἷν ἀἰθέάοποο ἴῃ ὑδδιϊ ΠΟΥ 18 [86 τοδυϊὺ οὐὗὨἨ ὀχρογίθηοθ ἴμδπ (δαὶ οὖν ,αὐἰλ ἴῃ ἰῦ μδ4 
{19 Ἰουπάαιίοη. ΒΒ οδίθβ, [86 ὉΠΗΟΓΙΏΠΥ οὗ οχρογίθποο ἴῃ ἵδνουν οὐ ΔΗΥῪ ἰδοῦ 18 ποῖ 
ἃ Ῥτοοῦ δραϊηδὶ [5 Ὀοΐηρ Γανοσβοα ἰπ ἃ Ῥαγ ουΐην ἰπϑίαποο. ὙΠ ον άθποο δὶ δὶ ηρ 
ἔγοπι {Π|6 βίῃρία (ΘΒΌΣΩΟΠΥ οὗἁ 8 τἸηδῃ οὗ ΚΠΟΠ ὙΘΓΔΟΙ Υ͂ ὙΠ] ρῸ ἔδυίβοσ ἰο 6 δ δ Ὁ] 188} ἃ 
Ὀ 6] 16 οΥ̓ 5 Ὀοϊηρ αοίυδ! } γ τανοσγβοιὶ. [1 μἷθ ὑθβϑυμπ βου Ὀ6 σοπῆστηοα ὮΥ ἃ ἴδ 
οἴδογβ οὔ Π|6 δδῖὴ6 σδαγϑοίοσ, γὸ σαπηοί Μ ΠΟ] ἃ ΟἿΌΣ διϑϑοηΐ ἴὸ {π6 ὑγυϊῃ οὗ ἰι. 
Νον, ἰδουχσᾷιν 116 ορογαζίοηβ οὗ παίυγο ἃσὸ ρονθγηθὰ Ὀ΄Υ Ὁ Όγτ ἰᾶτγδ, πὰ ἰμουρσἢ τὸ 
δανο οί {Π6 (θβ. ΩΟΩΥ Οὗ ΟἿΣ Β6Ώ568 ἰῃ ΆΥΟΌΓ ΟΥ̓ ΔΏΥ σἱοίαίίοη οὔ (ἤθη ; 8.}}1, 1 1 
ῬΑΓΟΙ συ ΑΓ ̓ ϑίδῃ 65 γ6 δυο (86 ἰοδίϊΟΥ οὗἁ [που 48 οὗ ΟἿἿ ζ6]]} ον -ογοδίυγοϑ, απὰ 
ἴμο8ς, ἴοο, πιϑῃ οὗ βίγὶοῖ ἱπί συ γ, σγαγοα ὈΥ ὯΟ τηοίνοδ οὗ δι! ΠΟ δπὰ ἰπιογοβῖ, 
δηα σονογηρά ὈΥ͂ 186 ῥΥἱποίρίθθ οὗ σοπιπιοῃ 86η86, ἴμαὺ ΤΟΥ͂ ὝΘΓΘ δαί! } Υ τ [6 8505 
οὗ {Π686 νἱοϊδοηδ, 6 σοηῃπιϊ(υἰΐοη ΟΥ̓ ΟΡ παΐατα ΟὈ] 568 08 ἴ0 Βα] αν α ὑδοιῃ.᾿ 

(2.) “Με. Ἡυπης ΒΒ γθδβοηϊηρ; 18 ἰουη6α Ὁρομ ἴοο ᾿᾿ 64 ἃ νἱοῖν οὗ 
{Π6 ἰανβ δηἋ σοιγδα οὗἉ μαΐαγα. 

“ΤΡ τα οοῃβί ον (μπρα ἀυΐγ, γα 584}} πηὰ (δαί 1461 668 τηδύῦου ἰδ αἐοΥΪΥ ἱποαραῦο 
οὗ Οὐουηῶ ΔΩ ἰανγ8, ΟΣ οὗὨ Ὀοΐηρ οηἀυσα τι ΔΠΥ ΡΟΎΘΥΒ; δπά, ἱπογείογο, ψ]αΐ ἰ5 
081148]] οὐδ ἐλὸ σοιιγδθ Ο7 παίιιγε οδὰ Ὅδ ποϊδίην οἶδα ἐβαη 186 ΔΥΌ  ΓΆΓΥ νν}}} 
δηά ρμίεαδβυγο οὗ ἀοά, δβοϊϊπρ' σοπυ Δ ΠΥ ροπ πλαίίογ, δοοογάϊηρ ἴο ΘαγίΑΪ ἢ σι 68 οἱ 
ὉΠΙ ΟΣ ΤΥ, 811} Ὀθασίης 8 γτοϊδίΐοῃ ᾽ο σοπθ ρθη οῖο8. 8.0 ὑμαῖ 10 18 88 ΘΆβΥῪ (Ὁ [86 
ϑυρτγοι Βοίηρ ἴο αἰΐου υϑαῦ τθη ὑδίηἰς (86 ΘΟΌΓΒΟ οἵ παΐαγα ἃ8 ἴο ργθβοῦνα ἴ{. 
ΤΒοθα εἤδοῖθ σθομ ἀγὸ ῥγοάισοα ἴῃ {π6 που] στ ρσυ αΥΥ πηᾶ πο βί πον, ἀπά 
ὙΓΒΊΟΝ ΔΓΘ Ὀϑ08}}γ ἰογιηοὰ ὑδ6 ΟΣ ΟὗἁἨὨ πδίυγο, ἤγουν (86 σοηβίδηϊξ ῥγονϊάθηος οὗ 
1:6 ΠΘΙΥ ; ἐΒοβο, οὐ (86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ΒΊΟΝ, ρΡΟῚ ΔΗΩΥ͂ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΏΔΤῪ ΟΟΟΆΒΙΟΠ, ἃγὼ 
Ῥτγοήυσρὰ ἴῃ βυοῖ ἃ ἸΔΠΠΘΙ 88 ἰὺ ἰ8 τηδη }δϑὲ οουἹὰ ποῦ αν ὈθΘη ΟἸἾΒΟΣ ὈΥ Βυαπγαηῃ 
ῬΟΥΤΟΙ, ΟΥ Ὁ Ψ δῖ 8 οδἹ]οὰ οδποθ, σον ὑμα θὨΪΔΌῪ 86 ἰπηιηραϊαῖθ ἱπ οΓΡΟΒ 10 
οἴ [δες 6 Υ οἡ ἐμδὺ βροοῖβὶ οσοβαίοη. ὟὙἀοἁ, ἰζ τηυδϑὶ Ὀ6 τροο] ]οοϊςα, 18 (ἢ6 σΟΥΟΓΠΟΥ 
οὗ {6 πιογαΐ 88 νι6}} ἃ8 οὗ μ6 ράνδίοαΐ που] ; πᾶ βίῃοθ {|| τχογαὶ νγο ]- οὶ οὔ 

1 ἙἘπεγοϊοραάία Ὠγϊαηπίὶςα, νοὶ. ἱ. γί, “ὐγίάσηιεηί. 
ΡῬὰἊ 
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{Π6 ἀηϊνοῦβο 8 ΟὗἨ ἸΏΟΤΘ ΦΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ {8 8ῃ 118 Ῥἢγδίοδὶ ογάθῦ δηὰ τορι αν, ἴὐ 
ΤΟ]]ον8, ΟὈνουβγ, {πΠαὺ [Π6 Ἰανγϑ, ΟΠ ΖΟΣΙΩΔΌΪ ἈΠ Ὑγ]οἢ {Π|6 τίου αὶ του ἃ βοθηλϑ 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ ἰο ὈῈ τορι ϊαίοα, ἀγα Βυ βουνιθηΐ, ἈΠ ΤΏΔΥῪ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔ]]Υ γ]6] ἃ ἰο (ἢ6 Ἰατν8 
ὈΥ πϊσῇ {ΠπΠ6 πιογδὶ σου]ὰ 15 ρονυογιθᾶ, ΑἸΟΒουσὮ, {ΘΟ Γθίοτθ, ἃ ταῖγβοὶθ 8 ΘΟΠ ΓΓΥ 
ἴο 1π6 σμαΐ σοι 86 οὗ παΐυτα (πὰ που]ὰ ᾿πἀοοθα ᾿ο86 118 Ὀδηρῆςϊαϊ οἴει [10 τόσα ποὶ 
850), ἴξ σαῃποῖ πθησα Ὀ6 Ἰηΐουτοά {παὺ 10 18." ἃ νυἱοϊδίίοη οὐὗἁ ἴδ ζαισδ οὗ ἡδίυχο, Δ] οτσίη 
ὑπὸ ἴδγπι ἴο ᾿ποϊάο ἃ Ταραγὰ ἰο πιογαΐ ἰοῃμἀθηοῖοβ. ὍΤῆδ ᾿ατγβ ὈῚ ἩΒΙΟἾι 8. ννῖἶβο εὐ 
μον (ἀοὰ ρονόσηβ {86 σοτ] ἃ οδῃηποῦ, πῃ ]θ88 ἢ6 8 ῃ]θαβθα ἴο ταυθδὶ ἐμι6πὶ, Ὀ6 ἰεαγηὶ 
Π ΔΠΥ ΟΘΣ ΜἈΥ ἰῃδὴ ἵγοτῃ ἐδπίϊπιοπῳ ; βίῃηςθ, ΟἹ {818 Βα ρροϑιιίοη, ποις Ὀὰὲ ἰσ5ι1- 
ΤΠΟΏΥ ΟΔΠ ὈΓΙησ᾽ ὰ8 Δοηυδίηϊοα τὰ} {86 ἩγΠΟΪ6 80 Γ168 ΟΥ̓ Ὠ 5 ἀἰβροηβαίϊοβ, ἀπὰ {μι ἷ8 
κιμὰ οὗ Κπον]θᾶρα 18. δβο αὐ Ὶ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἴ0 ΟἿΓ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ἰηίδγτίη 
1Π086 ἰανγϑ. Ταβύπηοπυ, ὑβογοίοτθ, τιιϑὺ θ6 δατηϊθαἃ 85 σοηβιϊαὐηρσ {π6 Ῥσυϊποὶρ 
ΠΙ6ΔΠ8 οὗ ἀἰβοουθυῖηρ [88 Γ64] ἰανγϑ ὈΥ τ δίοἷι (86 ππίνογβο μ88 ὕδθη γορσυϊαἰοα : (δας 
ΤΟΒΟΙΤΠΟΩΥ 85ΒΌΓΟΒ 8 ἰΠαὐ (86 εὐναλίῳ σΟΌΓΒα οὗ πδίυγα δ88 οὔϊθῃ Ὀδθη Ἰηἰοιτυρίορα 
ἴο ρΡγοάμσο ἱπηροτίδηῦ τλογὰ] οῇδοίβ; δηα νῈ τηυϑῦ ποῖ αὖ σαπάοτλ ἀϊδγοραγὰ βυοὶ 
ζοΒι ΟΏΥ, Ὀδοδιι86, ἰπῃ Θϑυπχαϊίησ [(8 ΟΥΘ αν, τ οὐρὰς ἴο Ἰοοὶς αἰτηοδὺ ἱπΑπ  (ο] Υ 
ἸΏΟΣΕ δῇ {Π6 τηοσγαὶ ὑμδῃ δῇ [86 ΡὨΥ 5104] οἰΓοι τ δίῃ 668 οΘοπμηοοιθα τ} ΔῊΥ ραγίϊουαῦ 
ουθης.""} 

(3.) Το ἡ] τν οὗ Μτ. Ηυπιοβ ΒΟρὨ1βη) τλαῪ 4180 ΡῈ βῆονγῃ, Ἔνθῃ 
ὍΡΟΙ 18 ΟΥ̓π Δ ΟΥΘα ῬΥΙΠΟΙΡΪ6Β. 
1 τὲ βοογοί οὗ οοπῃρουηάϊηρ ραπρονά ον μ8α ρου βμοα ὈΥ {86 δοοϊάοηίαὶ ἀσδὶ οἵ 

15 ἀἰϑοονθγοσ, ἱπιπηθα  αἴ 6} ν ΑΘΓ 118 ΘΧ ΓΔΟΓΙΠΆΓΥ ρου 6ΓΒ μδα Ὀθοη δαὶ ἐθὰ Βοίοτο 
ἃ Βυμάγοα οοτηρούθηϊ ὙΠ ΌΠ68868, οα 86 ᾿χϊποῖρ] 68 οὐἁἨ 186 ΒΟΡἪἶδπὴ ποὺ ὈΘίοΓΘ τι8, [88 
ἴᾳοί ΟΥ̓ 118. ΘΧΌΓΒΟΓΔΙ ΠΆΓΥ ῬΟΎΓΘΟΙΒ τηυβὺ ᾿πηπιϑη!αίο Υ Ὀ6 τοϊθοίοα 88 8 τυδηϊ δῦ 78186- 
ιοοά, Ἐον, ὑπαὶ ἃ 8118}} ἴδοι ῬονοΣ Βῃου ἃ ρΟββ689 β Οἢ ΡΟΎΟΓΒ οοηίγδαϊοἰβ [86 
πΠἰν γβ8] ἜΧροσ θησα ΟΥὗὈἁ τηδηκὶπα. Τῆδ αἰἰαϑἰαιίοη, {Πποτοίογο, οὐἩ μα δυπάτοα πὶϊ- 
Π65:68 ΓΛΗΣ σομ γϑαϊοίθ (88 ὉΠΙΎΘΓΒΑΪ ἜΧροσίθηςα οὗ τηδηϊκιπα. Βαΐ 1Ὁ δ ποτα 
Ῥγοῦδοία {μα 11|688 υπαάγϑα τυ Π6 8868 Βῃ 0] Ὀ6 ᾿ἴὰτβ ὕμαῃ ὑπαῦ {Π|6 ἀμΐνοῦβϑαὶ οχρα- 
ΤΊΘηςΒ οὗ χμΠ ΚΙ πα Βμου]ὰ θα σοπίτανοπθᾶ, ὙΒογοίογο, {μ6 ρσοιοπάθὰ Ὀ]δοῖς ρον ογ 
Ῥοββοβϑδθα ΠΟ ΒΟ ἢ ΘΧΙΓΒΟΓΙ ΠΑΡ ΡΟΥΤΘΙΒ 85 ἰμοβὲ ᾿ΒΙΟΙ ἰ{|686 1[8]86 ὙϊΓΏ68565 που]Ἱὰ 
Ταϊῃ δϑουῖθα ἴο ἰδ. 

(4.) ΤῊ8Β Βορῃιβηλ ([ῸΣ ἀὐρυταθηῦ 11 σϑ ἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 641164) ““ῥγονθ8 
ἴοο ταυποΐ, δπα {πογοίοσα ρσόνθβ ποι μηρ." 

1 Ὧγ. Ο. Οτοροῦυ  1,βιἴ6γ8 οα ἴπο Εγνϊάσποοβ, ὅς. οὗ {πὸ (τ βεῖδη Ἐονοϊδιίοη, υοΐ. 1. 
ῬΡ. 176,177. ΤὨὶβ ἀγραυπιθηϊ 15 ρυγβυοα το ἃ σΟΠΒί ἀΘΥΒῸΪΘ οχίθηϊ ὈΥ ῬτοΟίΌδΒΟΣ ΨίηςΘ, ἴῃ 
ἢϊ5. ϑουπιοὴ8 οἡ ἴπ8 ΟΥ̓ ἀ ἢ Ἰὴ  οὗὨἩ Μίγας]οβ, ϑνο.; δηὰ ὙΠ πιο δουίοηθ88 ὈΥ 1).. νὶρῖ, 
ἷῃ [18 ϑιγβίοιηῃ οὗὁἩἁ ΤὨΘΟΙΪΟΘΎΥ, γο]. ἰϊ. ὑΡ. 498---806. 8.66 4190 Βρ. Μαγβῃβ ,κοῖυγοα, ΡαΤΕ Υ . 
Ἰμοςι. 80. ΡΡ. 72---91.; δὰ Ὦγ. Οὐοκ᾿Β [πα γΥ ἱπίο τῃ6 ΒΟΟΚΒ οὔ τη6ὸ Νον Ταβίδιηοηϊ, 
ῬΡ. 336---8952, ΤΊ} βοορίΐ94] ᾿ἤθοσυ οὗ στο σοποογπίηρ [ΟΒΟΪ ΠΟΥ ἢᾺ5 Ὀδοη οχροβοὰ 
ὙΠ} δἰηραϊαῦ Δ 0} ἘΠ Ὁγ τ. ΥΒδιοΙγ, ἴῃ ἢἷ8. “ Ηβίογὶς 1)ουδίϑ᾽᾽" τοϊδιῖνο ἴοὸ Ναροϊοοπ 
Βιιοπαρατγῖο, ΠΟ Ὧδ85 Δρρ] δά ἱξ ἴο ἴπ6 ἢἰβίοτΥ οἵ (δῦ ΟΧΙΓΔΟΓΑΪΏΔΙΥ τηδη, ἴοὸ ΜΠΙσἢ ἢ6 5 
ΒΒΟΥΙ {Π8ῇ δ ΔΡΡἢΪ68Β τν } 80 τη 10}} σΤΟΔΙΟΥ ἔογοο 1ῃδη ἰ ἀοο8 ἴο 16 ον 5} ΟΥ ΟἸ γι βιίδη 
ΠΔΓΓΔΕνο, ΔΒ ἴ0ὸ γαάθςοο (86 ἀϊδοῖρ]α οὗἨ Ησπιποὸ ἴο τΠ|8 ἀἰ]οτητηα, νἱΖ. οἰ Ποῦ τὸ αϑαᾶπάοι ἢΐ5 
ΤΠΘΟΥΥ͂ Δ] ΓΟρ ΠΟΥ, ΟΥἩ 10 ΔΡΡΙΥ ἰδ ἤγβὶ νυ ΠΟσο 1 18 τηοδῦ ΔΡΡ ΠΟ 80]6; πὰ ἀροῃ ἴποβο ργγουὺηῆβ, 
οὐ ψὨϊσοἢ Πα ἰπηριρτιβ ἴῃ ΟΠ γι βιϊδη δογρίιγοβ, ἰο δοκπον]οάρο ἴΠ6 δοοοιηῖβ οἵ Βιιοπδ- 
Ῥαγίθ, τὴ  Βῖ ἢ 106 του] τγ88 80 Ἰοπρ διηδζοὰ δπὰ ἰοστ βοά, το μᾶγο θΘΟῊ ἃ ΤΏΟΓΘ ἔΟΥΡΟΙΥ, 
--ἴὴὸ διηυδοπιοηὶ οἵ τ 8, ----ΟΥ 1πΠ6 ὈΌρΌΟΔΓ οὗὨ ΡΟ] Εἰς ΔΒ. 
ΤῊ τοδάοσ, στο ἰ8β ἀδβίγουβ οὗ γμἰϊψ ἱπνοβι ραιηρ 186 5υ)εοὶ οὗὨἨ τηΐτϑοϊοβ, Μ}}} δά ἰΐ 

ΨΟΤΣΥ͂ 8ΌΪΥ ἰγοδιοὰ ἰπ 1)γ8. Οδι ΡΌ6}}}8 δῃὰ Α ἀΔπι5᾽8 ΤΊοδίβθα, ἰῃ ΓΟΡῚῪ ἴο [πὸ ΒοΟρ ἢ βίγυ οὗ 
ΠῈἊὰπιο; ἴῃ γ. ΗογΒ Νοττιβίδη 1οἰαγοΒ, νοὶ. 1. ΡΡ. 157---200. ; ἰη Ὧτ. Ῥυγσοβ ΒΌυτ 1)15- 
βούϊδι᾽Ιοη5 οὐ Ῥχονίάοησο, ὅς, ἀἰε8. ἱν. ὑῃ. 884. δὲ δεᾳ. (418 οὐ }.); ἴῃ ἴῃ6. Οτνογίοη οἵ 1) γ. 
])ου]α8, ΒΡ. οὗ ΘΑ] ἸΒΌιτΥ ; ἰπ Ὧγ. ΕἸ πρίοπ᾿ Β ϑοηοπβ οἡ Μίσγβοϊοβ, δὲ {πὸ οηπθι δῃ 1.80- 
[ὈΓῸΒ ἴογ 1795, ϑνο. ὨὈ]ΐη, 1796.; δηὰ ἴῃ Ὦχγχ. ΥΥ αὐ Ἰανγ ΒΒ ΤΥοδί86 οα Μίγαςοϊοβ, αἸαβροῦν. 
ϑ06 4180 ΒΡ. ΕαἸεἰρΒ Τιββοσίδιίοη οὐ Μίγσγϑοὶθβ (ἴὴ τΠ6 (Πἰγὰ νοϊαπια οὗἨ 18 δἀϊτοη οἵ ϑῖδβοϊ- 
Ἰιοιι86᾽᾿ 8 Ηἰβίουυ οὗ ὕἴπὸ Β10]6, ΡρΡ. 2340. εἰ 8ε.}, ἴῃ νυ Βῖοἢ [06 οηἀοδνυοῦγβ ἴῃ ἃ οοἰουγαϊοα 
ἸϊλογΑΥΎ Λοῦσταὶ ἴ0 δα ρροσί 1π6 βοοριϊοαὶ ποίίοηϑβ οἵ Πιιπια ἀπὰ ἢΪ8 [Ὁ] 8 ἀγὸ τηοβί ΔΌΪΥ 
ΟΧΡΟΒΟᾶ; 88 {ΠΕΥ̓ 4|80 ἅτγὸ ἰὴ [1ὸὰ ον. Φ. βοιμογν} 8 “ ΠΟΠΙΑΤΚ8 Οἡ δῇ γι ὶς]θ ἰη τῃ6 Ἐῤίη- 
Ὀπγρὶι Εονίον, πὶ νυ ἢ ἴΠῸ ])οσιτίπο οὗἩ Ηππι οα Μίγδοϊοϑ 8 τηαἰ ἰδ πο ἃ." δνο. ἘΔ ΓΡΉ, 
1815. Το ΒΠΠ πὰ βιχί γοϊαμηο8 οὐὗὁἨ Ῥυοίοββοσ γ γηοὶβ Ὑταϊς ἀθ 4 Ὑ᾽ ὀγιτ6 ἀδ 18 Ε6}}- 
σἷοπ Ομγέεξίθηηθ α]8ὸ ἀΐβουβ8 (ἢ βιι )θοῖ οὐἨ τηΐγαοΐεβ αὖ σοπβι ἀογα Ὁ]. Ἰθηρίῃ, δη ἃ ργοϑοηὶ 
νοῖδ 8011 ἃ δηὰ Ἰοδσγῃοα σορ]} 68 ἴο ἴ)6 ΟὈ͵ ΟΙΙΟΏΒ οὗὨ {Π6 ΟΡῬοβοσδ οἵ σου δίίοη. 
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ἍΤ ῥσόυοϑ ἴο0 τ Οἢ ; ἔογ, 1Υ 1 δπὶ ἰο τοὐϑοὺ [86 βἰγοηραοϑὺ (θ8ΠἸΟΤΥ͂ ἴο τλῖγ8 0168 
Ὀσοδιιδα ὑθδΟΪ ΠΟΠΥ [89 οἴθη ἀδοοῖνοα τη6, τ δῦ πηϊυγο δ ΟΥΔΘΥ ἮΔ8 ΠΟΘ Ὀ66ἢ 
ἴουῃὰ ἴο ἴ8}}, ἰδ π 1 οὐυρῆὶ ἴο τα]θοὶ 8 τηΐγϑοϊο, ουθὴ 1 1 ββουϊὰ 866 10 τι ἢ ΠΥ ον 
6γ65, δῃὰ ἱΥ 411} ΤΥ 56 5868 Ββοιι]α δ(ἰθϑί 1Ὁ ; ΤῸΓ 81} ΤΑΥ͂ 86 η868 ἢαᾶνα ϑ8οιῃηθί  π|68 σίνθη 
ἔα!86 τοροσίδ ἩΠ||δὲ παίουσα μ88 ΠΟΥ͂ΟΣ ΌΠΕ Δ5ίΓΑΥ ; βηά, (Ππογείογο, Ὀ6 {Π6 οἰτουπι- 
Βίδῃ 68 ΟΥΟΥ 80 ἀθοΐβινο ΟΣ ἱποοηβίβίθηῦ ὙΠ} ἀσδοορίίοῃ, 5{1}} 1 πιυϑὲ ηοὶ Ῥ6] να τ ϑδῖ 
[ 566, δη6 6Αγ, δῃὰ ἰουςἢ ; ν δῦ ΤΥ 86 Π868, Ἔχοσγοϊβοα δοςοσάϊῃρ ἰο {Π6 τηοϑὲ 46]1- 
Ὀοτγδίδ ἠυάριηοηῖ, ἀφοίδσα ἰο ΡῈ ἴσῃϑ. 41} (15 186 ἀγριιπιδηῦ τοαυΐγεβ, δηα Ὁ ργονθ8 
ἴοο πιυοῖ ; 0 ἀἰβθοι ἰοῦ ἴῃ [88 6886 βιρροδβθὰ ἰβ ουἱϊοῦ Οὔτ ῬΟΥΤΕΣ, πὰ ἰβ ᾿πβίϊπο- 
ἐἰνεῖγ ργομουηςοά δὈδυτὰ ; δηᾶ, δὶ 18 τποσο, ᾿ὑ που ]ὰ ϑυθνοτὶ ὑπαὶ ὙΘΓῪ ΤΥ ΟΡ οὗ 
πδίαγα οἡ ψ ϊο ἢ {86 ΔΥραπιοηῖ τοδίϑ ; [ὉΓ [815 ΟΥ̓ΔΘΓ ΟΥ̓ παίυτα 8 Ἰθαυπθὰ ον ὈΥ 86 
Θχογοῖβθ οὐ ΤΩΥ̓ 86 868 Δηἀ Ἰυάρτηρηΐ, δηὰ 17 [8686 [41] τη6 ἰπ [6 πιοϑὲ υποχοορίϊου- 
ΔΌΪα αἰγουτηδίδησοβ, [ΒΘ {Ποὶν ὑθβυ  ὩΟΏΥ ἴ0 Παϊογα 18 οὗὨ 0016 ποσί. ἢ 

Υ. Βοξυϊαίου οὗ (16 οδ͵δοίίοη, ὑπαὶ {Π6 δου άθηοα ἰὸῸΣ [86 οΥΘΟΙΙ ΠΥ 
οὗἉ τηΐγβο δ ἀθογθαβϑοβ τ] (86 ᾿αρ86 οὗὨ γ6 88. 

71 18 γί Ποῦ οὈ͵]οοῖοα Ὀγ [86 ἀμεῖρει οὗ Μτ. Ηυπιο, {παὶ ““ ψῇδί- 
ΟΥΘΓ ΠΙΔῪ Ὀ6 οοῃσοαρα ἴο [Π086 ὙΠῸ τϑοοινθα στη γδο} 68. ἃ8 ἰγὰθ ἴγοιῃ 
16 ἐδϑυ πη οΥ οὗ σοποιγτεπέ ΜΔΌΏΘΒΒ6θ, Π086 ὙΠῸ ᾿ἴνα ἃ ἰπουβαηα 
γ6 478 δέον (Π6 ονθῃΐ ὁ ΠΑΥΘ ΠΟ ΓΘΆϑΟη ἰο Ὀ6]1θνα 1 ; δῃὰ (πδὺ 1 τα 
δάἀγαϊς (Παῦ σοπουγγοηῦ ἰϑδυ ΠΟΥ σπᾶν διιρταθηῦ, 81} ϑιμοοσεϑίυο ἴ68- 
Εἰ ΠΠΟΠΥ αἰπλη18}}68, δηα ὑπδῦ 80 ΓΆΡΙΑἸΥ 88 ἴο σΟμηλΔ Πα ΠΟ αϑϑθηΐ δου 
ἃ ἴα ΘΘὨΓΣ168 δὖ τηοβί.ἢ 
ΑΝΒΉΕΒ. --- ΤὨϊ8 ΟὈ) ΘΟ. ΙΟΏ 18 βροοίουϑ, Ὀυϊ ΥΟΓΥ͂ ἴδγ ἴτοῦλ ὈοϊηΩ σογγθοῖ. [0 18 ποῖ, 

ἰπάδοι, ἀοηϊοὰ “δα {μ γα ἸΘῪ Ὀ6 σά868 ἴῃ ὙΔιΟΝ οὐ  ΒΙΠΠΥ νδη δ 6 8 τ} {ἸΠῚ6 ; 
Ὀωυϊ πο ᾿θδιι ΠΟΩΥ 18 ΤΟΘΙΪγ ἰὴ ἴΠ6 παίυγα οἴ (πη ρ8 τοηάἀογοα 1688 ογοὶ ὉΪ]6 Ὁ ἂῃ 
ΟἾΒοΡ οδυδα ἴθδη (δ 6 1088 οΥ νγαηὶ οὗ βοπια οὗἁἨ ο86 οοπα  ἰοπ8 τυ ἢ ἢγβὶ τηδὰθ ᾽ἢ 
ΤᾺΓΙΟΠΔΙΪΥ το! οἷθ. ΑἋ ὑθδιϊ ΠΟΩΥ σΟΝ ϊμιι68 οφιαξίμ ογ Ὁ] 80 Ἰοη Ως 88 1 15 ἰγϑ ἢ 8- 
τα δα πὶ τ 4}1} (μοδ6 εἰγουταβίδησοθ δηὰ σοπα Ἰ0ὴ8 ἩΒΙΟἢ ἄγϑι ῥτοοσιιγοὰ 1 ἃ οοτίδιη 
ἄἀσστοα οὗἁ ογϑϊ διηοηρεῖ πιδη, ργορουγ(ομδία ἰοὸ 86 ἰπίγίηβις ναΐαθ οὐ [8086 οοηά!- 
(ἰοη8. [μοὶ 10 Ὀ6 βαρροδρὰ ἰδδὶ 6 ῬΟΙΒΟῺΒ ὙΠῸ ἰγϑηϑηῦ [86 ΘΒ ἸΠΔΟΏΥ τ δὺς, 
᾿οποϑβῖ, δηὰ ἀϊϊσοηΐ Ἰὴ 41} {π6 γοαυΐδὶϊα πα υ τ 5 88 (0 τι μδῖ ΠΟΥ ὈΓΘΠΒΙαϊ, πὰ ΠΟῪ 
δουϊὰ [86 αν ἄυθ ἴο {8617 ἰθϑυϊ πιο Ὀ6 τοδκοηρα Ὀὰχὺ Ὁγ (86 οπ!βδίοῃ οὗ 
εἰγουπιδίδηοοδ ἢ τ δῖοἷν Οτ δϑίομ 18 ΟΟΠΙΣΆΣΎ ἰ0 ἰῃ6 ὨγροίμοβὶβΌ Νὸο οδ]ουϊαϊίοη οὔ 
1Π6 ἀδοσοδδα οὗ πα ογθ ὉΠ ΟΥ̓ ἰοϑὶ ̓ Π]ΟΏΥ, ἰῃ τ ὨΙΟἢ ἃ ταϑὴ ὈΘΑΓΒ ὙΠ Ώ688 τοϑρϑοὺ- 
ἰηρ' ΤΟΔ 68, μὰ ποὶ [86 Βοιίομβ οὗἉ μἷ8 οὐσῃι Ὀγαίῃ, οϑὴ οὐ ργοσθθα ὉΡΟῚ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΥ 
ῬΓΙΠοΙρΙ 6 τμδὴ {πδῇ οὗ 16 οἰαγδοίθσβ δηὰ 08} βοϑοῃ8 οὔ (Π6 τ [Π65568 ; δηά, (δα Γα- 
[ΌΓΘ, 88 ΤᾺ Ἀ8 ἴπ6 ΟΥΘΟΙὈΪΠΥ ΟΥ̓ ΔΩΥ τηδιῖοσ οὗ ἔδοϊ ἀδροηὰθ ἀροὴ ρυγα ἰθδυϊπιοηΥ, 
(δοδϑα τῆο ᾿ἶνα δῇ 186 τοιηοίοβὶ ἀϊδίδποο οὐ {}π26 ΤΩΔῪ δνα {16 δᾶπιλ6 δυϊάθποθ οὗ [ἢ6 
ὑγυ ἢ οὗὨ ἱΐ, 88. [0586 ῬοΥϑοῺ8 ὙΠῸ ᾿ἰἱνθὰ πϑαγοδὶ ἴο ἴδ6 ἰὴ ἴῃ 08 1.16 ὈΠῚηρ τγὰ8 
δαϊὰ ἰο Ὀ6 ἄοπο, ἐπαῖ Ἰἀοηῖοαὶ ὑΐλ6 Ὀοΐης οὗ οουγθο δχοϊαἀοά, 

ΦἸῃ ναὶ μοβϑὶ Ὁ]6 ἸΩΔΏΠΟΙ, ΓῸΓ ΘΧΘΙΡΪ6, οδπ ἴΠ6 ουϊάθηοα οἡ τοὶ τσ Ὀοἰ ον α 
1π6 δοῖβ τοϊδιεὰ ἴῃ ἴμ6 ἀοβροὶθ Ὀ6 [638 ἴΠ8η Βαϊ οἡ πος ἴΠ086 ἔδοϊβ γθ 6 ΔΟΟΓο- 
ἀϊιοὰ Ὀγ ΟὨ τ βιδη5 ἰῃ (6 βοοοῃὰ οὐ (δϊγὰ σοη το ὃ ΤΥ ΡοΞβδβοβ86α ἰδ διαπάλγὰ 
ΓΙ Ωρ οὗὁἨ [86 ονυδῃρο ἰϑῖ8 ; 80 ἀο νὰ : ται ἴΠΠ086 ὈΟΟΪΚΒ ἤθη οοπίαἰηθα, ὑΠΟΥ̓ ΠΟΥ 
οοηίδίη ; δηὰ (Π6 ἱῃνθηιίοη οὗ ρυϊῃοηρ ΒΘ θπι8 {ΠἸκοῖγ, πάθον 86 σάτα οὗἁὨ Ῥτγονίάθῃοθ, 
ἴο ῥγαδοσνο ἴδοῖι βομυΐπο ἴο {86 οπὰ οὗ ἰἰπι6. Τῆϊ5 δαπνγΌϊα ἱπνθηοη ΒΔ8 80 [ΔΓ 
Βοοιγοὰ 81} σοπδι ἀογ  ὉΪ6 πποπυμηθηί8 οὗ μὰν αὐ 4 πὶ ΠΟ ΟΥ̓ ΠΑΣΥ οδ᾽ δι ἶ68 ΟΥ̓ 
ΑΓΒ, αἰ δδοϊ υἱἱοηθ οὗἩ χονογημηθηῖβ, ὅζο. οδῃ (ὀβίΓΟΥ͂ ΒΩΥ͂ ταί γ 8] ουϊάθποθ ΠΟῪ ἷπ 
οχ ϑίθποθ, ΟΥ τοπᾶὰορ δ 1688 ργοῦαῦϊα ἴο Πο86 ὙΠῸ 884}} ἵνα ἴῃ ἃ ᾿πουβδηὰ γϑαγϑ' 
{π|6, (Π8ὴ ἰδ δ ἰο υ85. ὙΥΙ τορασὰ ἴοὸ {86 ἴδοῖβ οὗ {6 ΟΠ γι βίίδη τοὶ  σίοπ, ἱπά οί, 
1 ἰθ ποϊογίουβ ἰδῇ ουξγ ουϊάθηοα ἴῃ ἵλνουῦ οὗ ἴμθπὶ 85 ἱπογοαδοα ἰπδὶ δὰ οὐἉ ἀϊπιη15}- 
ἴῃ δίποθ {86 δγὰ οὗ ρῥσγίηϊτηρ, [86 τεΐογημαίίοη οὗ τσοὶ σίου, πὰ {π6 τοϑίογαιοῃ οἵ 
Ἰοϊῖογβ ; δῃηᾷ, 858 οὐϑῇ {86 γεσενέ ἰῃαυίγιθβ οὗ Ἰδαγηθὰ θη αν ὑγοαυσοὰ {γορῇ ον ]- 
ἄδφηςο, ἴθ 66 '8 ΘΥ̓ΟΤΥ ΓΟΆΒΟΩ ἴο ΒΟΡα ἰΐ τ }}} σοπίϊηθ!α ἰ0 'ποσθδθ. [περοά, ἰδ '8 οἡὶ 
πὶτ ἢ τοραγὰ το {86 ἴδοῖδ τοϊαἰδὰ ἴῃ {86 ΒΙΌ]6, [μαὉῦ τοθη ανοσ (δ]ὶς οὐ 186 ἀ 41} ἀϊπι}- 
πυϊίοη οὗἁὨ Ἧγοα ὉΠΠ}Πγ. ΒΟ σοταρ δῖπβ οὗ 8 ἀθοδΥ οὗὨ ονϊήθηςθ ἴῃ σοϊαἰΐοη ἴο 186 
δοϊΐου5 οὗἨὨ ΑἸοχαπάογ, Ηδηπῖθαὶ, ῬοπΊρου, οὐ θαυ Ὁ ΗΟΥ ΙΏΔΗΥ ἔδθνοσ οὗἉ 186 

τ Ὁ τ. ΟΒδπηΐη 8 1ἰδοοῦγθο οἢ ἴμ86 ΕπνίάθηςςοΒ οὗ Εδνοδὶ]οὰ ᾿οἸ ίοη, Ρ. 30. 
᾿ Ῥ 
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ανοηΐβ τοοογάθα Ὁγ Ῥ] αὐαγοβ, οὐ ῬοΟΪΥ ΐ 8, οὐ 1ἶνγ, ἃγ6 Ῥε]Ἰανοὰ πον (οη δοδοππξ 
οὗ 4 ἀϊανϊπυζίοη οὗ ονυϊάθηοθ), ᾿πᾶπ σόσγὸ Ὀεο] νοὶ Ὀγ Μγ. Αἀάΐϑοη, οὐ ᾿ψογὰ ΟἸαγθη- 
ἀοπ, ον ἀοοῖτου Ομαυσογ ἢ [1 πισθῦ ΡῈ οοηἰοπά θα νυ ἢ βοπλα Βῃονν οὗἁ ργορβθ.  γ, 
{πα γα ΚΠΟῪ πιο οΟΥ̓Ὠ (086 ΔηοΙοη 8 (ΠΔῃ ἴΠ6 ῬΘΟΓΒΟΠΒ ΠΟῪ τηρηϊϊοηρα  Ὀυΐ (Παὶ 18 
σι εἷγ ἀϊεγοηὶ ἔγοια δοογθα πρ ἐθα6. γα ΠΟΥΟΡ ΒΘΔΥ ῬΟΥΒΟηΒ8 Ἡ]δΐηρσ ἔμογ μδὰ 
Ἰἰνοὰ αρθ8 θαυ ον, ὑμαῇ [ΠΟῪ ταῖρῦ παν δα Ὀδίοῦ ῥγοοίβ ὑθαὶ Ογτὺβ νγ88 186 σοῃ- 
ΌΘΓῸΣ οὗἩ Βαδυγίοῃ, 1μαὺ Πατῖβ τὴᾶβ Ὀθδίθῃ ἴῃ βθύογαὶ Ὀδι1168 ὈΥ ΑἸοχαπήογ, μα 
ἰίυ8 ἀοϑιγογοῦ οτγυδβαίθι, (Βα Ηϑπηΐθα] νγ88 ἢ ἰΓΟΙῪ γουϊοὰ ὈΥ δοὶρίο, ΟΣ ΡΟ ΙΡΟΥ͂ 

ὈΥ ΨΔυ] 18 Οεβαγ : (βου ρ 6 βοιῃοίτηθϑ πὰ τηθὴ οὗἁ δάθηϊ βῃὰ δῃςοῦρτβίησ πιϊπὰϑ 
ἜΧοϊαϊπιίηρ --- Ο (παΐ 1 Βεὰ Ἰϊνοὰ αῃᾶ Ὀδθὴ ἀν ὙΠΘῺ δυο δηα Β00 8 Βρ]οπαϊὰ 
δνθηΐβ οσουγγοα: ΠΟῪ ΠΟΙ δΔἢ ἱπίογοδε βδουϊὰ 1 βανθ ἰδίῃ ἴῃ ϑυςὶ βοθηθβ, ΠΟΥ 
ΤΩ ΟΝ ΘΟΏΘΟΤΉ ἴῃ {861 ἰογπιηδίϊοη [ἢ Απά, ἱπάοοά, ἰδ 15 {86 ἰγεαυοηὶ μοδτίηρ οὗ 
Ἰ|κα ὀχοϊδυγδιίοης [πδὺ οδ.868 πιοῃ 10 σοηίουπα ποῖρῃὺ οὗὨ ἰοβύ ον τυ ἢ ψαστη τ ΟΥ 
ἀερίβ οὗἉ ἔδβεϊπρ ; ἀπὰ ἰο [086 ϑίσῃί οὗ (ῃς οββθηῖδὶ ἀἰ θγθπος Ὀθίνγθαῃ σθϑὶ ουϊάθῃςθ, 
οΥ 86 γα 8818 [ῸΓ Ὀ6]16 οὗ κἰβίογυ, δπὰ ὑδ6 86 8108 ἱπαργθϑϑίοτι ΟΣ ἱπ δι 6 Π66 Ὑγἢ]ο]ὶ 
ΒΟὮ ἩΙΒΟΟΓΥ ΤΩΔΥ͂ τη Κα προ 186 τη. Κα Ὀδ] ον 88 ἤγπιὶγ (πδὺ Γιιιοτοίίυ8 Κι ]οὰ 
μη 86 1 πὶ {86 ἀδ τί απὶ οὗὨ ἃ ἔδυ, 88 ὑβαΐ ,πογθίϊα βέδ6 ἃ ἤΟΓΒ01} ἴῃ ΘΟΠΒΟα ΘΟ 
οὔἴμα Ὑσοηρϑ 886 Δ τοοοϊναά ἤτοι ΤΆΓΑΪΠ᾽Β Βοὴ ; γοῦ γγα δαὶ ἃ πη ἢ τηογα ᾿ἶνοὶ 
ἰπίογοβε ἴῃ {πα Ἰαὐΐοτ δνθηΐ (Βδη 1π ἴΠπ6 Ὅτηοσ. Τδδ [εἴα οὗἨ ὐδυίμαρο, οὐ [86 γοβϑυΐὲ 
ΟΥ̓ {π6 οσοπίοβῃ Ὀούτνθθη ΔΗΥΒΟΩΥ δηὰ Οοίδνδ γοϑροοϊης ἴΠ6 διρίγα οὗ {86 που]ὰ, 
πουϊὰ ἀουθυ}65885 Ὀ6 ποῖ ΠΊΟΓΘ ἀθορΡΙΥ [δ] ζ, δὴ ἃ της ΤΌΤ ΔΓΙΩΪΥ σοηνογβοὰ 
δου, πὶ νὸ σοηζαγῖο5 οὐὗἁἨ 108 οἸΓΟυπιδίβηοοβθ, ἐμὴ ΠΟΥ͂ ΘΥΟΥ ΓΘ ΠΟΥ; γοΐ 
1πο86 ψῆο πη σΟμγνΟΓβοα αὐουῦ δοιὰ δα ᾿υϑὺ ἃ8 τῃυοἷ τοϑβοὴ (0 ἀουαδέ ΤΠ ΟΪΓ 
ΟΟΟΌΤΤΘΠΘΟ 89 ΜῸ Πᾶνα; ἰμδὺ 18, ᾿ιαδῦ ΠΟΠ6 δὲ 4}}. Απὰ ἴδ6 Ιἷκ6 σϑαβοπῖηρ ν}}} 
ΔΡΡΙΥ ἴο αἱ {π6 οἰγουπιδίδηοοβ τοοοσάθα ἴῃ δυϊβοπίὶς μἰϑύουυ. 80. τδαῖ, μανίησ 
οϑ δ Ὁ 1386 4 [16 σα πα 6688 ἀπα δυ ΒΘἢ(ΙΟἸΥ οὗ 1μ6 ὈοοΟΪκ5 οἵ βογιρίυτα ου δνυϊάθῃησθ 
ἌΓ ΒΡ υΐοῦ ἴο μδὲ οἡ Ὑ16}} ΟὔΟΡ βίου ὈΟΟΚΘ ΑΓ τϑοοῖνοα, ἰδ 8 {Π6 τηοβὲ 
1416 δπὰ γυἱάϊουϊουβ {πἰπσ ἱπιασί Δ Ὀ] 6, ἰο αῇἴδοὶ ἴο ἀ18} 6] αν δὴν οἵ {πὸ ζδλοὶβ {πόγοὶπῃ 
ΤΟοΟΥ 6 οἢ δοοουῃηΐ οὗἉ {116 Γαπηούθ 688 οὗ (86 {ἰπ|68 ἴῃ τ πὶ οἢ εἶν οὐσυγγοα. 

ΤΙ8, ἐπ6 Ὠἰϑίογιοαὶ ονιάθποοθ ἔογ {86 ρσϑηυϊηθηθδθ, ἰγατῃ, δπᾶ 
αἰνῖηα δα ΠΟΥ Υ οὗἩ [Π6 ΟΡ ΡίαΓα8. ΔΙῸ 50 [ὯΓ ἔΓΟΙ. νην 1685 δὰ 
1685 Ὀγ 1π6 ἰαρβ οὗ αρϑβ (48 βοῖὴθ δηΐαροπὶδίβ οὗ σϑυοϊαῦομ μᾶνα 
Ἰπϑιηυδίθα), (δῦ, οα [8868 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ΒΟΥ ΔΓΘ ὈΓΟΡΥΘΒΒΙΨΟΙΥ ΠΟΓΟΆΒΙΠΡ; 
ὙΠ ἸΠΟΥΘΑΒΙ Πρ ΑΓΒ; ΤῸ 80 ΙΏΔΩΥ͂ ΠΟῊ ΘΥἀΘ 668 ΔΠα ΟΟΙΠΟΙἀΘηΘΟΒ 
ἢᾶνο Ὀοοη ἀϊβοονογθα 1ἢ ἔδνουῦ οὗ [86 “6ν7ν ἰδῇ δηὰ (τ βίη ὨἸϑίου!οΒ, 
Ὧ8 Δ ἀλη.Π1ν ἴο ΠμρΚα τ|0 [ῸΓ ΔΩ οὐἹάθησαϑβ ὑπ ΤΔΥ μανο ὈΘοη Ἰοβί 
1ῃ ἔουταθυ ἀσθᾶ; δηᾶ, 88 {ἢ18 ᾿πργονθηηδηΐ οὗὁἨ ὑμ6 Ὠἰβίοτισαὶ δνιάθησοϑ 
18. ῬΓΟΟΥΘΒΒΊΥΘΙΥ ἸΠΟγΘαδίηρ᾽, ΠΟΥ 18 ΘΥ̓ΘΓῪ ΓΘΆΘΒΟΣ (0 ὈόΊϊονο {πα {ΠΟΥ 
11] ἀΔἼ]ν ὈΘΟΟΤΉ6 ΠΟΤΕ δΔΠα ΤΊΟΓΟ ᾿ΓΓΘΒΙΒΆ10]6 ἴο 811] σαπαάϊά ἀπ βοσίουβ 
1ῃαυ ΓΟ Γβ.3 

ΥΙ. Βαῖ, Βονγανοῦ βα βίδοί συ {Π6 ργθοθάϊηρ σΘΏΘΓΑΙ ἀπά αὐδέγαοι 
ΘνΙ 6 πο 68 ΤΔΥ ὍΘ, 1Ὁ 18 Ποὺ ὩΘΟΘΒΘΆΓΥ [0 τοϑὲ ἴῆ6 ἀδίδεπρα οὗ τα ῖγϑο]68 
ἀραϊηδ {πο ΟὨ] οὔ οη8 οὗ 1η8.16]8 τ ΠΟ] ἀροη ἔποτη. ΤὴΘ ταΐγμο]68 σὸ- 
Ἰαϊοα τῇ {πὸ ΒΙ1Ό1]6 τῇ δοοομιραπιθα ὈΥ βοῇ ον θηοο8 88 1ὖ ψ1}} 6 
ἔουηά ἀουϊε ἰο δἀάάυσα ἴῃ βαρροτί οὗὨ ΔΗΥῪ οΟὔμον δἰδίοσιο ἔλοί, δηὰ 
ΒΌΘΝ 88 οαῃηοῦ θ6 Ὀγουσμῦ ἴο βιιθϑίδηθαϊθ ΠΥ ργοίοπαρα ἴβδοϊ ψ]ιδὺ- 
ΟΥΟΓ. 

ϑίποθ, ἃ8 τῦᾷ|Ί ΔἰγΟΔαΥ ἤανα ᾿δΔα οὐοδβίοῃ ἰὸ οὔβογνυβ, {Ππ6 ῬΓΌΡΟΓ 
εἴἴδοι οἵ ἃ ταΐγδοὶβ 18 εἰδαγίψ ἴο τραῦὶς {π6 αἰ νη 6 ἱη ογροβιθίοη ; 10 τηυϑὶ 

: Ὧγ. Ο. Οτορουυ Β 1,οἰἴοτα ὁ 1ῃ6 Ενίάοποοθ, ἄς. οὗ τλ6 ΟὨ τ βιϊδη ουοϊδίίοη, νοἱ. ἱ, 
ΡΡ. 196. 199. Οπη 1Π]16 βυῦ)οοὶ βε6 Μτ. Βοηβοῃβ Η}]βεδη 1. οί γοδ ἴογ 1820, ρΡΡ. 78---98. 

2 ΤῊΘ γοϑάοῦ ὙΠῸ ἰ8 ἀοσδβίτουβ οὗ δοοϊηρ ἴπ0 δυρζυτοηῖ (Ὑ ΒΊΟἢ 18 ΠΟΥ ΠΘΟΟΒΑΔΓΙΠΥ ἸΓοδῖοά 
τ ἢ τον) ΓἋῪ ἀϊδοιββοά, 18 τοίογγε ἴο ἴπ6 ἨἸβοδῃ ῬΥΪζο Εδβαυ, ἴοσ 1881, Ὀγ 116 ον. 
Οοοτρο Ταηρβῆαν, Β. Δ. (Οαπτίάμο, 1832. 8νο.), ἐπε ἰοὰ “ ΤΊιο Εὐυϊάρφηςσεβ οὗ τ1ὸ Τταϊὴ 
οὔ τῆς ΟΠ γβυδλη Βα] σίοη ἄγὸ πο τνοακοηρὰ ΒΥ Τιπλο." 

8. ὅ60 ἢ. 208. δυργὰ, 



ῬΡγοΟ οΓ ἐλοὶγ ]ηδριγαζίοη. 216 

(Ππογοίοσο μᾶνο οΠαγδοίθυβ ΡΓΌΡΟΥ ἴὸ ᾿παϊοαίθ ΒΟ ἱη ουρΡοΟβΒ οι ; δηά 
1Π686 ΟΕΙΤΕΕΒΙΑ ΔΓ ΒΙΧ 10. ΠΌΘΟΥ. 

1. 118 τοαυϊγοά, ἔπ6ῃ, ἴῃ {π6 ἢγχϑξ ρΐδοο, {μαῦ 4 ἔλοὺ οὐ δυθηΐ, συ Β1οἢ 
18 βίαϊοα ἴο Ὀ6 ταἰγδουϊουβ, βδουα πᾶν δὴ ᾿τωρογίδηϊ 6η4, νουίῃγ οὗ 
118 Δ ΠΟΥ. 

2. Τὸ τυυβῦ θ6 ἱπβίβπιῃμθουβὶυ δηα ΡΟ ΠΟΥ ρΡατξοσπιθᾶ. 
8. 10 τασδὶ 6 Β6ΏΒ1016 ({Ππαᾶῦ 18, ΟὈν!ουβ ἴο {Π6 86 868) Δῃη ΘΑΒΥ ἰο 

μα οὐβογσνοάᾶ; ἴῃ οἱμοῦ τψοσγάβ, {86 ἰδοϊ οὕ δνϑῃΐ τηιβὺ 6 βυοὶ ἰμαί 
{Π6 56 η868 οὗ τηδηκὶπα οδῃ οἰθαυὶ δηὰ {Ὁ Υ πᾶσα οὗ “0. 

4, 1ι πιιιϑὲ θ6 ᾿πἀδροπάρμί οὗ δϑοοηα οδιιδ6β. 
δ. Νοῦ ΟὨΪΥ Ρυ Ὁ] 16 ᾿ποηυτηθηΐθ τηϊδῦ 6 Κορ Ὁ}, Ὀαῦ βοπια ουΐ- 

γα δοίοηδ τηυδῦ Ὀ6 ΘΟὨΒίΔΏΓΥ ΡΟΥοστηθα 1 ΤΩΘΙΔΟΥῪ οὗ ἰδ6 ἔδοί 
τ8 ΡΌΘΠΟΙΥ πσγουρῃς. 

6. Απᾶ βιιοῖὶ στηοπυπιθηΐβ τηυϑὺ Ὀ6 δαΐ ὉΡ, δηα βοΐ δοίϊοηβ δηᾶ οὔ- 
ΒΟΥΥΛΏΘΘΒ ὃ ἱπδιϊυίαα, αὐ ἰπ6 ὙΟΓΥῪ {ἰπ16 τ ΒΟη {πο86 ανθηΐϑ (00 Κ 
Ηΐδοα, δηᾶ αἴζοσνσαγὰβ 6 οοπ ἀπιοά πιουῦ Ἰπἰογγαρίοη. 

1. ΤΠ ἢγδὶ ομαγδοῖοῦ οὗ ἃ. σοΐϊγϑοὶα 18, ΑΝ ἹΜΡΟΠΤΑΝΤ ΕΝΌ, ΑΝῸ 
ὙΟΒΤΗΥ ΟΕ 118 ΑὙΤΗΟΕ. ΕῸΓ δύ ῥγοθὈ} Υ 18 {Πογο, ἰδαὺ {86 
ΑΙ ΡΠ μου Βρθοῖα ΠΥ Ἰπύογροβα, δηα βυϑραπα [86 ἰανγβ ὈΥ ὙΒΙΟΣ 
116 σονοσηβ (818 σον, τ] που ΒΏΥ ΠπΘΟΘβϑιτυ, [ῸΓ ἃ {Ὑἱνοϊουβ ΓθηΒΟΙ, 
Ἰποοῃδιβϑίθης ἢ [18 νγιβάοιω, ἀπὰ ἀπυνοσίμυ οὗ ἢ18 στοαίηοββ ἢ Τν ΕΥῪ 
ΤΩ ΓΆΟΪα, Π6ῃ, ταυδί παν ἃ υϑοῖι! οπα, ἀπα οὔθ ἴο ψὨΙοΝ βοοομά 
σδῦδβ68 τὰ ἐπαάεφεαίε ; ---- (ΔΒ, ἴο ΔΌΓΠΟΓΣΙΒΕ ἃ ΡΙΌΡΠοῦ, ΟΥ ὕο ΘβίδὈ] Ἰ5ἢ 8 
τονοἰλοη. Αἢ οπὰ 80 Ὑ|Ι86 δῃα 80 Ὀθῃθυοϊθηΐ 18 γγ6}} ποσί οὗ 186 
ϑαργοιηθ Βοίηρ, 

ΤΗΐδ σμαγδοῖοσ οὗ ἃ ἴσιο στηΐγβοὶα 15 ἰουπα ἴῃ αἱ (6 ταῖγϑοὶοθ σϑοογάρα 848 Ὀοϊης 
οὐ οσιηθα Ὦγ Μοβοϑ δῃὰ Φ6805 ΟἸγίδὶ. Νόοῃδ οὗἁἩ ἰπθπὶ 8.6 τοργοβοηϊοαὰ 85 πδνλι 

ἢ ἩΓΣΟΌΩΣ ΟἹ ἰγϊνία] οσοαδίοθβ. 786 ἩὙΣΙΘΓΒ ΠΟ τηθηϊίοη (οὶ ΓΘ 6γ6- 
ὙΠΓΉ68868 οὗ ἴμ6 ἔδοίθ, τυ δ οἢ 1268 {μον δγωι ἴο αν ὈΘΘῺ Ῥουοστηθαὰ ρυὈ] ἰοΪγ, ἴῃ 
αἰϊεϑίδίίοη οὗὁὨ {86 ὑγιἢ οὐ (οἷν σοϑρϑοίνα ἀϊδρεπβαίίουβ. ΤΉΘΥ ὅσ ἱπάθϑα 80 ἰπ- 
οογρογαίθα τὴ ἢ (6856 ἀἰΒροηβδί οηβ, (παν [86 τ γΔ0168 σδηποῖ θ6 δαραγαίθα ἴγοιῃ ἴδ 6 
ἀοοίτγίποδ ; δηὰ {ἢ [86 πιῖγϑοὶοδ τ σο ποΐ ΓΟΔΙΪΥ ρογίοτιπθα {μ6 ἀοοίγποθ οππηοῖ Ὀ6 
ἔσθ. ΕὙγίβον, (86 πιίγδοϊος οὔ Μοβϑβ δῃά οὗἉ 688 Οτὶδῦ τσοσο ττοῦσι ἰῃ Βα ρροτῖ 
οἵ του διϊοηβ, τ Ὠοἢ ορροβϑὰ 8]} τὰρ γϑ! σίου βγϑίθιηδ, ργο)υάϊςο8, αημα Βυ ρουβ [1008 
οὗ 1Ἐμ6 ἃροὸ. ΤἈῖδ οἰγουπιδίδῃος δίοπο δοίϑ ἴπθπὶ, ἰ Ροϊηὺ οὗ δι βου γ, ἱπ θη οἷν 
δῆοναε ἴ86 ραρϑδὴ ὑγοά! ρὶο8 τοοογάθα ὉΥ δηοίοθηΐ τυίουδ, 88 γγ}} 88 {86 ῥγοΐθη δὰ 
Τηΐγδο] 68 οὗὨἨ ῃ6 Του δ ΠΌΤΟΝ ; ΤΩΩΥ οὗ ἩΒΙΟΝ ΤῊΔΥ Ὀ6 Βδονῃ ἰο Ὀ6 τηθτο ἡδίυγαὶ 
ὀνοηΐβ, 8116 ΟἴΒΟΓΒ δα σοργοβοηΐθα ὼ8 μανϊηρ ὈΘΘη ΡοΥίοσιηθα ἰπ βοοσοῖ, οὐ {6 
τηοϑί ἐγίοἱαὶ οσοδδίοηδ, δὰ ἰοης Ὀοίοσε {μ6 ἰπι6 οὗἨ ὑπ6 Ὑσίλουβ ΟΥ̓ ὙἩ ΠΟΤῚ ΠΟῪ ΔΓΘ 
τοϊαϊοα ; αηᾶ δυο οὗὨ ἴἤθηιϊ ω8 δ ἄγϑί υἱϑνγ ΔΡΡΘΘΓ ἴο Ὀ6 Ὀδϑῖ αὐϊοβίοα, δὰ ονὶ- 
ἀομεγ ὑσίο κα οοηἰγίνοα ἴον ἱπίογοϑίθαὰ ρΌγροβοα, ἰο Πδίϊοτ ῬΟΥΤΟΓ, ΟΥ̓ ἴ0 Ῥχομμούθ {86 
του δι Πρ δΌροΥβ  ἰοη8, δηὰ [86 ΘΥσΤΟΠθοι8 ἤοοίγίηο8 τ ΒΊΟΝ παῖ οδαγοῖ Β88 11- 

οὦ ὕροὴ ΠῈΣ ΠἸΘΠΊΌΟΓΒ, 88 ΔΙ ὶοΪ 68 οὗἁὨ ἔδιιἢ, (Βαϊ τηυϑὺ ὑὰ Ὀσ᾽ανθὰ οὐ ρμαΐῃ οἴ 
Ὠδίίοη. 

2. Α βοοοῃᾷ οὐ θεῖο οὗ ἃ ΤΊ Υ8016 18, (Πα. 1Τ ΒΕ ΙΝΒΤΑΝΤΑΝΕΟΌΒΙΥ 
ΑΝῸ ΡΌΒΙΙΟΙΥ ΡΕΒΕΟΒΜΕΙ, ΑΝῸ ΒΕΕΌΟΒΕ ΟΕΕΡΙΒΙΕῈ ΜΙΤΝΕΒΒΕΒ.-- 
Α Ρυβίποβθ, μυ Δα ]οα ἊΡ 1 ἃ οἱοϊϑίοσ Ὀθίογα ἃ ἔδθτν ᾿πιογθϑίθα τ ΚΒ, 18 
ποῖ ΡΓΙΟΡΘΙΙΥ αὐϊοϑίθα, αῦ ψΏθη δὴ δοίϊομ ἴ8 ρουϊοσπιοα Ὀϑίοσγο (μ6 
ῬΌΌΙΙΟ 6Υγ6, 88 [86 τΐγϑοϊοθ οἵ Μοβοϑ δῃὰ ἴμοδο οὗ Ο γὶϑὺ γθγθ, οὗ 

1 ΤΊοβα στ οσίδ ἴοσ ἱαρίηρ, οἵ πιίγδοϊοϑ, νυ {πεῖν {ΠΠπι8ἰταιτίο 8, ἄγ οἢ ἸΟῪ αὐτὶ ἀσεά ἤτοι 
Μτ. 1.2 58116᾽6 Βμοτὶ διὰ δου Μειποὰ τι ἐπ 1)ε βία, απὰ Ῥγοίοεδοῦ (Ἰαραυθά θ᾽ Β “" Οοη51- 
ἀεταιοηβ προῦ ἴπ6 Μίγδοὶεβ οὔ τὴ6 (οβροὶ," ἐπ Δϑτοῦ ἴο ουδδβοδα, ἱγαποιδιοὰ δπὰ μῃ- 
ϑῃηςὰ ἰπ ϑνο. 1 οηάοη, 1758. 

Ρά 
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216 Τὴε Μήϊγαοῖοθ γοϊαέεα ἐπ ἐΐδ6 ϑογίμέμγοξ, 

Ὀοίογο υιΐμοβθο ὙΠῸ πᾶγα ἰοίδ!]ν Ἔχου]ραίθα ἐποηλβοῖνοθ οὐὨ μανίησ 
ΔΏΥ πα Ρυύὺ ἐμαί οὗὨ (τας, γγο μάνα 4]} {μ6 αἰζοβίδϊοῃ γα οδπ χοδβοη- 
ΔΌΪΥ ἀ6Β1γθ. 

1.) 10 πυυϑὺ Ὀ6 ΙΝΒΤΑΝΤΑΝΕΟΥΒΚΎΥ Ρογοσταϑα. 
Α ποΐγϑοϊα ἀοθβ ποὺ ργοϑοηῦ {ῃ6 8865 δπα ρτδάδίϊοῃϑ οὐυϑοῦυ δα ἴῃ Ὡαΐυγο, 

Νιαΐυγα ργοοθθαβ ποὺ ὈΥ Α(8 δπὰ βἰαγίθ, Ὀυὺ 18 στϑάυ8] δῃα ργορταδβείνα 'π [8 ὀρϑγα- 
(ἰοΏ8 ; ἀο68 ποῖ ογοδῖθ, Ὀυὺ ἀπίο 8 ; ΠΟ ΓΊΒμ68, δηὰ οαυβ68 ἴ0 ϑρτγουΐ βδηὰ στοῦ ; 8609 
ἴο ποτὶς βεοοοηὰ οαυβοδ, ψ ΠΐοΝ δοῦ ΟἿΪΥ ὉΥ {{0016 ἀπὰ 11{116, πὰ ἀο ποῖ ργοάυςο ἱδοῖν 
εἰἴδοι ὑπ} 086 Ἔπὰ οὗ ἃ οογίδιη ρογίοα. Ετοιι (Πἰ8 τὰ] ἴ[Π6 αἰνῖπα ἈΡΘΉΟΥ 18 6ἢ- 
ἐἰἰγοὶγ ἔγθο. ἀοὰ δαϊά, “1μεὐ (Βογ6 Ὀδ ἸΙρῃϊ, ἀῃὰ {Π6γ6 γ7γᾺ8 11 }.᾽" 

(2.) Ευγίδμοῦ, ΡΟΒΙΜΙΟΙΤΥ ΟΥ̓ ποίΟΣΊοΟΥ 18 ΤΟα 8106. 
Νοῦ {δαὶ ἃ ταΐγϑοϊα ροσίογπιοα ἰπ {μ6 ϑίσηῦ ΟΥ̓ ἃ ἴδον τυ 68868 18 (6 1688 8 Πιῖγδοὶ 

οἢ (αὶ δοοουηΐ. [Ὁ ἰ8 ϑῃουρῇ {πδῦ ἴπογο 18 ἃ βυβιοϊθηῦ ΠυτηΌΟΙ ΟΥ̓ βρϑοϊδῦογβ 
ΜΟΓΙΒΥ οὗ ογοάϊς. ὙῆΘ ποίοσιοῖυ οὗ (818 οὕ ὑμαὺ ραγίου αν πιΐγδοὶα ἸΏΔΥ Ὀ6 τηοτα Οὗ 
1685 τοβίγαϊ δα ὈΥ οἰγουμηβίδῃοοθ; δὰ τγχῈὺ οϑηηοὺ ταὐθοὶ ἃ. τχΐγϑοϊο, ῬΧΟΡΟΓΙΥ οϑίδ- 
Ὀ]15π 6, ἀπάον ἴπ6 ργοίθησα ὑμαῦὺ ᾿ὑ 8αὲ8 ποῖ μδᾷ 4]} 186 ποίογιοιῦ Σ Ἡν: ψ6 τΐρῃς 
Πᾶνα ἱπιαρίηδὰ ἴο ὍὈ6 ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ. ΗΟΥ ρτοδῦ ΒΟΟΨΟΥ Π]ΔΥ Ὅ6 [86 ὨιΠῚΌΟΓ ΟΥ̓ τ [Π 6586, 
Ὅ6 ΟΆΠ ΔΙ ΤΔΥΒ ΘΟΠΟΘΙΥῈ ἃ σταδίου. Βυῦ {Π6Γ6 ἰδ ἃ ἄσρτϑα οὗ ποιοτιοῦῦ ὑ οἢ δα 8- 
β68 γϑββοῆ ; δβηὰ [1 ΘΓ ποῖ 80, ὑδβιϊποη 8] ρσοοῦ οου]ὰ ποτοῦ ὍΘ οομιρ]οΐο. 

Το {π18 οΥὐἹζογιοη οὗ ἃ ταΐϊγδοϊο, 10 δα8 6 ΟΒΦΕΟΤΕΡ, (δαὶ “6518 
ΘΠ])ΟΙ 6 ΒΘΟΓΘΟΥ͂ ΟΠ ΒΟΠῚ6 Οὗ {Π6 ᾿ΟΥΒΟΩΒ οἡ ἡ Βομ Π6 Παᾶ ψσουρῃξ 
ΤῊΣΓΔΟΌΪΟΙΒ ΟΌΓΟΒ, δηἃ ἤθπο6 1Ὁ δα8 θη ᾿ηβιηυλίοα {μαῦὺ (Π6Υ οοὐ]ά 
ποὺ θθαγ 186 [αδβὺ οὗ Ἔχδιωϊπαίοη. 

ἈΝΒΤΕΒ. --- Α ἸΠΟ]6 αὐὐοηί θη Μν1}} δῆον {μαὺ (18 ΟὈ)δοϊίοη ἰβΒ απίοαηἀοἃ. “ Ὠ16- 
τἰπσυϊδῆ {π6 Ἢπλ68, ἀπὰ (86 Βογιρίυγοβ νὰ} αστθο"Σ Τῖ8 ορβογνδίίοῃ 18 οὐὔἁ ραγί! - 
ουἶαγ προτίδησα ἢ βμονίηρ ὑδαὺ [86 οομ γδαϊ οὐϊοηβ, το} (86 ΟρρΌΒβουβ οὗ σὰ - 
γϑἰβιίοη δᾶνα δβϑϑογίθα τὺ οχὶβϑὺ ἴῃ {86 τοἰίοη8 οὐἁἩἨἁ ΟἾ ΓΙ 8.8. τι γα 068, ἀγα ΟἸΤΟΥΪΥ 
ππίουπάοά ; δηὰ 4130 ἰῃ ββονίησ [16 Τϑάβοὴ ὙΠῪΥ Ὧ6 ΘΟ πη 64 δοπιο ΟΥ̓ {Ππ6 ΡΟΓΒΟΏΒ' 
πβοῖὴ μα δα μοαϊοὰ ποῖ ἰο ἀϊνυϊσα ὑπ 6} ταϊγδουϊουβ ΘΌΓΟΒ ἴ0 ΔΗΥ͂ δῇ, ΜῈ116 μ6 
Ρογίοσμηϑα οὐμοῦβ τ τ (Π6 στοαίαβὶ ρα] οἰ ἐγ. 

6508 Ομ γὶβί, μβανίηρ ἀρ! ρηϊοα δηὰ ᾿πβιγιιοίθα {86 τουϊυταἀθ τ ἢ Η18 ἀἸἰΒΟΟΌΓΒΟΒ, 
1Π6 ἔχπιθ οὗ ἴδϑιη, δηὰ οὐ ἢ18 τσ ν που Κ8, 80 βίγαοὶς {86 ῬΘΟΡΪο, ὑπαὶ (ἢ ογον ἃ 
να Ὠ οἷ Ἀββοι Ϊθ ἃ ἀγουπα ἷπι ᾿πμογθαβοὰ ΘνΟΣΎ ἀαγ. [Ι͂ἢ {πΠ6 υηΐνογϑαὶ οχροοϊδιίοη οἔ 
1{Π6 Μοβϑίδῃ ποῦ (Π6η Ὀγαν δὶ, [ΠΟΤῈ 88 γΓοδϑοη ἴο ὃ Ὁ ἰσϑὺ {πΠ6 68, υπ αν (ἢ σ 
πρυ86 οΥὨ ὈΪ πὰ Ὀὰὺ ἀγάδηΐ Ζοαὶ, Βδουϊὰ μανα ἀοοϊαγοὰ μὶπὶ ὑἐποὶν Κίηρ, οὐ Ἰοδῦ βοπιθ 
βο ουβ βρι γι δῃου ἃ ἰακα ΠΥ ηΕς οὗὨ 1ποῖν ἔδνυοῦγδθ]α ἀϊβροϑιιίοη ἰοναγὰ8. ἈΠ ΐπ|, 
ἴο ογθδία βοπλθ ἀἰβύυγ αποα διηοηρ ἰπαῦ ροορίθ. ΤῊΪ8 ἱηαοοᾶ 18 δνϊάθηὶ ἴγοιη {86 
(ἀοβροϊ, τι βῖοἢ ἐΠ ΟΣ ΠῚ8 18 ἰμαὺ (86 678 [μά ἰαϊὰ ἃ βοθπι)α ἐσ ἑαλο ἀἶπι αἰσαψ ὃν ὕυγοο, 
απ πιαλε ἀϊπι α ἀϊπρ. (Φοδπ νἱ. 16.) Βαϊ Φοδβὺ8 ἀϊὰ ποῖ οβοοβα ἴο σῖνα υπχῦγαρο ἴὸ 
116 Ποιηδῃ ρονογμιμθηῖ. ὙΒουση ἢ6 γᾶϑ ἴο ὃ6 σοπάἀεπιηοα ἴὸ ἀθδῖ]ι, 10 τγᾶϑ ποῦ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ 6 ΒΒΟ0]α Ὀ6 80 88 ἃ Τοῦο] ἴο ὕϑαᾶγ. Τδαῖ πο ὑδβυϊ ΔΟΩΥ πγὰ8 ἰο Ὅ6 ὈΟΤΤΘ 
ἴο ἢἶβ Ἰπποσθηοα, -- 7 βιὰ πὸ Και ἵπ ἰλὶα πιὰ. (ἴακα χχῖϊ. 4.) Ἰοϊογιοϊμοά ἴο 
864] τι} ἷ8. ὈΪοοά {6 ἴσα οὗἁὨ δὲδ το] σίου, πὸ θγϑὶ ργονυοὰ ἢ 8 ἀἰνί δ τι 85: ο, τλ}]- 
τἰρ!οἀ 18 τὸ 68868 ΟΥ̓ Εἷ8 τηϊγαο 68, σοη γιημοα ἴπ6 1410 οὗὁἨ [6 Δροβί 68, σαν βοτὰ 
Ἰῃϑιγαοίοη8, δηθὰ ἀοϑίγογοα ἴἢ6 Ῥγαροββαββίοη μαὺ {86 Μθββι ἢ τᾶϑ ἘΝ 8 ἴθ:)- 
Ῥογϑὶ Κίηρ, βυγσσουη θὰ σι} 0116 ροτὰρ οὗ του] ἷγ σταπάθυγ. Βαίΐ 4]] ὑμ8 νγσὰβ ποῦ 
186 τοῦ οὗὨ ἃ ἴδυν ἀλγϑ8. Α σδριὰ ἰηδίγαοίίοη, Ἰοιμοα ἴο ἃ τυ πὰς οΟΥ͂ πιϊγϑοῖθ8 
ογονγάρα ἰπῖο ἃ βῃογ βρϑοθ οὔ {ἴπ|6, σου] ποῦ ανο Ἰοῖν ἰγασθϑ ἀθορ Θῃου φῇ ἴπ ἴἢ 6 
ταϊη 8 οὗὨἨ πθὴ. [Ιηδεϊῖο Λ βάομ, ὑπουοίοσο, ρου θα ποῖ ουν ϑανίουγ ἰο Κἰπαάϊα 
186 Πείγοι ΟΥ̓ ἷ8 Θπθιΐθθ ἴοο 8000, ΠΟΣ ἴο ἀοῖνον ἘΙΠι86 1  ἰηΐο τοῖν απ ἀ8 δοΐογα 
λὶδ λοι ισαϑ οοπιΘ. ἮΗδᾳ πὰ8 ἴῃ ἴῃ6 τποᾶῃ 6 ἰὼ τγοῦὶς τηΐγαο]68, δηὰ ἴο ρῖνα ἱμοῖα 
186. ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ΔΟΚΒΘΉ ΟΙΥ ; Ὀὰὺ {8 εῖν ρΓΘΘΙΟ ΟΥ 1688 ποίογϊ ον ἀθρεπάθα ἀροὸῃ 
[ἰτ68, ρ΄ποθθ, απ ρόσβοῦϑ. ΒΒ. τηλβκίησ τμ686 «ἰβι] ποι]Οἢ8, γγ6 88}8}} ἀιβοοστῃ ἴῃ ΟὟΓ 
Ὠινίηα ϑανίουῦ 8 τϊβάοπι 88 σοηϑίδηϊ ἴῃ 108 δ΄, 88 δἰ γα] π [86 δρρτορτίδιϊοι 
οὗ Ἰηϑδῃ8 ἰ0 (86 νΑΓΙΘΙΥ οὗὨ οἰγουπιδίδηςοϑ. Ηδ δοίβα 1688 ΟΡ ηΪ ἰπ δυάδα : Φογα- 

1 δυσί ἰορογα, οἱ οοηῃοοτάδθιυν ϑοτρίυτο, Αὐραβίίη, ἀο Ὑοτῦ. ομαιϊηϊ, 
ΦΟΓΠ.. 16. 
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δΆϊθ Θβρθοὶδ !γ τοαυϊγοὰ ἔγοσῃ ὮΣηὶ ὑ εἰγουτηβροοίίοη. Ηδ γγὰβ ἱβεσο ὉΠΔΟΥ [86 
Ἔγα οὗ Ρι]αίο, {86 βδημβοάσγιη, δηὰ ὑπ6 ῥγίοβδίβ; δἀπὰ (8 σασογηθ88 οὗ {86 ρϑθορὶα ἰὸ 
(Ὁ]ΠΠοτν τὰ ταῖρῦ παν ΤΟΥ Γαγηϑμοαὰ {μοι τὶ ἃ Ὀγοΐθηοα ἰὸ δοοιδα ἢ]πὶ ἃ8 
βοαἀ  ἰἶουδ. [Ι͂ἢ {πΠ6 βουθηΐ οπαρίοῦ οὗ ἴΠ6 Οοϑροὶ οὗ Φοϊῃ νὰ ἰθαγη, δαὶ “εξ 
γεξγοα ἴηο Οἰαϊίΐοε, ποί οὐοοδὶηρ᾽ ἰο γοπιαὶπ ἐπ ὕμάεα, δεοαιιδο ἐλαΐ ἰλο «εισε λέ ἰο 
αὐ ἀὲπι. ἐκέυρα υἱ!. 1.) Ουἱ οὗ Δυάρβ 6 νᾶ ποτα δὖ ᾿Ιθοσγ. Υ τηυβί ποὶ ἴμογο- 
ἴογα ΟΠ ΟΡ δ 8158 βαγίπρ ἴο [86 ἀοιηοηίδς οὗἩ σδάδγα, Πρέωγπ ἰο ἐλῖπο οἱσπ λοιιδο, απὰ 
ὁλοιν λοῖο ρτγεαί ἰλίπρε αοὦὐ λαίὰλ ἀοπ ὠπίο ἐλδ6. (ἴωαϊκα υἱῖϊ. 89.) Οδάδγβ νγὰϑ ἃ οἷἵὺγ 
ΤΠΟΓΟ ἴβογ6 ὙΕΣΘ ΤΏΔΩΥ ΒΘΔΙΒΘΏΒ: 8 αἰδίαγ ὈΔΠ66 δηοηρ ἰμ6 ρθορία ἔβγα νγ88 ποῦ 80 
πιυσἢ ἰο Ὀ6 ἔδαγοα. οἴδδβιιβ δοίβα α]80 θοῦ ΟΡΘΗΪΥ ἴῃ ΟΔ]166. Νῆα σοδὴ ἰπ {ΠῸ 
[ουγ οδαρίος οὗὁἨ Μαιίμον, ὑμδὺ Βα ὕβοσα ρουξοστωθα τηϊγϑοΐαϑ ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ρυ ] 16 
ΤΔΔΠΏΘΥ. δυο πῆᾶϑ ἴΠ6 πιῖγϑοὶα οὗἩ [86 τὰν Ρ]]οδοη οὗἁ {86 Ιοᾶνεβ ; δηὰ γοί, 88 
ΒΟΟΏ 88 ἢ6 ΒΔ (μδ΄ {1Π6 Ρ6Ορ]6 "6 γο ἢ (86 ροϊηϊ οὗ ἰδκίῃρ δὲπλ ΔΎΓΑΥ ἴὸ τηαῖκα πἰπὶ ἃ 
κἰηβ, λὲ γεϊγεα ἰο α πιοιπίαϊη. (ὅοδη νἱ. 15.) Ηδ δαὰ χτοραγτὰ (πογοίοσο ἰο 186 
ἀ!ογθηὶ ἀϊϑροβίτοη οΥ̓͂ πλθη᾿ 8 τοϊηϑ. ΤῊ18 88 βοπιοί 68 80 ΤἈΥΟΌΓΑΌΪΘ ἴ0 Ὠΐπὰ, 
δΒαῖ, Ἑμοοδβίηρ ἴο ἀϊδίγίαϊα ἱπίο ἀϊεγθηῦ οἴδοθθ (86 ᾿ἰἰρας οὗἉ μἷ8 ἀοοίγϊ πο, 6 ὑσθ- 
ΒΟΥ 6 διΙθῃοα ἰοὸ [086 σι βοῦὶ Βα ουτοὰ ; ἐπα Βα πιὶρϊ ποῦ Ὀ6 ἴοο Ἰοηρ ἀοίαϊποι ἴῃ 
[Πα β8πη6 ρίδοθ ὈΥ 186 τυ ἰὐάα, ττμο, Ὀοΐηρ ἰηΐοσιη θα οὗ ἃ ΠΟῪ τσ. ]6, σουἹὰ μαννα 
πηροσταποὰ πἷπὶ πὶ πουῦ οοαϑίησ. ΤΆυβ, τβθῃ Βα δὰ ταϊδοὰ Ὁρ Ψαΐγυιϑ᾽8 ἀδιυρμίου, 
Βα (ογθαὰ (δ6 ρμαγϑπίβ ἴὸ ρυ Ὁ] 188 1, 

ΤΒδὲ οὖν [μογὰ οδοδο ἴο ἀϊδισ θα Θαυλ!]ν (86 Πρ οὗἉ δ᾽8 ἀοοίΓ 6 18 ουϊάθηΐ ἔγοπι 
1Π6 αοβροὶ. 6 Ἰοᾶση (Ματὶ ἱ. 38., ἔυκοα ἵν. 48.) (μαὺ τ βο Βα δὰ ντουρὰὶ 
ΒΟΥΘΟΓΆΪ ΤΩΣΆΟ]65 πῃ Οδρογηδιηι, μ6 βαϊὰ, Ζοὲ 8 ρῸ ἱπίο ἰλ6 ποζί ἰοισπδ, ἰλαέ 7} πιαὺ 
Ῥγεαοὴ ἰλονγε αἷδο; 70γ᾽ λεγο ογ6 σατο 7 ζογίλ. ΤᾺ Ῥθορ!8 δἰαψίηρ᾽ ἀπε, ἐλαΐ ὧἀο ἐλοιμα 
ποί ἀδραγί ἥγοπι ίλεπι, λδ ξαϊά μπίο ἰλεπι, 1 πιιδέ ργϑαοσὴ ἰλ6 ἀϊπράοπι οΥΓὙ Οοα ἰο οἱλεῦ 
οἱέϊος αἶδο. 

1λι (816 αἰδιϊποίίοη οὐ ἰἴπλθβ τ] ἔιτη θη υ8 Ὑη ἢ (86 πιοϑῦ ᾿ρδῦ ἴῃ Ρογυβίηρ [ἢ 6 
ΠΑΓΓΔΌΘ Οὗ ΟΟΥ ϑϑανίουσ᾽ β ταϊγαοΐθθ. Αὐ [818 ΘηίγποΘ ὌΡΟῚ ἢ 8. πλϊ ΠΙΒΙΤΥ «6808 
Οδγίϑε υδοὰ 116 υἱπιοθὶ σδυϊίοι, ποῦ ομοοβίηρ ὑο Ὀ6 ἀεοἰδίποι αὖ 1η6 σοτηπιοποοπιοῃῦ 
οὗ Βἷβ ὀοῦσϑθ. [Ὁ νγὰϑ δὖ (ἢ Θηΐσβηοθ ροῃ δῖ8 τα βίτΥ ὑπαὶ μ6 μθϑ]θὰ [π6 Ἰθρδν 
βροΐζθη οὗ ἴῃ Μανὶς Ἰὶ. 40---ά46. Δοοογάϊησ!γ, {86 δυδησοὶ δ δα β, δαὶ [6 γϑοοπι- 
τ δα ἴο {π8 Ιαρον ἰο 'κθθρ δίϊθποβ γσαβρθοίηρ ἷ8 ουγθ. (γογ, 44.) ῬΓΟΘΘΠΙ]Υ ΑὐοΓ, 
6 ρεγίοσιηρα Ηἷ8 πιῖγας ] 65 ποτα ΟροηΪγ ἢ Ὀαῦ ἰοοῖκ [Π6 Μ1866 ργθοδυζίοη οὐὗἁἩ χυδιγηρ 
86ΙΡ ϑβρδπάοιιγ. [δὲ νυδϑ ὙΐΠ} [818 νἱϑῖν [μαὶ Βα ἀροϊαγοὰ ἢ18 κίηρσάοιῃ νψχῶ8 ποὺ οὗ 
(88. ποῦ. ΠωυΚ6 Ἰῃοττηϑ υ8 ἐμαὶ {86 ρθορὶα "σοῦ διηδζϑὰ δἱ {86 πιὶρι ρον οὗἁ 
αοὰ. Βυὶ π 8116 [867 ποπάογοα δὲ 8}} τδΐηρϑ πο ἢ 6808 ἀϊα, Βα δαϊὰ το δ ἷ8 ἀἰδβοὶ- 
ΡΣ Ζεί ἐλεδε βαψίηρε δἰπλ ἀοισπ ἱπίο ψοιῦ δαγε; 0 ἰλῈ ϑοη οὐ πιαπ δλαϊΐ δὲ ἀδ- 
ἰσογοα ἱπίο (λε οΓ πιεπ. (υκὸ ᾿χ. 44.) 86 ἔυσίμονῦ ὃ δἀναποθὰ ἱπ 19 
οοῦγβο, ἴπ6 τλΟΥα οοἷδὶ δηὰ ποίοτί εἰν ἀϊά Πα σῖνο ἴο Ϊ8 τηΐγαοΐθϑ. Οἡ {86 δρρτοδοῖὶ 
ΟΥ̓ Ηϊδ8 Ἰαβὲ ῥβαδβουογ, 6 δοϑιίαιθα ποῖ ἴο οο]θῦγαϊθ ᾿ῦ αὖ Βοίδδηγ, αἱ δογυβαἝθηι, δηὰ 
ἴῃ βίῃ ΟΥ̓ 118 ὁποπχῖθα. ὟΝ 6 ἰϑᾶση ἴοι Μαιϊδον (χχὶ. 14. νεῖ Φοδη χὶϊ. 87.), μὲ 
ἐλε δέϊπα απᾶ ἰλε ἰαπια σαπιθ μπίο ἀἰπι ἵπ (λδ ἰεπιρίο, απά ἰλαὶ ὧἀθ σιγοα ἐΐσπι ἴπ ἰλο ργο- 
δέν 06 ΟΥὙ ἐλε οὐὶε  ργίϑείβ.1 ἍΝ Βθη μα μαὰ Ἰαϊὰ {86 ἔοιπάδίϊοπβ οὗἁ [5 το]ρίοη, (Π6 
ΤΌΒΟΣΥΘ ὙΦΟΒ Ὠ6 [μὰ [οστωοσῖγ υϑοὰ 88 0 ᾿οηοΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ; ἰῦ που] ὰ μᾶνο ΒΒΟΤΤΩ 
ΠΟΤ ΓΘΔΙΚΏ 688 ἰΠΔη ργυάθηοθσ. 

ΤΠ6 Ῥγοοθαϊηρ ΓΟ ΥΪ 8 Μ01}} βοσῦνα ἰο σϑίηονθ {Π6 Δρραγθηῦ δοηΐγα- 
ἀἸου]ΟἢΒ ατίϑιηρ ἔγοτα {μ6 ἀἰδδγομὶ ἀθρτθοθ οὐ ποίου οἱυ ὑπ] ἢ «}6βι18 
ΟἸιγῖϑὲ βανθ ο [18 πλῖγαο]686. ΑΒ ἢδ τοδᾶ τηϑη β ποαγίβ, ἐπα ἀπἔογοης 
αἰβροβιοηβ ποῖ ἢθ {Π6 6 ἀϊβοονογοά 16 δἴτη ἴο αἰ ν}υβιν Π18 τηθᾶ- 
ΒΓ68, Ηδ ἰοπηρογοα {μ6 Βρ] που οὗὨ 18 ταῖγϑοὶθβ,  ἤΘἢ ΔΩΥ ονοπὺ 
ΤΑΙ σοβϑα] ἔγουῃ {μδὲ βρίθπάουν Ἰη)υγίουβ ἰὸ Ἀ18 το] σίοη. ΤὮ6 
Ἰηδηϊ6 Ιθάομχ ψῃϊοὶ δ.ὴ μἰδηρα πὶ, ἀιβοονοσοα ἴο δ1πῈ, ἴῃ {18 
Τοβρϑοῦ, δου ΠΑ ΟῚ 8 ψ Ποῖ που ἃ ἤανα Θβοδροα ἃ τιοσίαὶ βιρ, 
ὝνΒθΩ, {πεγοίοσθ, μ6 ΔρρϑασΒ [0 ΥὙΑΓῪ Πὶβ Ῥγόςαδ8, Ὁ 18 ποῦ {δμδὺ ἮθΘ 
οὔδηροδ Ὠΐβ μίδη, Ὀαῦ μα δνοϊάβ (6 οὐρβίδοϊθβϑ τ βῖοῖι ταϊραῦ ᾿π)υτο 1.} 

8..ΑΧᾺ. τρῖγδο]6 πχαβύ, ἴῃ {π6 [τὰ ρ͵]δοθ, ΒΕ ΒΕΝΒΙΒΙῈ ΑΝῸ ἘΑΒῪ ΤῸ 

" ΟἸαραγοθ᾽ 5 Οὐπδίἀοσδαιίοηβ ἀροῦ τὸ Μίγαοϊοθ οὔ ἴμο αοβρεὶ, ἰῇ δῆδνεοῦ ἴὸ Βουβϑοδα, 
Ῥδιῖ. 1. ς. 7. 



218 Τῆο Μηπγαοίες τοϊαίοα ἴῃ ἐδε ϑογίρέμγεβ, 

ΒΕ ΟΒΒΕΒΕΥΕΡ; [ἢ ΟἾΠΒΟΓ πόσγάβ, (π6 ἐδλοίθ ρυγρογέίϊησ ἰο δ πιῖγα- 
οὐἶουϑ τηϑὺ ΡῈ οὗ ϑυσἢ 4 πίσσα ὑπαὶ (Π6 Β6η809 οὗ πιδηκί μα οδη 
οογίαϊ]ν ρογοθῖγο ὑμαῦ μοί (86 ονθηῦ 18 τὰ], απὰ 118 οὐἱρίὶῃ βιρογ- 
παίυχαὶ. 

10 τηυδὺ ἔστη ὌΡΟΣ ἴα ΜΠ ΒΙΟΒ ΔΥῸ βΘΏΘΓΑΙΪΥ Κπονῃ, ἀπ ποῖ ὑροῃ Βιο ἢ 88 
δΓΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΟΥ ποῖ δὖ 81] ΚΟΥ ἢ ΟΣ ὌΡΟΩ βυ ͵ ]θοὶθ ἴοο Σοηιοῖα ΤΟΣ 8, ΟΣ ΒΊΟΝ 
τοαυΐγα (80 οσρεγίθποθα 6γ6 ΟΥ̓ Δῃ ΟὈΒΟΙΎΘΡ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο Ὀ6 ρετγοοῖνθά, Α βυρογηδ- 
ΓΑ] πιοίϊοῃ ἴῃ {86 τίσ ΟΥ 5δ.61}1068 οὗἨὨ ϑαίαγη οουἹὰ ποὶ {Ποτοίοσα Ὅ6 8 τηΐγαοϊθ 
ἴον ἴῃ μη ΓΑ ΠΥ οὗἁὨ (Π6 δα δ 8 ἱπΒδϊ δηῖ8; 10 ψου]ὰ δὲ πιοβί Ὀ6 ΟὨΪΥ 80 ἴο δβῖγο- 
ΠΟΙΘΓΒ. Α πιΐγμοϊα, Ὀοΐηρσ οἱ ου] Αἴ α ὕο 68 888} 86 ἀἰνὶπα Ἰηϊοτροβίτιοη, ουρσλὲ ἴο 
θὲ ποσὰ τὶς ΐῃ {Π6 ΤΘΔΟΒ οὗ πηθῇ : βὲρ}.8 ἔγοπι θασγίμ, [βοΓ ὍΓΟ, τ .}} θ6 ρτϑίδγδο]α ἴο 
β'ρη8 ἤτοι Βϑδνθη.--- ἴ ἃ τηδῃ αἰθρίαν 8 ΡΒ 18] ἔι}} οὐ Ὀ]Ϊοοά, νυ ἰοἢ δοπιρέϊπιθα Θοπ 0818 
Δηα δοπιοίϊηιδε ἸΙααοίοβ, 6 Β88 ὯΟ στὶσῃῦ ὑο Οὐ ογοάϊθ, ᾿η]688 [6 δι δυιΐξ Ηΐ8 Ῥδ18] ἴο 
1.6 ὀχαπιϊπαίϊοη οὐ οὐὐ βοῆβθ8. Βυὶ τ δβόη (6 Ὑδίοσ οὗ ἰῃ6 ΝΊΪα ἀγὸ ἰυχηρα ἰηΐο 
Ὀ]οοά : τιβοη τα] Π 5 ἃγο [δὰ ἢ δπηᾶ; ΒΘ 8. τὴ 18 ταϊϑοὰ ἴγοιῃ ἴῃ ἀδδὰ : 
ὙΠ ΟῊ ΤΌΣ ΟΣ ἔνα πουδβϑηά ρϑορίο ἃσγο δα ὮὉΥ ἃ ρῥἰεἴβῃοο : --- ἰη βϑυοῖ οα868 ἔΠ6 γα οδῃ 
θῈ πὸ ἀθοορίϊου ; ΟἿΣ 86Ώ868, ΜΠ ]Οἢ ἀγα (86 ΟὨΪΥ οοτηραίοπὶ ᾿υάροθ, μανα [86 τηθϑῃϑ 
οὗ )υαάρίηρ. 

4. Α πῖγϑοϊα οὐρῃῦ ἴο Ὀ6 ΙΝΘΕΡΕΝΘΌΕΝΤ ΟΕ ΒΕΟΟΝῸ ΟΑΥΒΕΒ, ΟΥ̓ 
Ῥογξοστηϑᾶ υἱπουῦ ΔΗΥ͂ Ὠδίαγαὶ ᾿ηβύγυση ἢ, 

ΤΠ ΔΩΥ οχίογηδὶ δοίΐοη οὐ ἐογεῖρτι οἰ πηβύβηοοθ ἀσοοηιραημ ᾿ΐ (88 Ὅ188 ΟΟΤΩΙΔΟΙΪΥ͂ 
(86. 6486), (819 δοίΐοῃ ΟΥ οἰΓουτηβίδβηοα δ88 ΠΟ παίυγαὶ Θομηθοίοη τὶ {6 οθδοὶ ρσο- 
Δἀυοοά. Τΐθ ἰ 18 πΒΙΟΣ ἘΡΕΉΓΒΕΥ ἀἰδυησιυ βῆθβ ταῖσδ. 68 το ἡδίυγαὶϊ ονθηίθ. 
ΤΠα Ἰαΐίου παν ἃ παϊιυσαὶ οϑιιβθ: δηὰ ἱμπαῦ δι ἰδ ργορογίομδία ἴὸ ἰδ6 εοἴοοίβ 
ὙγὨΙ ἢ ΤΟΒ Ὁ ἴσοι ἰ0. ΤΌ 19 ΘΥΟΣῪ ὈΟᾺγῪ ΜΏΙΟΒ 18 ἴῃ τλοϊΐοι λονοδ ἰῃ Ὁσοροσίίοῃ ἰοὸ 
[Π6 ἔογοα ἰμδὲὶ ἱπηρεἷβ 1. Βαῦ 186 ἱπηπηοάϊατα Βρθοὶδὶ ἰπιοσροβιἑίοη οὗ δ Θχοϊυο8 
{παῖ οὗἁ ΡΒ γδίοδὶ ἀχϑηΐδϑ ; ἴῃ ΘΥΘΓῪ Ππΐγδο}6, (μ6 ρῬγοροσγοῃ Ὀθίνθθη οδυδοΣ δπὰ οἴἴβοίδ 
ΤῸ ΙΟΠΡῸΣ 80 υ816(58. Μοαϊοΐπα μαὼ8 γοπιθ 168 πεθ ὲ ἴον συσίηνσ ἀἰβθα868: [8686 ΤΕΠ16- 
αἴ68 ὈθΑΓ ἃ οογίδίη γοϊαϊ!οη ἴο ὑΠ6 πδίατο οἵ ἴδ6 τηδἰδὶγ Ψ}}16}} (ΠΟΥ͂ ἃΓα ἴ0 Γοπιονα 
ΟΓ ἀδφβίγογ ἢ θυῦ πο βιιοῖὶ σοϊδύϊοῃ 18 αἰβοουθγαῦ 8 ἰῃ σαΐγϑοΐθδ [6 18 Ὁ παίωσαὶ 
ΤΩΘΔἢ8Β ὑμαΐ ἴμ6 υηαἀορϑίδηίϊηρ 18 ΘΠ] σμίοπρά δηὰ ἰηβιγιοϊοα ἴῃ {Πο86 ἐμίηρβ οἵ ν μῖο ἢ 
ἴδ νγ88 ργυϊουϑὶυ ἱσηοσγαηῖ. [βρθακ ἃ ἰδηρυδρε (μπαὶ ἴδ ἐογεῖρη [0 πιὸ: 1 ἀδνοίοα 
ἐἶπι6 δῃηᾶ ἰδθουν ἰο [6 δοαυ βιυοη οὗὨ ᾿ξ, ἀπὰ διυρίογοὰ ἰδ6 αϑϑιϑίδῃσα οὔ ἃ τηδβίου : 
Ὀαπὶ [ἴ| ἱπάθροπάθηον οὗ δυο δἱ δ, ΤὰΥ τὰ 6 ἱπδίδηςδηθουβὶν οητὶο θὰ τ ἢ 48}} 
(86 πογὰβ οὗ ἃ ἰδηρυᾶρθ Ὀοίοσο ὉΠΚΏΟΥΠ [0 τὴ6, ἴΠ6 οἴδοῖ 888 ποὺ 118 ὀϑυβα ἴῃ 
παΐαγο. ὙΤμ6 ουθηῦ 18 Βυρογηδίυσαὶ. ὙῊ6 δρρ!!οδίϊοι οὗἉ {μἷ8 τϑυλασὶς ἰο (86 ἀροβίϊοβ, 
δ τ ἀδγ οἵ Ῥομίθοοβί, ἰ8 ἰοο ορνίουβ ὑο Ὀ6 ᾿πδβ᾽ϑἰοα ροι.. 

1: Π48 θθθῃ ΟἸΈΕΟΤΕΡ ἴο [818 οὐ ἑοσοη οὐἨ 8. τηΐγδοϊο, {παὶ “6808 
ΟἸγιϑὺ, ἰὴ ἰἤγθο οὗ 18 ταΐγδοθδ, τηδθ 1.86 Οὐ δῃ δχίθγῃδὶ δρρ]]οδίϊοη ; 
ἩΠΙΟΝ, 1Ε 1 ΟΥΘ ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο [86 οὐυ76, ἰοοΪκΒ 1ἶκο [86 ΔΡΡΙοδοι οὗ 
ΒΟ16 ΠΙἀἀ6ῃ τηθδῃ8 οὗ αὐτί. [{1ὖ ΘΓΘ ὉΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ, βο ὈΓΌΟΘΘΘΒ 18 
ΔΥΤΑΙσ θα Δ8 ὈοΙησ' ἸΠΊΡΓΟΡΘΣ ἴῃ (Π6 ταοᾶς, δπα ουθὴ σἹἀ!ου]ουβ. 

1 ὦ ΤΉΓΟ δ.Ὸ ἔνὸ (Πρ, δ γ8 Ατ δ οΐβῃορ ΤΙΠ]Ποΐβοη, “ ΠΟΟΟΒΒΕΣΥ͂ (0 ἃ τηΐϊγδοΐθ: --- μας 
ποτα βῃουἹὰ Ὀ6 8 βδυροτϊπιαίιτγαὶ οὔεεῖ ττουρηϊ, ἀπ Πδὺὶ [88 οὔπτοῖ δ6 αὐἱάοηϊ ἴο ϑοηϑό, 80 
ἴΠ δι, ἸΒΟΌΡὮ 8 δαρογηδίατσαὶ οἴδοι 0 Ὑτουρῃῦ, γοῖ ἰΓῦ Ὀ6 ποῖ ον άθηῖ ἴο δεη86, ἰδ 18, 10 4]} 
ἔΠ0 δπὰβ δῃὰ ρυγροβοδ οὗ 8 σοίγδοϊθ, 88 ἰὗ ἐΐ Ῥοτο ποῖ, δηὰ δ Ὀ6 ΠΟ (ΘΒΕΣΩΟΏΥ οὗ Ῥγοοῦ οὔ 
ΒΔΗΥ͂ ᾿πίηρ, ὈΘΟΔΌΒΟ ἰδ βίδηὰδ ἰῃ ποορὰ οὗἨ δποίμου πιίγϑοϊο ἴο ρὶνο ὑοβο ΠΔΟΩΥ ἴο0 ἱξ, δῃὰ ἰο 
Ῥγονο {πᾶ ἰξ νγ88 υτουρς, Απά ποῖ. Υ ἰη ϑ'εγρίαζα, ΠΟΥ ἰῃ Ῥγοίβῃθ δας ΠΟΣϑ, ὯΟΓ ἴῃ 
ΘΟΙΠΠΊΟΠ 1186 ΟὗἨ δρϑοςῖὶι, ἰ8 ΔΗΥ τπϊηρ οΔΙ ἃ δ ταϊγϑοΐθ, Ὀιὲ δὶ (4115 πη οΣ (δ 6 ποξίοο οἵ 
ΟἿἿΓ Β6Ώ868; 8 ΤΐΥΔΟΪῈ ὈδΙΠρ ΠΟΙΒ Πρ 6186 Ὀαϊ ἃ δι! ρογηδίγαὶ εἴοοὶ ονϊάδθηξ 0 86η96, [ἢ 

οηὰ δηὰ ἀοβίχῃ ποσοῦ 8 ἴὸ Ὀ6 ἃ 8085 υ]Ϊ0 ὑσγοοῦ δηά Ἴοοηνϊοίίοη ἴἰο υ8 οἵ ϑοτηοιίης 
1Π2ὺ τὸ ἀο ποῖ δθ66θ. ἘῸΓ νγδῃϊ οὗ {{|5, γα βι Πβιδηκἰδιίοη 18 ὯῸ συΐγδο]ο; ἃ βῖρτι ΟΥ̓ Τηΐγϑ 9 
ἦθ Αἰ ΑΥ͂Β ἃ (Πρ ΒΘ Β᾽Ὁ]6, οἰ εν υῖδε ἰξ σου] ὰ "6 ΠΟ δῖρπι, Νονγ, {πδ8ὲ δυοῖν ἃ εἦαπφε δ 18 
Ῥγοϊοηοά ἰη ἰγβηδυ ὑδίδπεδιίοη βῃουὰ γοα]γ Ὀ6 τουρὶῖ, δὰ γοῖ τμοσο βμουϊὰ Ὀ6 ΠΟ βίρτι 
οὔ ἴτ, 8. ἃ τη ΥΟΣΥ͂ νο ἀογα]; Ὀκῖ Ποῖ ἴ0 Β0η86, ὉΣ ΟἿΓ Β6Π868 ρογοοῖνο ἢ σἤδηχο. Απὰ 
{παῖ ἃ της βου] τοπγαϊη ἴῸ 81} Δρ ΘΆΓΔΙΘΟ }ι18ὲ 88 1᾽ τγαβ, Βδῖμ ὨοιΒίηρ αἱ 4}} οὐ ποπάοῦ 
ἴθ. Ἧτο νοπάοτγ, ἱπάδο, Ἡ ΠΘῚ νγὸ 806 ἃ δίγδηρο τΐηρ ἀοηο, θαϊ πο τη ΟηΟΥ8 ἩΏΟΣΩ 
Ἰὸ 8068 ποίπίηρ ἀοης." ϑοστηοηϑ, νοΐ. ἰΐ. Ρ. 440. ὅντο. 1οπάοῃ, 1890. 
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ΑΝΒΜΕΒ.---ΤΠ6 ὑδγθα ταΐγϑοὶθβ ἰῃ υρϑίϊοη ἃγα ἔδοθα ΟΥὨ (ἢὴ6 πιδὴ Ὑδο δαᾶὰ ὕθϑη 
Ὀογη ὈΠ πὰ (ϑόβη ἰχ. 1---.), (ῃ6 ὈΠ πᾶ τηδῃ ἴῃ 116 νἱοἰηϊγ οὗὨἨ Βοιβϑαΐάα (Μασὶς νηΐ. 
28---260.), δηὰ 186 ἀδδῦ τηδη πρᾶν (86 868 οἵ (4166. (Μασὶκ νἱϊ. 32--- 7.) ἴῃ τ86 
τοὶ οὐὗἁἉ [Π686, “6 ϑραῦ οὐ {86 στοιηά, δηὰ τηδάβ οἷδὺ οἵ 86 βρ1:{{]6, διὰ δποϊηιθα 
186 6γ68 οἵἨ [86 ὈΠπὰ πιδὴ π  ἐμ6 οἷαγ, δηὰ σοιμππδη 64 μἷπὶ ἐο ρῸὸ δῃηὰ ᾿ψγαϑὰ ἴῃ τΠ6 
Ροοὶ οὗ 5|]οδπὶ; [86 τηϑη πθηῦ ἐμι(μογ, δηἃ νγαβιθὰ, δα σοϊυσηθά βοοίησ." [π ἴῃ 8 
δθοοηα οα86, “δα ἰοοὶς {6 ὈΪ1πα τηδη ὈΥ ἴῃς Πδηὰ, ἀῃὰ Ἰο πἰπ ουξ οΥἨ {86 ον, δηά 
σ ἤοη ἢ Ὠδά Ββρ10 οἡ [118 6γο8, δῃηὰ ρυὺ δὶ8 απ β ὉΡΟῚ Εἶτα, μ6 δϑιςϑὰ Ὠΐμα 1 6 βανν 
δυσμῖ ἢ δηὰ 86 Ἰοοκοὰ Ὁρ, δηὰ βαϊὰ, 1 ϑθ6 πιθῃ 88 ἴγϑθβ δι κίησ, Αὔἴον {μα Βα ρμυΐ 
1.18 βδη 8 ἀραίη ὕροὴ 18 6γθ8, δῃὰ τπδ46 κἰπὶ Ἰοοὶς Ρ, ἀῃὰ δ6 νγγᾶ8 χοβίοσοα, δῃὰ μα 
ΒΆΝ ΘΥΘΙΎ Ιηδῃ Οἰοασὶν ; δῃὰ ἢ βθηΐ Πΐτὰ ΔΥΑΥ ἴο Ηἷδ οὕσῃ μοι86, βαγίησ, ΝΟΣ μὸ 
ἱπίο ἴπ6 ὕονγῃ, ποὺ [011 10 [0 ΔΩΥ ἴῃ [86 ἰοτη." ΝΘΑΣΙΥ δίπλα γᾶ ΟἿΥ ϑανίουτ᾽ 8 
ὑγοδίπηϑηΐ οὗ [88 ἀσαῦ τλδῃ τὸ μαα δὴ ἱπιρβαϊπηθηῦ ἰῃ 8 βρθϑοῖ, ἰῃ [0 ὑγβοθθ 6δγ8 δ6 
Ρυϊ δῖ8 δησοτθ, δὰ “ βρὶ( δπὰ ἰουομοα Ἐ18 ἰοῃραο ; δπα Ἰοοκίηρ ὺὡρ ἴο ἤθανθη, Β6 
βίδα, δηὰ 881} ἀπο δίαι, ΕΡΒΡΒΑΙμΑ, 18 δῦ 18, --- Β6 οροποὰ ; δηὰ βίαι ῃῦναυ 1118 
Θ8Γ8 ὝΟΤ ΟΡΘὨΘΩ, δΔηἀ [86 βἰσιηρ ΟΥὗὮὨ δἷ8 ἰοησαθ νγλ8 Ἰοοβοά, δηὰ μα βδραῖα μ᾽ δίῃ." 

“ΤΏὮρδα ἰὮΓΘΘ ἀγα {16 ΟὨΪΥ ᾿μϑίδῃοθϑ ὙΠ6ΓΟ ἃ ἀοἐίδογαΐε σχίογηαὶ αρρίϊσαίίοπ ἴδ τὸ- 
Ἰαιθα ἴο βανα θθβθῆ υβοα, δηα ἴῃ 41} {1|686 68865 [6 γΓοΆβϑοῃ 1ὉΓ υυϑίηρ ἰδ Β66 18 ἴ0 ἢᾶνὸ 
Ὀδθῃ οὁπὲ απὰ ἰλὸ ϑαπιθ, παπιεῖψ, ἰο οοπύοι (ο ἐλε ἱπαϊυσϊἀμαῖϑ, ὁπ τσλοπι ἰλ6 πιϊγαοΐοβ ἰσετὸ 
Ῥενγογπιοά, α εἶδαν ἀεϑεγαποθ ἰλαΐ ὕοϑηδ ισαϑ ἰλε ΕΤΩΣ αὐ ιτολοδ6 οσοπιπιαηα, απᾶ ὃ 
ισλοδο ἀρέποῦ, ἐδο οἰ ιρσα8 ιυγουρλί, ἀπά ἰο οπαδίρ ίλόπι ἰο δἰαίε ἰο ολεογε ἐλ ργτὸ 
ΟΥ̓ ἐλὶβ ἀδϑεγαποο γμὶν ἀπά οἰγοιπιδίαπίαϊϊν. ΕῸΥ 1815 Ῥυγροβα οὺῦ βανυϊοον υδ6α 5ποὶ 
ἃ τηοὰο ΟΥ̓ Δρρ] δι ΟΏ 88 ΜγἯὰα8 Ὀοϑύ οα]οι αἰοα [0 τηᾶ κα 8ῃ ἱπηργθϑϑίοη οἢ 8:6 Β6 568 
656 τη6 Ῥοββοϑδοα, υπλιηραῖγοα, απίθσοάσδης ἴο 86 πηίγμοΐο, δηὰ βιιοὶ 88 Ἰοὰ ᾿ποπὶ 
ἴο Οὔβοῦτα ἐῃ8ὲ [6 νὰβ δρουϊὶ ἰὼ ἱῃίογροδβο, ἰῇ ογάδγ ἴο ρογίδοϊς {086 Οσρδπβ τ ποῖ 
ψ6Γ6 ἀοίδοϊδνα, Α 1116 διθη το νν}}} Β.ΟἿὟ {Π18ὺ ΘΥΘΥΥ ΟἰΓουτΒίδη66 ἰῃ ἴδ αἀἰβοτοης 
ΤΣ Οα68 οὗ δΔρρ] οαῦου μεαὰ (μἷ58 ὑδ πἀθηογ. ᾿ 

“ΦΑ Ὀ]ϊηα τηδῃ οδὴ Κῆονν ποίου ΟἹΪΥ ὉΥ {Π6 γοῖοα οὐ ἴπ6 ἰους. ΤΉο ὈΠ πᾶ τδῃ 
Πρ Βοίμβαι δ οὔὖῦ 1ογὰ ἰδὰ οι οὗὨ {6 ἰοτγῃ γοπιοίθ ἔγουχ (ῃ6 ογονγα, {μαὶ 6 πιὶρμξ 
Ὀ6 δυγὰ οὗἁ 86 ΡΟΓβΟῦ το βροΐζε ἴο οὐ ἰουο οι Ὠΐπὶ ; 6 ἴθ δραὶ οἡ 18 ογϑδ, δηὰ 
Ἰαϊά μἰϑ βαπᾶβ ου δἷπι, δῃὰ τοϑίογοα πὶ ἴο βίσῃῖ, [που ρἢ ἐπιροΓ δ Ε]γ, --- αἴγον τΠ8ῦ, 
Βα ρμυῦ ἷ8 Βαπὰβ ἀραὶ ὈΡΟῚ ἘΪ8 ογ68, δπα 6 βΆννγ οἴθαῦγ. Υμδὺ ρῬοϑβϑϑ]6 πιοᾶθ 
οουϊὰ ρῖνο ἷπι ἃ τότ ἔα}} αϑϑυγδησο ἴμαὶ {86 ΟυΓΟ᾿ τγὰ8 υλυς ἰὸς Ὀγ 186 ᾿ηϊοτροβὶ- 
(ἴοὩ ΟΥ̓ δὴ οχίδσγῃαϊ ἀρϑηΐ, δὰ ἰδαῦ 688 τῶλϑ ὑπμδὺ ἀρϑηΐ ὃ 6 ἀρεῖ τδὴ οουϊὰ 
Ἰυάρα οὗὨ 1Π6 ᾿η θη (008 ΟΥ̓ ΔΠΟΙΒΕΥΙ ΟὨΪΥ ΌΥ ΒΘοΙπρ Ἡμδὶ μ.6 ἀ068 ; ίηι ὑΠΟΓΘΙΌΣΘ ΟἹ 
ογὰ ἰοοὶς δοίὰθ ἔσγουι ἔμὸ πιὰ ἰτὰἀ6, παῖ 6 παὶρῃῦ χ δῃὰ οοηβῆηα μἷ8 δἰἱθηιίοη ἴὸ 

.πιϑοὶ , δηὰ ὑμ6 πη Βα Ραΐ 8 βηροΥΒ ἰηΐο Ὠἷ8 ΘΑ γ8, δηὰ ἰουομοὰ μΪ8 ἴοησυσ, (μ 8 δὶρ- 
εἰγίηρ ἰο Βἰπι (αὶ Βα ᾿πίθηἀρα (ο ργοάμςα βοῖηθ ομβηρα ἴῃ 8686 οὐρβῃβ; Β6 ἴμ6π 
Ἰοοκοὰ ᾧρ ἴο Βοανθῃ, δὲ 86 βᾶπι6 {1π|6 βροακίηρ, 0 βΙσΏΠΥ μαὺ 186 οδηρο πουϊὰ 
Ῥτοοοοά ἔγουι ἃ ἀϊνὶπμο ροῦγοσ, δχϑγοϊβοὰ δὲ δ18 ᾿πίθγροθι οι. 

“7}6 ΣῪ βδ1η)6 ΡῸΓ Ὑ88 ΘΟΌΒΙΪΥ δηβιγοτο ὈΥ οὖν 1, οτὰ δ δρρ]οδιίοη ἴο [86 
6768 οὗ [6 τλδῃ Ὀοτγῃ ὈΪ πὰ ; 10 ἀβϑαγοα δἷπὶ (μαὲ (ἢ 6 ΡΟΣθΟῺ 0 σᾶπλ6 οἷοδα ἰο δίπι, 
δηὰ βρόῖα ἴο Βἷπι, δηὰ δηοϊπίοα [εἷ8 6γ68, τῦᾶβ {86 8016 ἀρθῃΐ, ΟΥ̓ Τοδ6 ἱπύοσροβιιοη 
86 οὐχ ν)χὰ8 Ἡτουρμί. Γπνηπμοαϊαίοῖγ, οὁυ Δρρσγοβοβίησ οὖν ϑανίουγ, δες γθοοϊνῖπρ 
εἰ βἰσῃῦ, δ6 πιυδῦ ἢδνα σοοοσηίὶθοα πἴπὶ ὈΥ Ὧ18 γοῖὶςο, Ηδὰ {86 σγοιηαᾶβ οὗἉ 818 δϑϑιγ- 
ΔΠῸ6 Ὅσο 685 [011] δηὰ οἰγουπηδίδης αἱ, 6 πον οου ἃ δδνα 80 ὉΠΑΠΒΊΓΟΣΥΑΌΪΝ 5: οποοὰ 
186 οδ)εοίίομδ, δῃά σορὶ θὰ ὑο {8 οδρίϊουβ χαογῖοβ οὗ {μ6 ῬΒΑΓΙ8668, --- Ἡγλαέ αἰ ἂθ 
εἷο ἐο ἐδ} οιῦ ορεπεά ὧδ ἰλὶπο εν68 ἢ --- Ηο ἀπειοεγεά, απά δαϊά, Α, πιαπ ἰλαί ἱε εαἰϊεα 
«7εδιι5 πιαίῖο εἶαψ, απὰ αποὶπέεα πιΐπ οψε8, απὰ βαϊα ιιο πιθ, ΟὉ ἰο ἰλε ροοὶ 9 ϑέίοαπι, 
ακὰ ισαδὴ; απ 7 ισεηί απὰ τοαδλεά, απὰ 1 γοοειυεα δὶρ ᾿ΐ. ἢ 

“ 6 Ἰηδγ Ὀ6 οομβτιηοα ἴῃ θα] ονίης (818 ἢ. μανθ Ὀθθῃ [86 ἀεδίχῃ οὗ [8686 6χ- 
ἰογηδὶ ΔρΡ]ἰσαἰοη8, ὈΥ Οὐϑοσνίηρ, ὑμαῦ ΒΟΥ πόσα υϑοὰ ἰπ ΠΟ ᾿ἰῃβίδηοθ δχοθρί ἴμοβα 
ΟΥ̓ ὈΠπάϊιο89 δηὰ ἀσαίῃοβα, τ βοη ἃ ἀοίδοι ΟΥ̓ [86 δοῆβθβ σοῃογοὰ βοτὰ ΠΘΟΘΒΒΟΓΣῪ ἴο 
ΘΟΠΥΘΥ͂ ΒΟ δϑβυγδηςο οὗὨ 6518 Ββανίηρ ὈΘοῺ (86 ΔΌΪΒΟΥ οὗὨ (86 ταῖγδοῖθ.0 Ἀπὰ 8{}}} 
ΤΏΟΓΟ, ΟΥ̓ Οὐδογνίηρ ἰδαὺ ἰδ ἀοο8 ποὶ Δρρϑῶσ ἐμ δῇγ οἵ 8686 ἰβγθθ τϑθῃ δὰ β8ῃ 
μδου Κηον]εάσοα οὗὨ ουζς ϑανίουτ᾽ ΒΒ ῬΟναΣ δὰ ομγαοῖθσ. Τῇ ταδῃ Ὀογα ὈΪ]Ἰη 
6 Βεοϊεὰ πίτδουϊ δῺΥ δβοϊ οἰ διίοη. ὙΗδ ὈΪ πὰ τῆϑῃ δὲ Βοίμβδι δ, δπὰ {86 ἀφδαΐ ΤΏΔΠ, 

ἂο ποὺ ἌΡΡθασ ἴο βαῦδ Ἷοοπ)θ οὗ (βοιηβεῖνοβδ, {86 0 τοῦθ Ὀγοῦρμι ὈΥ ὑμεῖς ΓΓΙΘΠᾺΒ ; 
ΙΏΟΤΘ ῬγθΟδυ ΙΟΏ 188 ἸΒΟΓΟΙΌΣΟ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ 0 08}} ἐποὶγ δἰἱθπιίοη ἴο {88 Ῥϑγβοῦ ὈΥ 
ὙΒοπλ (86. ταῖγβοὶα νγὰ8 Ὑτουρῆῦ, δηὰ ρῖνα (Β6πὶ {}}} ανϊάθησοο ὑπαὶ ἴζ νσὰ8 ἢΐ8 8016 
ποτ. ὙΒου (Π8 ὕπο ὈΪπᾶ πιοη αἱ Οαρογηδυπι, πὰ ὑνγο οἴδιοτβ Ὡθαν ὁ ϑγίοδο, ἃρ- 
Ῥἰϊοὰ ἰο ουν ϑανίουσ ἰο "ΡῈ βεαὶβά, ἰῦ νγδϑ τϊῖ ἃ ἀοοϊατοα ρμγονίουβ οοην)οίίοη οὗ δ18 
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αἀϊνίπα ρον ἐμαὶ 86 γ 0] ονθα μἷπι, ογγίηρ, ϑὸπὺπ 9 ])λαυϊά, λαῦα πιογεν προπ τ] 
Ἤετο, (μογοίοσο, ἃ 1688 για γ Κα Ὁ ]6 οχίθγπαὶ Δρρ σδίϊοῃ γγ88 βιι θη οἰ θη ; ἃ8 (Π6Υ Ῥγο- 
[αϑ86ἃ (μοὶν Ὀ6]ἸοΥ, 68ι.8 ΟὨΪΥ τοαυϊγοα ἱμαῦ ὑῃ18 Ῥγοίοϑϑίοη δῃου ἃ 6 βίποογο, 86- 
ἐϊευθ ψε, βαϊὰ λε, ἐλαί 1 λαῦε ἐλ ρμοιρον' ἰο ἀο ἐλ} απά ἰλεν ϑαϊά, Υεα, Ζογά : ἰλεη ὧα 
ἐουελοά ἰλεὶγ ἐγο8, δαψίπρ, Αοοογαϊπρ᾽ ἰο γον ζαϊ ἐλ δὲ τὲ υπίο ψοιι; απο ἰλεὶν' ον δὲ τσεγὰ 
ορεπεᾶ. 

“ΤΡ (686 ΤΟΠΊΔΓΚΒ ΔΥῸ ἢι8ῖ, ΕΙΕΥ͂ ΘΧΒΙὶῦ ομθ οὗἁὨ {πο8θ πυτοογίθββ οα868, ΒΘ ΓΟ 
᾿ποϊάθηίβ ἈΡΡΑΓΘΔΥ ταϊθαΐα δηὰ οὐ] οι ΟὨ 8 0]6, ΒΘ νγ6}} σοπβίἀογθά, αἰϑρίαγ ὑπὸ 
τοὶ ΓΑ οι παίυγα οὗὨ ἴδ6 ἔδοίδβ, δὰ ἰδ δαπιτδ 6 ῬΧΟρΡγΙοΟΥ οὗὨἨ οὐν 1,ογα δ οοπά πος 
ἴπ ΘΥΘΙΥ͂ ΟἸΓΟΙΊΒΙΆΠΟΘ ; ἀηὰ ΘΟΥ̓ΟΓῪ δ 6 ἢ Ἰηβίδη 8 ΘΟΠΗ͂ΓΙΒ ΒίΓΟΠΖΙΥ (86 Θοποϊαδίοη, 
{Πδὺ οὐγ 1μογ δ τλΐγβοΐθ8 ΤΠ γῸ ποῖ ἀο᾽ υδῖνα Υἱϑ ΟΏ8, ΟΥὁ [786 δχίγανδσβηςθϑ οὗ ἃ υυιὰ 
δηἃ 56Ώ861688 δηδίϊο, Ὀαΐ Ρ] 81} ῬΓΟΟΙ͂Β οὗ ἃ ἀἰνίηθ ροῦγοσ, δα δι δὲὑθα τε τ [86 δοῦσίθιῦ 
Δηα ἀἰρηιο Ὀδοοπιίηρ᾽ 5 αἰνίηα ομαγαοίθσ." ὦ 

ὅ. ΝΟΥ ΟΝΥ ΡΌΒΙΙΟ ΜΟΝΌΜΕΝΊΒ ΜΌΒΤ ΒΕ ΚΕΡῚ ὕρ, Β.ΊΤ ΒΟΜΕ 
ΟὔΤΥΔΕ. ΑΟΤΙΟΝΒ ΜΌΞΒΤ ΑΙ,30 ΒῈ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΥ ΡΕΒΕΟΒΜΕΏ, ΙΝ 

ΜΕΜΟΒΥ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΒΑΟΥΒ ΤΗΥΞΒ ΡΌΒΙΙΟΠΙΥ ὙΕΟΟΘΗ͂Τ. 

θ. ϑύσηῃ ΜΟΝΌΜΕΝΤΒ ΜΌΞΤ ΒΕ ΒΕΤ ὕρΡ, ΑΝῸ ΒΌΟΗ ΑΟΤΙΟΝΒ ΑΝῸ 
ΟΒΒΕΒΥΑΝΟΕΒ ἹΝΒΤΙΤΌΤΕΡΘ ΑἹ ΤῊΝ ΨΕΒΕΥ ΤΙΜΕῈ ὙΠΕΝ ΤΗΟΒΕ 

ΕΥ̓ΕΝΥΒΞ ΤΟΟΙ. ΡΙΑΟΘΕ, ΑΝῸ ΒΕ ΑΕ ἾἼΕΕΥΥΑΒΌΒ ΟΟΝΤΙΝΌΕΒΙῸ ὙΙΤΗΟυΤ' 

ἹΝΤΕΒΕΌΡΤΙΟΝ. 

ὙΠ 686 ὕπο ΤΌ}68 ΤΟ Πάου 10 ππροβϑί ὉΪ6 (μαὺ {Π6 ὈΘ]Ἰο οὗ δὴν ἔδοῖβ. ββου]ὰ δε ἱπι- 
Ῥοβθά ὑροὴ δα Ἴογθάμ! γ οὐ δἴνογταροθ, θη ἴῃ6 σαπογϑίοη δβϑοσίθα ἰὸ 806 
ὙΠ η6586 {[Π6 πὶ μαα δχρίγοᾶ ; ἴοσ, τ ΠΥ βυςἢ δλοίβ σοτηθ ἴο Ὀ6 τοοουπίσοα, ἱ ποῖ 
ΟἾΪΥ τηοπυπιθη 8 ἃΣΘ Β8( (0 τοτηδίη οὗ 86, Ὀπὺ ΡΌΡ]16 δοϊοηβ δη οὔβογνδηςοϑ 
μπά ΤΟΣΟΥ͂ ὈΘΘῺ σΟΠΒΙΔΏΓΥ υ86α (0 σοπιπιθιλογαῖθ ὑπ 6 πὶ ΟΥ̓ {86 Ππαίΐοπ δρροαὶ θὰ ἴο, 
Ἔν 6 Γ βίποο ἴβουν δὶ ἰδϑη ρίδοθ, ἰ86 ἀδθοοὶῦ πιυϑὺ Ὀ6 ἱτληηθαϊαίοὶγ ἀοίοοϊοα, ὈΥ πὸ 
ΒΌΘὮ τῃοη πιο η8 Ἀρρθδγιηρ, απ ὈΥ (86 ΟΧΡΟΤΊΟΠΟΘ ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΥῪ ἱπαϊνίάυα), ὰο οουϊὰ 
ποῦ Ὀυὺ Κηον ὑπδὺ Ὧ0 ΒΟ ἢ ΒΟ ΟΏ8 ΟΥ ΟὈΒΟΙΎΔΗΟΘΒ 8 ὈΘοη υδοὰ ὈΥ ποῦ ἴοὸ σοπι- 
ἸηΘΙΟΓαΐΘ δι οἢ αν θηΐϑ. 

ΥΙΙ. Ἰμοῖ υ8 ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἴππ οὐἰίογῖα, (ἢ 18 βἰαίθα δῃα Ὄχραϊηβά, ἰοὸ 
1ὴ6 ΙΓ ΒΤΒΑΤΙΟΝ οὗ ἃ ἕο οὗ (Π6 τηῖγδοϊοθ σοϊαΐθα ἴῃ τῃἢ6 δεαογοα 
Ὑτιηρα. 

1. Αμὰ ἔγεΐ, 848 ἰο (ἰΠ8ὸ Μόβαισ ΜΙΒΑΟΙῈΒ τσοοοσαδα ἴῃ (6 Ῥροη- 
ἰαιθυ ἢ : - 

ὙΒ6 ρμίαριθθ ἰπ Εργρὺ τοϑγ6 τοϊπϑεϑθα ὉΥ (86 Ὑ8016 παίϊοῃ οὔ [86 1δτβο [68, αηὰ 
ἴε]1 ὈΥ 411} τς Εργρίιδηθ. --- ΑἹ {186 Ηρα 868 (λ6 [βγ86 1168 ρα8864 ἐβγουρῆ, δπὰ ὃ6- 
πο] {86 σι μβοῖ8 Βοϑὺ οὐὗἁἩ ῬΒΆΓΘΟΝ ροΣ 88. ---- ΠὈυγΙρ ΤΟΤΕ γΑΓβ τ γα {86 ΠΒ]άτϑη οὗ 
1δγδθὶ βυϑέαϊποα τιν οοἀ ἥγοπι βθανθῆ. 'ϑοπιχειἑπιο8 ἘΠΘΥ ΠΟΛ ΒΡ Θὰ τὴ ἢ δῖον 
ἔγοια {86 ΠΙ ΠΥ τοοῖς ; ἀπά (πγουρμουΐ (μος ἸΟΌΓΏΘΥΒ ὑΠ6Ὺ Ὀομο᾽ὰ ἐμ οεἰουὰ οὗὨ [88 
Ιοτὰ οἡ {86 ἐφΌογηδοὶα ὉΥ ἄαγ, δηὰ ἐπα γα ὈΥ ὠἰρθϊ. (Εχοά. χὶ. 88.) -- Αὐ {Π6 
Ῥλβϑασα ΟΥ̓ ἴΠ6 Φογάδη “ἐλὲ ισαΐδγ8 εἰοοα απᾶ γῸδ6 ΜΡ Ὡροπ αἡ ἦδξαρ; απα αἱἷΐ ἐλε 
7]εναοἰϊίος ραδδθα] ΟὐΘΥ ὁπ ὧν ϑτομπά ἴπ ἐλὲ πιϊάδί οΥ ϑονάαπ.᾽" (δοβὰ. 1]. 16,17.) Τὸ 
ΘΔΟὮ οἵ (86 τηΐγϑοὶθθ ἤΟΓΟ ὈΓΙΘΗ͂Υ Θηυπιοταίοα, 41} 86 οτίλοσῖα ἀῦονα βιαιθὰ γν}}} Ὀ6 
ἴουπα ἴο ἀρ Ϊγ. 

[1.1 Βα ροβύοσ! οὗ Α γδβδηι, [588ς, δηἀ Φδοοῦ, Ὀοΐηρ οἤόοβοη ὈΥ Φοβονδὰ ἴἰο 6 
8. ῬΡΘΟΌΪ ΑΓ ΡΘΟρΪΘ, ῸΣ {86 Ῥγοδοσυδίίοῃ οὗ ἴγυο σοὶ σίομ, [86 τηῖγϑοὶθβ ροσίογιηθα ἱπ 

ὑμοὶγ ΘΒ ΔΙ σογ ὉΠα ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ ἸΤΟΡΕΥ οὗὨ ἰμοὶν ΑἸσι σὺ Αὐδοσ. Ηδγα 6 αν 
1π6 ΨΙΒΒΤ τηδυῖς. : 

[1.1 ὙΠ πιίγαοϊθβ ἴῃ ααοβίίοη, ἐπουρῆ βοπῖα οὗ ὑμοῖλ (48 86 ρἷαριυιοβ 'ῃ ΕρΥρῦ) 
ΟΓῈ Δηπουηοοα Ὀείοτα ΠΟΥ 66 οί} ρογίογιηθα, ἀϊά δοίυ δ! δηὰ γα }}Ὺ ἴΔΚ6 
ΡὈΐδοθ ἴπ Ἐργρῖ, δῃὰ σγϑγὸ σοιχονθὰ ΟὨ]Υ δἱ ἰδ σοπητιδηὰ οἵὗἁἨ Μοβοβ, ἡ ὴ]α τς ἰαπὰ 
οὔ ἀἀοβῆθη (1 πβίο (π6 Ιβγδο 68 ἀνγ6 1) τῦῶϑ ὀχοιηρίοα ἔγοπι {μοῖσς ορογδίίοῃ. 
Ἡετο γγὸ ΒδΥΘ- ΟΌΓ ΒΕΘΟΝΌ, ΤΉΙΒΡ, δπὰ ΚΟΌΈΤΗ ΤΠΔΓΚ8 τηοϑί {ὉΠ} 6ϑι Δ ]ἰβιιθὰ ἢ (ὋΣ 
41} 188 ταῖγδο 68 δῦουθ τηθηϊοποὰ θγο τοοοσγάθὰ ὈΥ Μοδβαϑ αἱ οὕ δϑουϊ {π6 {{π|6 

Ὅτ. Οσαυθθβ “ Εββαυ οἡ ἴπ6 Ομδγδβοῖοσ οὔ 16 ΑΡροβίὶοϑ απὰ Ἐγνδηρε  ἰδί8, ἀοδίχποὰ ἴὸ 
Ῥγου {πδῖ (ΒΟΥ τ Γ6 ποίὶ ἘΠΙΠδἰαδβί8," ΡΡ, 287, 288. 



ῬΡΡοΟΙ͂Σ ὦ ἐλεεῖν Ϊηδριίταίζίοη. 22] 

ὙΓΠΠ6Ὲ (ΠΟΥ δοίυλ!]Υ ἰοοῖς οΪλοα : τπόύθουθῦ, δ6 σϑοδρί υ]αίοα {π6 Τὰ ΓΆ01658 τ ΒΙΟΒ δα 
Βδὰ πτουρδί πῃ Εγρὺ δπὰ ἴῃ {π6 τ Δ ΓΏ 688, δηἃ Ἀρροδὶϑὰ ἴο ἰβδοβα ψῆὸ ἼΟΓΘ ὕΓὸ- 
δοῃΐ ἴογ εἤς γα οὗὨ {π6πὶ: τΒΙοΐ ΠΟ τῦῖδα τϑῃ τοῦ ἃ Βαγα ἄοῃο, τ δ6 οουἹὰ ες 
Ῥορῃ οοηζαϊοα. 

[111.7 ΕἘΌΓΕΒΟΥ, 411 8686 τηΐγϑοΐοδ ΟΓῸ ὙΠ ΓΠΟ886 ἃ ΟΥ̓ ὈρτΤΑΣΒ οὗἨ ἔτο τλ}]]Ἰοη 8 οὗὅ 
ῬΟΥΒΟΏ8, ἯΠΟ Γοπηδὶ πο οΟἸ]οοἰθα 1 ΟΠ6 ΟἈΠῚΡ (ὉΣ ΤΌΤ ὙΘΆΓΒ: 8ῃ ΘΒΒΟΙΔΌΪΥ 80 στοδῖ, 
ΓΟΌΔΟΪΥ, ΠΟΥΘΓ ὈΘΙΌΓΘ ΟΥ̓́ΒΙΏΩ6 Το ΔΙ πρα οοἰ]οοἰοα πῃ ὁπ6 ὈΟΑΥ͂ [ὉΓ 80 ἰοπρ' ἃ ροσίοά. 
Βοη, (818 τῖβοῖθ παίίου δὰ ποῖ θθθῃ θη γον τὶ ποαΐ ογο8 δηὰ θᾶτβ, 1 (Π6Υ γοΓα 

ποῖ ὈοΓΟΙ͂Σ ΟὗἨ ΓΟΆδΟΩ δηὰ 56η86, ἰὑ τα!δ ᾿Π ρΟΒ810]6, δ {π6 {π6 8686 ἔλοὶβ τγοσα βαϊὰ 
ἴο Βαγα ἰδίκοη ῥΐδοα, (αὶ (μ6γ οουὰ Βανθ Ὀδθ ρεοσϑυδάθα οὗὨἨ (δοῖὶγ οχἰβίθηοο, δὰ 
{Π6Υ ποῖ Ὀδθη χοϑὶ. 
Ἂς Οὔπσα πιοσγο, ἴο σοτητηοτηογαίο 86 Ὀτοίθοξίοη οὗὨ (δα 1εγδο 1065, Τ ΒΘῊ 41} 186 

ἢγοϊ-Ὀοτη οὗἁὨ (μὲ Εἰργρυΐδηβ τγογο ἀοβιγογοά, ἀπά (δοὶγ ἀ οἰ νθγβησα ἴγολ Ὀοπάᾶδρο, 
γῇ ΠΟΙ 88 118 Πητηραϊαῖα οομδοαυθηςα, Μοβο5 οπδηροα (86 ΡΡΊΠΠΊΩΡ οὗ (πεῖν γοδν ἴοὸ 
{86 τοοηῖδ τβϑὴ (818 αυοηῦ Βαρροπδα, δηὰ ἱπδιι(ὐθὰ ὑμ6 ἴδαδὶ οὐ {86 βϑδδουθσ. ΤῸ 
1} 8 τδβ. δ ἀδὰ (Π6 βο θὰ σοηϑοογδλίίοῃ οὐὗἁ [86 ἤσδι- ὈΟΓΏ οὗ τὰδῃ δηα Ὀφαδὲ ἰὸ ἴππ6 
1,μοτά, ν "ἢ ὉΠ6 ἐΟ]] ον ΓΟΙ Δ Υ ΚΑ Ό]6 οἴάγρα δηηοχοϑά: --- “ Απαά ἐξ δλαὶϊ δὲ τιολεη ἐὲδν 
ολιϊάγοη αδὰ ἐΐλδε ἐπ ἐΐπιδ ἰὴ οοπιθ, δαψίπρ, " λαί ἐξ ἰλὶς ὃ" ἰλοι δλαΐ! δαν ἰο ἰλοπι, " ΒΚ 
δίγεησίλ ο7 λαπά ἰλε 1,οναὰ δγουρλί ια οι οΥἹ Ἐρυρί ζγοπι ἰλὲ ἄοιιδο 97 δοπάασο : απὰ τί 
οαπιδ ίο ραδε, τΐεη Ῥλαγαοὶ τοουἱὰ λαγαΐῃ ἰδὲ ὧδ ρο, ἰλαὶ (ἰλὲ Πογαὰ δἴδιο αἱ ἰλὸ ἥγεί- 
δοτγη ἴπ ἰδλο ἰαπά οὐ" Ἐρυρί, δοίὰλ ἰλε ἥγϑί- δογη ΟΥὙ πιαπ ἀπά ἰλὸ ἥγδί- δογη ὁ δεαεί͵ ---- 
Τλογοΐονο 1 βαογίῆοο ἰο ἰλο Ζογά αἰΐ ἰλαί ορεπείλ ἰδὲ πιαίγὶχ,, " ἄς. (Εχοά. χὶ!!. 14. 
16.) ΑΙ] ἰδοθα {πῆρα αν Ὀθθη Οὔβοσυθα δὐοῦ βίῃοθ, δῃὰ οϑίδ ἢ 153}} (86 ἰγυτ οὗὨ 
186 πασγαίϊοπ ἴῃ {86 Ὀοοῖ οὗ ἔχοάυδ. [Ι͂η {ΓΟ Υ σομιπημοτηογδίίοη οὐὗἁὨ {π6 ἀδδβίγιιο- 
ἐίοη οὔ ἰλς βγεῖ- Ὀοση οἵ (86 Εσγρίϊδῃϑ, (86 ἐγῖθο οὗ 1,ονὶ γὯῈ8 8οῖ ἀρατ ; δηά, Ὀθβί 68 
16 γον, [86 δαϑ8ὶ ΟΥ̓ ἱΔΌΘΓΠΔΟΪΟΒ τᾶδ ᾿πϑιϊτυϊοὰ, ἴο ἰπαἰα [86 6 νοσϑῆσο 
οἴ ἴδ ]Δγδο 68, δηὰ ἐδοῖν ἡουτπογίης ἴῃ ἴΠ6 1)εθοτὶ (μον. χχιϊ. 40. εἴ. 264.) ; 88 
{86 ἰδαδβὺ οὗ Ῥοηίθοοϑί νγ88 δρροϊηϊθὰ ΠΥ ἀ4γ85 αἷγον 1888 ραββονοῦ (ΒΒ ϑυΐ. χχυὶ. ὅ --- 
10.), ἴῃ ἸΔΘΏΊΟΥΥ οὗ {6 ταὶ γδοι ]ουβ ἀ6] σόσάποα οὔ 186 ἰαὰτν ἴσου Μουμπῖ διηδὶ, τ} ] ἢ 
Ἰοοῖκ ρίδοο ΒΥ ἄδγϑ αἴγοσ {μοῖν ἀθρασγίαγο ἔγοια ἘδΥρῖ. ἴῃ 4}1 1686 ᾿πϑίβῃοοβ γγχ8 
δύ ΟΌΡ ΨΙΣΤῊ δηα ΒΙΧΤΗ ΟΥ οΥΙα πηοϑὺ Οἰθαυὶυ δηὰ ἀδοϊ δίνουν θβί δ Ὁ} 1816 4. 
[ν ΤῊΘ βδιθ σοηγχασὶς Μ0}}} ΒοΪ ἃ ἢ] τοϑροοὶ ἴο [86 πιγλουϊουϑ ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ 186 

Ἰδγαο 65 ἢ Ἰοοα, {86 ΤΘΙΔΟΥΥ οὗὅὨ τσ ἢϊο ἢ τγὰβ Ῥογροϊπαιοἃ Ὀγ {Π6 ῥροϊ ΟΥ̓ τηβππᾶ ; 
δηά ἰο 186 ἐπτοῖνο βίοῃϑϑδ μος 6 γα ἰδίζοη ουὖἱ οὗ ἔπ6 πιϊάδὲ οἵ Φογάδῃη, δὲ ἐπο {Ἰπ|λ6 
οὔ (6 πιγασυ]ουβ ράϑδᾶσα οὗ [86 θγϑο 1068 ονορ (πδὲ ΥἸΥΘΣ, δηὰ τ Γὰ βοῖ Ὁρ ὉΥ 
Φοθθαα δ ΟἸΙραὶ, Δ8 ἃ τοιουδὶ ἰὸ ὑμ6ῃλ [ὉΓ ουεσ, ΗΟῪ ᾿γγοβιϑι} 016 ἰ8 6 ΓΕΆ5Ο0Π- 
ἴης υΥ Μῖγ. 1,6β8]16 οἡ {μὲ8 1αδὺ τηοπυπιθης ἢ “ΤῸ [ὉΓΠπὶ ΟΌΡ δυρηπιοη," 8878 ἢ6, “]οῖ 
8 ΒΌΡΡΟΒα δπαῦ ὑπο ΠΘΥΘΡ ἯὙῺ3Δ5 ΔΠΥ δυσὶ {πὶπρ 85 μδὺ ραβδϑᾶρα ΟΥ̓Ὸσ Φοσγάδῃ ; {παῖ 
ἴῃ δἴοποδ αὖ (τἰΐσα] τγογο δαῦ ΔΡ ΡΟ δοια Οἴ6Γ οςοαβίοῃ ; δπα ἱμδὺ δβδοιηδ ἀδδίρηΐηρσ 
ἸΏΒ} ἴῃ δῇ ΒΓ ἃσὰ ἱηνθηϊδα {μἷ8 Ὀοοῖ οἵ Φοβδυα, δηθὰ {πδὺ 10 νγγὰ58 τ ἴδῃ δὲ 186 
{1π|6 οὗ (Βαϊ ἱτλδρΊΠΑΓΥ ονθηΐ ὈΥ ΦΦοβπα δ᾽τη 861 7, ἀπὰ δἀάυοοα (}}}8 0}}16 οὗ βίοῃϑϑ 88 
ἃ (651 ΠἸΠΟῚΥ οὗὨ 186 γα οὗὨ 1; πουϊὰ ποὺ ον ΓΥ ὈΟΑΥῪ ΒΥ ἴἰο διΐπι, ὁ 6 Κποὺν (ἢ 8 
116 γ ΡῪ τ)6}} : θα γὸ ΠΟΥ Σ᾽ ὈοίόΌΓα μοογὰ ΟΥ̓ {πΠ]8 Γθϑβοη [ὉΓ 1ϊ, ΠΟΥ ΟΥ̓ [818 ὈΟΟΚ οὗ 
Οϑδυδ ; ὙΒΘΥΘ Π8 11 Ἰαΐὶπ Θοποοα] θα 4}} [818 Ὑγ 8}}6, πὰ τ βοσα πὰ ΒΟΥ σδῖηα γου, 

ΔΙΟΓ 80 ΤΙΆΠΥ 8668, ἰο δηὰ ἱ ἢ Βοδβι 68, {μ18 Ὀοοὶς 6}1}5 δ, [μαὺ {μ18. ραββασθ Οὐοῦ 
ογάδη τῦᾶῖβ ογάδϊποὰ ἰο Ὀς ἱδιραῦ οὐν ΘΒ] άγοη ἴγοτὰ ἄρα ἴο δρθ, δῃὰ {ποσγοίογο (μδὶ 
ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΆΥΒ 0 Ὀ6 ᾿πδιγυσίοα ἴῃ (86 τηοδηϊησ οὗἁὨ [5 ραγιςι δῦ πιοπππιοηῖ, 88 
ἃ ΤΟΙ ΟΥἹΑ] οὗ ἢ Ὀὰΐ γ͵Ὑχδ γάτα ΠΟΥΟΥ ἰδυρῶς 1 θη Μὰ γα οἰ! ἀτοη, πον ἀἰὰ τ 
ΘΥΟΣ ἴθβδοβ ον Ομ: ἀγθη ΔΩΥ͂ δυοῖ ὑπίηρ ; δηὰ 1 158 ἴῃ [86 ἰρμοδὺ ἄσστοα ᾿πηργοῦθΆ}}]6 
παῖ βυοῖῦ δὴ οἴ ρμαίὶς οΥἀϊμδηοα βιουϊά Βανα Ὀδθὴ ἰογροίίθη, ἀυγίηρ ἴμ6 οοπ- 
(Ἰηυδῆοα οὗ 80 ΤΟΥ ΚΑΌΪΟ ἃ ΡὶΪ6 βοὺ ἊΡ ἔοῦ Π6 ΘΧΡΓΟδ8 ρΓγροϑο οὗ ρογροιυϑίϊηρ ᾿(5 
ΤΟΙ ϑησα.᾽ Απὰ [ἢ ὙΒΟΓΟ γγὸ ΚΗΟῪ πού {86 ΣΟδ80η οὗ ἃ ὕὑδᾶγὰ ἡδικοα τηοῃηυϊηθηϊ, 
ἃ βοιμείουβ γοαϑοὴ Ἵοδῃηοῦ Ὀ6 ἱπιροβοᾶ; ΠΟῪ τηῦοἢ ΤΊΟΓΘ 18 1Ὁ ᾿π] ΡΟ 891 0]6 0 πῃ ρο86 
ὌΡΟΣ ὃ ἴῃ δοίοῃϑ δῃὰ ΟὈδουνδποθδ ἩΒΙΟΝ τὸ ΘΟ Όγαΐθ ἰῃ ΤΩΘΙΔΟΣΥ ΟὗὨ ραγίλου δ 
δνοπίδ' ον ἱπιροαδβί 6 0 τηδῖκα υ8 ΤὈγροί ἴΒ086 ἀρ, ἢ Ὑ816}} τὸ δι γ ΘΟτηπη6- 
τηογϑῖθ, δηὰ ρογβυδο 5 δαὶ γα μιδὰ αἱ σδγϑ ἱκορί δυοὶ ἰηϑυϊ ΠΟ Ώ5 ἴῺ ΠΔΘΙΔΟΥΥ οἴ 
δαὶ γὁ ΠΟΥΟΡ Βοαγὰ οἵ Ὀοίογο ; ἰμδὶ 18, ἰδὲ νὰ Κηονν ἐς Ὀοίογα νὰ πον 1 Απὰ 
1 πὸ πὰ 1 ἴμ ᾿τροββι 0} ]6 (ὉΣ δὴ ἱπιροϑιιϊου ἴὼ θ6 ρΡαΐϊ ὌΡΟΣ 018), οὐδ ἴῃ ΒΟΠΊΘ 
τδίηρβ τ ΒΊΟΝ να τοὶ 411 (86 τηλγ κ8 Ὀδίογα στηθπιοηθ ; ΠΟΥ τη οἷ ΤΠΟΤῈ ἐπῃροβϑὶ Ὁ]8 
ἴ8 ἴξ [Βαὶ ΔῊῺΥ ἀδοοῖς βου! Ὀ6 ἰπ [δαὶ {᾿ς ψβοσο ΑΙ], (π6 τηαυκθ ἀο τθοὶ δὶ 

᾿ 1.5 8]10᾽6 Βμοτὶ δηὰ Εδδγ Μοιιοά πῖτἢ (Π6 οἰ δίδ, ῥ. 22. 8ὰ οὐϊξ, ΤΏ γεαξίν οἵ [80 τηΐγα- 



222 776 Μέγαοϊεος τοϊαοα ἴπ ἐδ6 ϑογὶρέμγοε, 

2. ϑοοομάΐγ, (Π6 οὐδβογναίίομβ οοηίδι ηθα ἴῃ {Π6 ῥγθοθάϊηρ' Ῥαρθ8 
ΔΡΡΙΥ ψΊ ἢ βιὰ γ γοῖσηῦ δηὰ ργοργοίν ἴο [πΠ6 ΜΙΠΑΟΙῚῈΒ ΚΕΟΟΕΡΕΡ 
ΙΝ ΤΗῊΕ ΝΕΙ͂ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΥ; ἴπΠ6 ὨυμῦΘΓ, ναυοῖυ, δηα στγραΐῃρϑϑ οὔ 
ψν Ὠ]οἶ,, 68 706 }} 26 {06 Ῥϑγβοῦβ ψ ὑοῦ, [86 ΡΟΥΒΟΠΒ δεζογε οι, δπά 
(86 ΤΩΛΉΠΟΥ ἵπ ὙΜΙΟἢ (ΠΟΥ ὙΟ͵Θ ΓΟΒΡΟΟΙ νΟΙΥ μοτγίογηο, ἰοροίθοῦ 
τ [Π6 οβδοίϑ ργοάδυοοά ὃγ ὑῃοπι, δὰ ἴΠ6 ᾿ἱποοη δία] ἔβος ἐμαί 
{ΠΟΥ ΘΔ ψγᾶ8 πονοσ ἀθηϊοά ὈΥ μο86 0 16 686 {Π 6 λ, οὐ 0, 
᾿νίπο ποὺ πὸ ἄπη6 6 π ΠΟΥ ὙΟΓΘ ρογίογιηθα, Πα ἰδ τθϑηβ 88 
Ὑ6}} 28 {86 Ἰποπαάοη ἰο ἄθην {Πμ6πὶ, 1Ε {ον δὰ ποῦ Ὀδθπη αοέκαϊὶν 
το σἢΐ, --- ΓΘ 811 80 ΤΏΔΩΥ ᾿πα]Βραΐα Ὁ ]6 ῥγοοΐβ οὗ {π6 ἰσυΐῃ οὗὨ {86 
ΟἸὨγιβδη γονοϊδίΐοη. 1 ΟΠΪΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ ὕν7ο ταϊγο165 μα Ὀθοα τ τουρδῦ 
ἔογ [8186 ρΡύγροβο, 1Ὁ ταϊσς πανὸ ὈΘΘῺ ΘΟὨΒΙ ἀογρα 48 ἃ ἐογίππδίθ οἴδῃοο, 
ὙΠΙΟἢ οσουττοά δῇ ἃ σου θηϊθηῦ ΒΘΆΒ0ῃ : οὗ, [ἢ ΟἸγῖβὺ δὰ ρογίογμηθα 
(πολ ῥγίναίοϊυ, δῃα Ὀδέοσο ἢΠὶ8 οὐὔη ἀἸ5ο 1 0168 ΟὨ]Υ, ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ Πᾶνα 
θδδϑη βυδβροοίρα Ὀγ ἴπ6 ταϑὲ οὗ (ῃ6 σου]ὰ οὗἉ ἔγαυα δῃὰ ᾿προβιίοπ, Βυΐ 
{86 ΓανΘΙΒ6 οὗ 41}} {πὶ8 γγα8 (π6 δοίιΑ] ἔδοΐ ; [ὉΥ, 

(,)). Τλε πυμβὲξὲξ οὗ Ολγίαί δ πιγαοίες ισαδ Ὀεγν ρΤοραί. 
ΠῚ νὸ οοῃϑίθὺ ΟὨΪῪ ἴμο86 σοῦ ἀγα τοοοσάρα αὐ ἐαγβο, ᾿ΏΟΥ γα Ὀδίνϑοπ ΤΟΥ 

δὰ βῇῆν ἴῃ Ὠυπιῦοῦ ; δα ΘΟ δΟαΘΠΩΥ {Π6 Ορροτγίιη!168 ΟΥὈ Χαμ πί0ἢ ποτα ἰπ- 
ογθαβοά, ἀπά οἵ ἀδοϑῖῦ ρσοροσοη 80] βεθε Βυὺ ἰὺ '8 αν!ἀθης {μαὺ ΓΠ6Υ τπηυϑὲ 
αν ὕθοῃ Ὀσγοπὰ 4]1] πυση Όο Υ, ΠΥ τὸ ἴαἶκο Ἰηΐο δοοουηΐ {Π|6 ϑανογαὶ ᾿ϑίδῃ 068 ἰῃ νι ΒΊΟΝ 
Ἧ6 ἃγο (οἷά (πεῖ σγεαΐ πιιίες βοοκοὰ ἴοὸ ὅ6βι.8, γβοὸ σογὰ δϑ]οιοα 1 ναγιουβ 
ἀἰϑοαδοθθ, [Ὁ (6 πιοϑὲ ρασὺ ἱπουγαῦϊο ὈΥ Βυμηδῃ 8.111, δὰ ἐμαὶ λθ λοαϊοὰ ἰλεπι αἱ; 
δηὰ ἐμὲ ἐπβουδβαη 8 νεγα δὰ ὈΥ ὶπὶ τὶ 8 ἴεν ἰοᾶνοβ δηὰ Ά5|)68. ΤΏ (οβρεϊ, ἴῃ- 
ἀοοά, 15 1} οὗἩἨ 186 πιῖγϑοὶοβ οὗ ΟἸσιβῇ ; δῃα ομα οὗ δῖ8 Ὀϊοστάρθοῦβ ἰηΟΓπι8 ἃ {μα 
86 Ρογίογπιοα ἃ στοδαίου υ 6 Σ {ΒΔ δ’ ἰἢ ΔΩῪ ὙΔΥ χοοογάθα, Βυῖ, 

(.) Τλονο ρα α ρτεαί ΥΑΒΊΙΕΤΥῪ ἐπ (λδ πιϊγαοῖίο5 γοσογρα ἐπ λὲ Νειο Τεείαπιδηΐ, 
τρλίοὐ τσογὸ Οὗ α ρεγπιαπεπί παΐιγο, απ πιὶρῪλί δὸ γουϊοισεά απὰ γδ-οἐχαπιϊπεα, α ἵπ τπαπὺ 
ἐπείαποεε ἰσο ἀποιῦ ἕλεν αοἰμαῖίψ τροτγο. 
ΤΠ ΝΑΒΙΕΤῪ οὗ ΟἸγίδιβ τ ἱγαοὶο8 18 8 Οἰγοιπηϑίδησα {Ππᾶὺ οἰ ΔΙ Πη5. ΟΣ ἰοῦ θη 

θαυ} πὰ (μοῦ Ὡσμαθοσ. ΑΒ ΠΟ ἱπροϑίοσβ νοῦ ῥγοϊθπἀοα ἴὸ ροσΐοσιῃ ἃ σγοαῦ 
ὨυτΩΌΟΓ ΟΥ̓ πλῖγβο 68, 80 (ὮΘΥ Αἰ ΔΥ8 ΟΥἨ 5108 }}γ ̓ ἰαλ 6 ἃ {ΠΟ μβο᾽ ν68 0 οὴ6 ϑρ66108 οὗ 
ἴΒθαι. [0 νγᾶϑ [86 πυτθοΓ ἀπὰ ναγίοῖγν οὗ [86 πιῖγαο]68 πτουσηῦ Ὁ. ΜόοΒβθ8, τ] ςοἢ αἱ 
Ἰοηρίβ οοανίπορά (86 Εργρίίδη πλρὶοιδῃ8 ἐμαὶ [86 ροτοῦ ὈῪ τοι Β6 πτουρὺ {Ππ πὶ 
788 ἀνία. ΕὟοσ ἴ86 ναγϊοίγ οὗ οἰἴἶδοῖβ ἰπ 186 ἀπίνογβϑο, να σοποϊιᾶς {μ6 οχίβίσηςα 
οὗ δἢ ΑἸ ρὮ ἀοδίσηϊηρ οαυ86. Οπο οἴἶδοι ογ ἱχὸ οὗὨ ἀϊβογοης Κιπάβ, ΟΥ ἃ ἴεν οὔ 
{86 88πι6 Κἰηα, λΔῪ Ὀ6 ἱμπΔανογίο Ε]Υ βοσι Ὀ6α ἰο ολης6 ; ΟΥ̓ ἦν ΤΥ 8 Βαϊ, {μ6ὺ {6 
ῬΕγβοηβ ὑγοἀυοίηρ Βιιοἢ εἴἴδοῖβ βροβββββθα βοπι Ἔχ γδογ ἀἸ ΠΑΥῪ ΟΥ ρθου] αν 5Κ1}} ἰῃ δο- 
ΠΟΙ Ιϑΐηρ {Π6 πὰ, ΟΥ̓ ΒΟΙῚ6 ῬΘΟΌΪΙΑΣ αὺῦ ἰπ ἱτηροβίηρ οὐ πιο 1 τεϑροοῦ οὗ βοιῃ. 
Βυΐ ἃ ναγὶείῳ οὗ εἰοοίδ, 811 πγαί 8 }} 7 αἰδί!η ἀἰεμοῖ, Δη ολοῖ ρογίοου ἴῃ [18 Κὶπά, 
Βισρεδϑὶβ ὑμ6 ἰάθἃ οὗὨ ἃ ρεγίδοϊ ἀσοηΐ, ρονογίυϊ απμὰ ἀοβὶ σπίηρ, οπιρὶογοά ἴῃ ργοάυςίπς 
ἴθ, Αμπά (818 15 16 σα36 ὙΠ {86 τἾΓΆ0168 οὐἩ ΟἸγὶϑ ; ἴοσ, ποὶ ὁπα ἀΐβοβδα ΟὨΪΥ, 

οἷο8 ροτγίοιτηο ὈῪ Μοβοβ, δηὰ ἴδ ἱπιροαβι Ὁ ΠΥ οὐ δοσουηϊηρ [ῸΣ {π0πὶ ΟΥ̓ παῖυγαϊ τπθπ15, 
ὍΓΟ ΔΌΪ υἱηά!ςδίθα Ὁ Μ, ἀὰ γοϊδϑίη, Αὐἰοτιδ ἀ68 Πυντοβ ἀ6 Μογϑβο, ΡΌ. 349---2985. ΤΠ 
ὙΑΓΙΟῚΒ τηΐγα 68, σον ἈΓῸ σΟΠΟΙ ΒΟΥ ηοῖςοα Δρονο, ἄτὰ οοηπδιίἀογοὰ ἴπ ἀοίαϊ!!, δη ἃ οχοοὶ- 
Ἰομεὶν ἡΠΠυδιταῖοά, ὉῪ Μτ, ΕἌΌΘΥ, ἴῃ ἢἷ8 Ηοτγ Μοβαίςβ (νοὶ. ἱ. Ρῃ. 859----387.) ἀπὰ ὈγῪ Ὦγ. 
αγανοϑβ, ἴῃ ἢἷβ 1,ϑοΐυσοβ ΟΠ 186 ἔτ 168ὲ ὈοΟΚ5 οἵ 1Π6 δου υί. (οι. 1. Ρῃ. 151-ἰ71.) 
ἴπ πἰθ δρρεπάϊχ ἰο [86 βαπιὸ γο]απηο (ρΡ. 8378---410.), Γ)γχγ. ΘΟ. 88 γεξιϊοὰ [826 ϑοοριςαὶ τὸ- 
ΠΑ ΥΚ δ οἵ τ, ἀοάάεθ (το οἰίεθγ θοττοινεὰ ποῖ ἔγοτη οοπιϊπαηίαὶ οτγίτῖς8), νοι πανθ 
θδθη γϑεαφρεγίεα ὮὈΥ͂ ἃ τηοάοτῃ ΟΡροβοσ οἵ ἀϊνίπϑ σονοϊβείοη, 88 τπουχὰ (δογ δὰ πενοῦ θεΐογα 
θθοῃ τοίαϊθα. Ὁ γ. ΟΟἸ γον, ἰὰ δἷθ 1, δοίατοω οἡ ϑοζίρίαγο Μίγαοὶθβθ (ρ. 1δὶ. ὑο ἴδ οἱἀ), 
[88 αἾ80 ᾿γεδίθα οἡ [86 μγί ποῖραὶ τηΐγθοϊοβ γοοογάθὰ ἴῃ τμ6 ΟἹὰ δηὰ Νονν Ταβιβπιθαῖβ ; διιὰ 
ἴδε πιΐγϑο]68 οὗἨ (ἢ6 Ραβεαρὸ οὗ (μ8ὸ Βοὰ 868, [π6 δβυγοοίρηϊης οὗὨ 80 νδίοσβ οὔ Μαγδῃ, τἴο 
ΒΙΡΡΙΥ οἵ χιϑῆηα δπὰ οὐ 408118, (6 βίην οὗἩἨ 186 τοοῖς ἰῃ Ἡοτγοῦ, δῃὰ ἴμ6 ξιρρΡΙγ οἵ 
ὙΥδίΟΥ, τοοογάοα ὈΥ͂ Μόοβο8, ἃζὸ 88 115[Δ Ι ΟΥ]Υ ὙἹηἀϊοδιοά ἔγοπχ ἴμ0 αἰΐδοῖκβ οὔ γαξϊοπ δ! ϑῖϑ πὰ 
ΠΡΟΣ πὐλὺν Βγονη, Μ, 1)., ἰῃ Ἀΐ8 Ἰ)είθηοο οὗ Ἡενθαϊοὰ ΒοΙϊρίου, Ρρ. 95--- 117. ζοΣ- 
οῃ, , 800, 
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δαῦ αἰξ ἀγὸ βυδ)οεὶ ἐο 86 Ῥόνγοσ οὗ Ομσίδβὲ ἀπ ᾿ἷ8 δροβί!εβ: ἢοὺ ΟὨΪΥ ἀΐβοαβοβ, δαὶ 
ΘΥΘΓῪ ΟΑἸΑμλϊΥ Ἡ ΒΙΟἢ 18 ἱποιἀ πὲ ὕ0 ΤηΔη ΚΙ, ἀγα ὈΔηΒμοα ὈΥ ἰμοῖὶς τγοσὰ ; δῃὰ δυθῃ 
ἀδβί, ---- [π6 480 ΕΠΘΠΊΥ, ---- 18 οὐθαϊοῃῦ [0 ἐβοτα, απὰ ρῖνεβ ὯΡ ἰδ ῬΥΘΥ αὐ ἐμοῖγ οοπὶ- 
τυδηἋ, ΘδρΡΘΟΙΔΙΪΥ αὖ (86 φοτηπιδπὰ οὗὨ Ομ γίδί. γα Ῥεβοία δΐπι σινίπρ σίρλέ ἴο {86 
δογη δἰίηα, ---- ἈδΑ]ησ [86 ΟὈδιϊηαθ ἐδ , π- λρκίηρ ἴΠο86 το τσαπίθα αὶ ᾿ἰπιῦ 1 
»ετγεοῖ, --- ἸΒο866 80 ᾿οτα δοισοά ἀουδίο διταϊρ νι, -- (ἰΒο86 τὸ δλοοῦ νεῖτα 186 ραίΐδῳ, 
τοθιδῖ, --α Βουνηρ [86 ισίίλεγεαί ἀττὰ Μ1Ὲ δίγεηρΊλ, ---- Υοβιοσίπρ [86 ἑηδαπθ δὰ ἐδ- 
πιοπίαοϑ ἴο τϑάσον, διὰ ταϊβίηρ ἴμ6 ἀοδὰ ἰο ᾿ϊξδβ, Ὅμδὶ στϑαί πιίγαο]α οὐ γχαϊβίηρ 186 
ἀοδὰ, ἰῇ ραγιϊσυϊαγ, Ομτίϑὺ ροσίοστιηἀ πὸ 1688 ἰ88ῃ ΤὉῸΓ (ἰπηθ8; οὔσθα ου ἰδ συΐου᾿ 
ἀδυρδίοτ, ᾽υδὲ αὐἴον 888 δὰ οχρίσοα, --- ἀρ αἰ, οἡ ἰ86 τον Β Βοῃ, 88 δ8 τγ88 οαγσιοὰ 
ΟἹ 18 Ὀὲδν (0 Ὀ6Θ Ἰηἰεγταά, ---- ἃ (μἰγὰ {{π|6 οἢ [αΖαγυθ νγβθη Β6 μὰ Ἰαἰὰ ἴῃ ἢἷ8 ρταᾶνθ 
ἴουγ ἀαΥ8, ---- δηαὰ ἸΔ5}}γ, [Π6 ρτοδίθει ἰπϑίδηςθ οὗ 41}, ἰὴ δϊπηβο, ὙΥ ὈΘμοΪὰ [86 
ἜΣ αἰθὸ Ἔχρεὶ ἶπρ ἀδπιοηβ, γοϑίουϊηρ {μ6 ἰδῖμθ ἔχοι μἷ8 Ὀϊγ ἢ, σίνίπρ δὶρὰϊ ἴο 

6 Ὀἰϊπά, μοὶ ηρ᾽ 811 πῆβῆποῦ οὗ ἀΐδθαθοθ, δηὰ ρσίνιηρ 16 ἴο {π6 ἀοδὰ. ΤΈΉΘ86 βυροι- 
Πδίυγαὶ του 8 6 γ ποὺ ροσίοστηθα ἴῃ 8 ζειῦ ᾿πβίβπορβ, τ ῖ ἢ λοδίαοη δπὰ αἀἰϊαοποο; 
Ὀυΐ εύογῳ τοοεὰ δὰ δύετῳ ἀἄαν ὝΘΥΘ ὙΪΓΠ68668 ἴ0 ΠΌΤ ΘΓΟΊΒ ἰὨΒίΔΏΟΟΘ οὗ (μοι [ὋΣ ἃ 
ΒυςΟΘβδῖΥα δ6Γ168 οὗ ψοαγϑ, 80 ἰδμδὴ 811 βυδρίοίοη οὗ υτηδῃ τηβηαροπιοηῖ, οοτηρδοὶ, δηὰ 
Ἶυραῖθ, νγὰ8 [ῸΓ δνοῦ ργθοϊυάθα,. [Ι͂π βμοσγί, ποῖ ΟὨΪ]Υ τῆδῃ Ὀυἐ ΘΥΘΓΤΥῪ ΟΙΒΟΣ Ὀοϊῃς 
Ὀονγ8 ἴῃ ΣΤΟΔαγ δι δ᾽] θοίιου ἴο ἱμοὶρ νοΐθα ; ποῦ ΟὨ]Υ͂ δηϊμηδῖθ Ὀὰΐ ᾿ηδηϊπηδίθ σΓΘ Αἰ ΌΣΟΒ, 
ἔδεϊ (86 ρογχὸν οὐ αοά, δπὰ δοὲ σοῃίγασυ ἴο {πον πδίυγοδ, δὲ ἢ 8 νν1}}. --- ΤῊ νη, 
[86 νᾶνοβ, {Π6 τοοῖκβ, {6 δι, ἴμ6 φασί, [86 ΒΘΑΥΘΏΒ, --- 411 ΔΙῸ [Π6 βυ} 66 8 οὗ [μοδ8 
νο ἄγει ἱπίγοἀυοοα [86 ΟΝ γϑ Δ αἸβροηβδίίοῃ. 

(8.) Το νκβιαν οὔ ΟἈλνίδίς πιγαοὶοδ τραα ἐγμῖν ἱπιροτίαπί, απ δύοτῳ ταν τοογίλνῳ 
φ ἰλεὶν αἰπιὲρ τίν Αμίέλον. 
ΤῈ σνοΥγ Κίηάθ οὗἨ {8686 τηΐγϑοϊθδ τ ἕογοίοϊὰ ὉΥ (86 ᾿σχορδοὶ 1δ8΄δ, ποαγὶν 

δεηθη σεπέμγίεα δοίογοῦ; δηὰ 1 πὸ τοῆδοῖ οὐ 186 θη 8βπὰ ρῥ 8 ἴογ Ἡδιοἢ [8086 
ταΐγ 68 τογα ἩσΣΟΘΩΣ, γα πὰ 10 σταπα δπα ποῦ ϊθ, Χ1.}}} οἵ αἱρηΐεγ, τα δ)οϑίγ, δπὰ 
ΤΏΘΤΟΥ͂. [Ὁ νᾶ8, [0 ΟΑΓΓΥ͂ ΟὨ 006 γαδὶ δηὰ σοῃϑίβίδηῦ ρίδη οὗ Ῥτγονυϊάθῃοο, οχιθηάίη 
ἤτοι {Π6 σγοδίίοη ἴο {86 ΘΟΠΒυ πη δίΊοα οὗ 8}} (μ᾽ ηρ8, (0 Θδ 8 Ὁ} 18}} ἃ δυβίθπι οὐ με] 
Βορο, δῃὰ ρῥγδοίϊςθ, δἀδρίβα ἰο 186 δοίιια] υδηΐδ δηα σοπα! 05 οὗὨ πηδη κί πα ; τΔΙοἢ 
Πδιὶ Ὀδθη γσουθαὶοὰ ἴῃ ραγί ἰὸ ἴμ6 6 γα, Ῥγομιῖδοὰ ἴὸ {86 ῬτορΒοίβ, δ ἐοηδοὰ ἰο 
ἀαϑίσου ἰδ6 ἔουν χγϑαῦ πιοσαὶ ον 18, --- δῸὸ ὑσονδίθηϊ δῃὰ 50 ρογῃϊοίουβ, -- Υ1Ζ. δἰ Βϑίβη), 
δοορ  οἰϑιῃ, ᾿πιππογα ἶγ, απὰ υἱοθ. []}ἢ βυβεσυΐθπος ἴο {μοὶ σταπὰ οὐ]οοῖ, ---- [86 
σοι τιμίου οἵ δε9 ἀνίας Ὠλ 5810 Ώ, --- [86 τηῖγΒ 068 οὔ ΟἸγῖδὺ γογα πτουρμὶ ἴον {Π6 
ποϑὲ Ὀοηονοϊοηΐ οὗ 41} ρυΓΡΟΒΟβ, {π6 Δ] ν]αὐϊοι οὗ μυτηδῃ Ταΐβογγ ἴῃ 41} 118 ἰΌσβ, πὰ 
ὙΠ6γ ἀφρὸν δρ ἔμ6πὶ [86 ομδγαοίοσβ οὗ (μ8 ρτϑαϊθδῦ βοοάμβδ ἃ8 γ76}} 88 οὔ 86 γτοδίθει 
ῬΟνῸΣ. Μοβὶ οἵ ἰμϑπὶ ΟΓΘ ΡΥ ΟΣ Θα 1 σΟὨΒΟαΌΘηΟ06 οὗ Δρρ]ἸοδιΟἢ ΟΥ̓ Ἰῃΐγοαίν ; 

1 850 κυλλοὺς δἰρηΐβεθ, [δὲ ἰδ ἃ αἰ δογοπὶ ποσὰ ἤῸπιὶ χωλοὺς, δΔηὰ 88 ἃ ἀἰβδγοπὶ εἰρη ῆς- 
εαἰίοη. Βοῖὰ 1Ποθὸ νογὰβ ὀοοὺσ ἰῃ Μαῖὶ. χυ. 81. κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς περικατοῦντες. Ἦο 
πιλάο ἴπ6 παύπεά το Ὀ6 τολοίε, ᾿Πο86 γγῖο τσαπίδα ἃ ᾿ἰπιῦ, ρεγεοί, αῃαὰ (λ6 Ἰ4πη6 ἴο γγαὶκ. Ὑ δαὶ 
ΔΙ. ΔΙΏΔΖΙΠρ; ἰπβίδηοο οὗ ἀϊνίηθ ῬοΥγΟσ, οὗ ογεαξίυδ ΘΏΟΥΩΥ, ταυνὲ ἴ[Π0 Γεργοάιοίίοη οὗ ἃ μδηά, 
[οοἵ, ΟΥ ΟἾδοΓ ᾿ἴπὶ 06, ΕΥ̓ 1Π6 Τ,6ΓῸ ἡγογὰ οΥἩ Του ἢ οὗ οδα8} Ηοῖν δδίοηϊδιιϊηρ ἰο 1ΠπῸὸ 8ρ6ο- 
ἰδίοσε ἢ ὙΤδδὶ [ἢ0 Δῦογο ἰβ πο τηρδηϊηρ οὗ κυλλὸς, 8ε66 Ὑοἰδίοἰη, ἔγρκο, δῃὰ ΕἾ  οα 
Μαῖι. χνυ. 81]. 

3 ΤΊἼο οἰγοπτηρίδηοσο οὗ ΟἿ ΓΙ δι᾿ 8 τοΐγδοϊθβ θοΐηρ ῥγοάιοιο 80 ἸΏΔΠΥ͂ γοασδ Ὀαίοτο ἴπ6 Ῥ6Γ- 
οττδποο οἵ (ποτ, 18 ραυ συ] ΣῪ τ ΟΥΙΥ οὗ ποῖῖοθ. [1 ΓΟΙΠΟΥ͂ΘΒ 81] βυιϑρίοΐοη οἵ ΔΩΥ ἀοδίζη 
[οΟ ἐπηροβθ οἢ ἴμ6 πηδογβίδηἴημβ οὗ πιθῃ, ἴ0 ΒΎΓΑΥ ἰποπὶ ὈΥ ΤΠ0 ΡΟΥΤΟΓ ΟΥ̓ ΠΟΥ͂, ΟΥ̓ ἴ0 β0- 
ὈΓγίβο 186 πὶ ὈΥ͂ 8 δροοΐςβ οὐ ὑτγοοῦ, οὗ συ ϑὶοἢ ΤΠΟΥ δὰ πουοῦ ὑὈδίοτο μοαγὰ. [Ι͂ἢ {Π18 γοβρεοῖ 
πο τηΐγαο 68 οὗ Φ 655 αν ἃ ζτοδῖ δά υδηΐαρο οὐοσ [Π086 οὗ Μίοθοβ. μοη Μοβοδ δρρθαγεᾶ, 
1Π6 ποίίοη οὗὨ 8 πηίγϑδοϊο ταδὶ ἤανθ ὕδοη πον δηἃ πηρτγοοοάοηϊοα ; Δ᾽] οννηρ (18, [Π0ΓΘ ΜΓ 8.8 
ὯΟ ἱπηρτγορτίοιυ ἰπ [86 1186 οἵἩ ταΐτδο 168 διηοηρ 8 στάθ, πηοὐν!] δοὰ ροορὶθ. Βυῖ, σΒθῃ ἐδ 
ποτὶ ἃ Ὀδοσίηθ τηογο ροὶ ἰδῃϑα, δηά, ὈΥ͂ [86 ὕγεαΠΙ ΠΟΥ οὗὁὨ ἱπηροβίησθ, τΟσο δαβρίοουδ δηὰ 
ἱπααίδιεἶνα, δ τγδβ ὨἰρὮΙΥ ῬΓΟΡΟΣ ἐπαὶ (Π6 φροοίοδ οἵ ρῥγοοίῖ, ὈΥ ψ  ΐο ΒΗΥ͂ ΠΟῪ δγϑίθπι ὙὙ88 
ςοπῆστηοα, δῃουϊὰ ὕ6 ργουϊουϑὶυ ποι θὰ, οὐ 06 βυς 88 τβθῃ ββὰ θη ἴῃ ἴῃ6 ἢδθὶς οἵ 
δἰϊοηἀϊηρ ἴο. ΤῊΪΘ δρρίὶ θὰ ραγιου !δγὶ ἴῸ [86 Φ6 078, [0 ὙΓΪΓΠ68866 οὗ [80 ΙΓ 8.168 οὗἁ 
Φεβυ8β. ΤΉΟΥ ὙοΤῸ ΤΟ ἢ Ρῥγοροβϑοϑϑοὰ ἀραϊπδὶ Ὠΐπι ; δηὰ ἰΐ νγδβ οὗ ἱπιροτίδηοε 1Πδὲὶ 1} 
Ρὑτοοῦ ἴγοῃῃ ἐδὲ5 αυδσίοσ 5ῃου]ὰ ἀρΡρθασ ἰῃ ἴΠ0 τηοβὲ πποχοοριοηδοίο ᾿ἰρίιΣ, «6808 Πδὰ τΠὶ8 
ἰη νἱονσ, ἴῃ 106 δῆβνγου ρίνθη ἴ0 [π0 ἀϊβοῖρ}05 οἵ Φοῖπ ἴπὸ Βαριϊδὶ, ΒΟ ἘΠΟΥ [ἴῃ- 
ηαϊγοὰ ᾿ξ ο 88 (86 ΟἸγίδῖ. Ηδ ἀἰγθοὶβ [Πθ πὶ ἴο 8 ταΐγϑ 168, ἰῃ Ὀγοοῦ [μδὲ 6 νγαῶϑ, δηὰ 
ΒΡΡοαὶβ ἴο ἴμο ῥγοϊςϊοη5 οὗἉ [Π6 5ϑ1γ6 ργορίοῖ πο δὰ ἀοδοτίδοαά 186 σμδσαοίοῦ δηὰ δοίη 8 
οἵ τ᾿μοὶν Μαϑβϑίοσ. Οοίῃρασο [ξἃ. χχίχ. 18, 19., χχχυ. 4---ῦ., δηὰ ᾿χὶ, ). σῖὶ Μαδῖ. χὶ, 4, 5. 
δηἀ Μίαγκ νἱῖ. 87. . 
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δηᾶ, οἢ (1656 ΟσοςδβΙΟΏΒ, 86 Ομαγδοίοῦ δηᾶ οοπάυοὶ οὗἨ “688 ΔΡΡΘδγ, δἰοσηβὰ Ὑ 1 
18:6 τηοδῦ ἀδ] σαΐθ ΟΧ ρυ 551:0}8 ΟΥ̓ ΘΟ Ρ]Δη06 δηα Ρἱο γ. 

[1.1 ΤΘ ᾿πβίδποοϑ οὗ (π6 ἸΘρου, το Δρρ θα ον Εἰ πλβοὶ , 48 “ 6508 σατης ἀοτῃ ἔΤΌΤᾺ 
{π6 πιουπίαϊπῃ (Μαί. νἱῖϊ, 8.) ;--- οὐὗἁἨἍ 1Ἀ86 οοπλαγίοῃ, ἐΡΡΙ γἱπρ ἴογ ἃ ἔδυουσιία βογνδηΐ 
(νυ. 8.) ; --- οὗ (λ}ι6 8ιεἰς οὐὔ[ 186 ῥαΐϑυ, Ὀτουρμὺ ἴῃ μ]8 Ὀ6α, δηὰ ἰοΐ ἀονγγῃ ὉΥ 186 τοοῦ 
(Κα ν. 18.) ; ---- μά οὗἁὨ [86 ΓυΪοτ, βο86 ἀδυρ  ΟΥ ΙΔῪ αὖ {886 μοϊηΐ οὗἩἨὨ ἀδδι, δπὰ 
οχρίγοα Ὀθίογα 18 ἀγτῖνδαὶ (1ακ νἱ}]. 41.) -ττ ἄγ 81} 80 Δ ΠΥ Οὐοδβίοηϑ υνβίοῖι 
ἀϊβρίαγ ἴμαὶ ἀϊνίπα οοπιραϑβίοη, τ Βοἢ τ͵88 ΘΥ̓ΟΡ Ορθῃ ἴο [86 ΟΥἾΘ6Β ΟΥ̓ {π6 πιίδογαῦὶο : 
-- ἃ σοῃῃραββίοῃ ΒΌΣ ΠΟΙ ΠΕ Πρ' ΘΥΘΡῪ ΟὐὈδίδο]8, ἀποομαυογδθ 8 ὈΥ ορροδί τοι, δηὰ τ ἢ 
αἰ πῖον ἐραρμΐπρ ον ἰ. ΤΆΘ οἰγοιπιϑίδηοοθβ οὗὨ (δ ᾿δϑ8-τηθηποηθα Δρρ]ϊοαίίοι 
ΔΙῸ το  ΚΑΡΥ Ὀοδυτα]. ,7,ὲ. 866 8 ΓΌΪΟΣ ΟΥ̓ [86 δγπαρορῦο (Πρ ἀονῃ δὲ ἐδο 
[δορὶ οὗὨἁ Φοδβυϑ, εδεδό πᾷ εΐπι ἴο οοπια ἱπίο δὶ8 ἤουδ6; [6 ἸΊογ6 ἐτπηρογίαπδίο ἴῃ μὶβ 
᾿πίγοϑίυ, 88 ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ Βα δὰ Ὀδθη οἰ Ὶ ἢ ΘΠΘΙΛΥ, ΟΥ ᾿ἰα0]6 (0 {86 παραυϊαιίοη οὗ 
Ὀοΐπρ οπ6, 8η4, οη ἴῃδὺ δοοουηῖ, 4180, (6 πλοῦ ἀου  {] οὗὁὨ βιιοοοβδ; ἰο Ἴγόνγῃ 81], 
ἨΐΪ8. 6886 γ7ἃ8 ὈΓ Δ Ό]6 ἀπά ργαβδίηρ : ἢ6 λαά οπὸ οπῖψ ἀαιρλίον' αδομί ἐιοοῖοα ψϑαγε ὁ 
αρό, απὰ 4ὴ6 ἴαν α ἀψγὶπρ. Α58 «6805 νγρηῦ ἴο ἴμ6 βουβθ, {μ86 Ῥθορὶβ ογονἀϑὰ δρουΐ 
ἢπι, δπα ἴῃ {Π6 ΓΠτοΠρ 8 πιοϑύ σοπιραβίοηαϊθ ΟΌΤῈ γ788 ἩσΟυρΡΒί, ΟὨΪΥ ὉΥ ἰουοβίηρ 
[6 Βδπὶ οὗὨ μἷβ ρατιηθηῦ. [π| [8 τηθδῃ ἰἴτλθ (86 γουηρ' τγοπίδῃ Θχρίγοβϑ, Πα τα ϑβῆσοθ 
ΔΙῸ βοηῦ (ο ργανθηὶ μἷ8 δ ΚΙῺρ ΔΩΥ ΤΟΣ ΒοΥ ἴσου. ΓΒ ΠΟῪ ἀἰδίγθβϑ ἢ85 {86 οἴἶροι 
οὗἉ μοϊρμιοπίηρ 186 οοπιραδβιοηδία ἔλνοιν, [Ὁ ἱπβίδηι  Υ ἄγον ἐγ ἤγουλ [86 πιουτὶ οὗ 
6805 ἰμδῇ τον νίηρ ἀδοϊαγαίίοι, (86 ργοϊυὰς οὗ (86 πιγβοϊα : 2ἴδαν' ποί, δοίίθυθ οπῖψ, 
απὰ 8ὃὺλ6 δαὶ! δὲ πιαίίδ ισλοίδ. (Ἰμακα Υἱῖϊ. 60.) 

[1.1 Βοδυια] 88 {8686 ᾿᾿πϑίβῃοθβ ἃ816, γεὺ {860 γἱοϊὰ ἰοὸ οἴβοιβ, βογ «658 
ἩΓΤΟΌΡΗ [18 Τ}1Γ80165 μου ΔΡΡΙΙοδιΐοῦ, Τὸ ῥγανθηΐ ἱπίγοδῖυ, ἰοὸ δύο Ὁ ορ- 
για ἐΥ οὗἁ ἀοΐϊηρ ροοὰ ἴο ΟΠ ο ΓΒ, 18 1816 ὙΘΙΥ 6886 Π06 ΟὗἨ ἃ ὈΘΠογο]οηΐ ομδσβοίοσγ, δῃὰ 

15 ὑμ6 ραγίδεϊίοη οὗ δὴ δηλ Ὁ] 6 ὁη6. ΤΘ τογαουϊουβ ἀσδυρῃι οὗ 8:65 (υΚο ν. 1.) 
8 ῬΟΥΆρ5 οὔθ οὗ ἴπ6 Ἰἰοναδὶ οὗ {8686 ᾿Ἰπβίβηοθβ. 6 οδῃποῦ βρροβα ἐμαὶ {ἰἸ6 
αἰδοῖ ρ᾽68 σου ὰ ΟἸἾΒΟΣ αϑὶς Οὐ Ὄχρβθοῖ βΌ0 8 Δἢ ΔρρθΆγαποα ἴῃ {μοὶγ ἵάτουν. Βαΐ, 85 {16 
ΤᾺ] ΓΔ6]6, Ὁγ [18 στοδίῃο88, γἃ8 Πιϊοα ἰο0 ἄγος ΘΥΨΘΓΥ͂ δοηςπηδηΐ οὗὨ τοβροςῖ; 80 ἰδ 
οὐσσαδίοῃ οἵ πογκίηρ ἰῦ βογνϑὰ [0 ρῖνθ δ {μ]} ορεπίπρ' ἰπῖο 186 ᾿πάυ]ροηὶ οπαγδοίον οὐ 
ἐμεῖν Μαβίον δὖ {86 τηουηθηΐ οὗ ἷ8 ὁ81}Π|.ρ’ (Ποῖ. Η!15 οηϊοσίης βοοὴ δῇἶοσ ἰπίο Ῥοίογ᾽ 5 
Βοιιδ6, δηα μϑα!ηρ μἷ8 τὶ ἴδ᾽ 8 τποί μοῦ, ὙΠῸ ΙΔῪ 81οἰς οὗὨ ἃ ἔδνον (Μίαιϊξ. νἱ!]. 14.), νυδβ 
8180 δὴ δοὺ οὗ ἱμπάυϊσοηςθ, δῃὰ ῬΘΟΌ  ΑΥΪΥ διοαὰ ὑο βοοῦγα ἴμ6 διίδοβπιθηὶ οὗ {}}}8 
ξοαίουβ ἀϊδοῖρὶ6. Ὅς ἰδοαϊηρ οἵ τ᾿μουβδηβ ταὶ γαου] οι ΒῚ Ὁ τι ἃ ἔτ Ἰύανεβ δπὰ 
ἢ53})68, χῖνα8 ἃ ΒΔΡΡΥ δηὰ βί γι Κὴπρ ἰπϑίδποθ οὗ δὴ αὐἱοηιίοη ἀθβοθηάϊηρ ἰο {86 πιοβὶ 
ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ᾿γδηΐβ οὐ πιὸπ. 76 ο,868 Οὗ ἀἰβροββαϑδίοῃ Βᾶνα {86 τηοϑὺ ἢ πηλη8 δϑρθϑοῖ, 
ὙΠΟΓΟ ἴδ ΤᾺΪΒΟΓΥῪ τ, σταδί, Δηἃ ὯῸ ΔΡΡ] Δι Ίοη ΒᾺΡΡΟΒΘΌΪΘ, ΠΟΥ ΔΏΥ ἀσϑίσα οὗὨ σοϊοῖ, 
οη 186 ρμαγί οὗ {86 ῬΕΙΒΟῚ5 ῬΟβ868866, 

[1.7] ΤΒοτθ ἀγὸ ἔνγο ἰηβϑίδῃμοθβ οὗ δβιιοὶὶ Οἰβίγο88 88 ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ΟΔΥ ΟΟΟΌΓ, ἴῃ πιο τα 
866 «68118 τὐήῤδ μων τ ἀπαϑίκοα, ἢ (Πα τηοϑὺ Θχαηι βιῖ6 86 51 Ὀ1}Πγ. ΟἿΘ 18 ἃ 6886 
οὔ ἱπῆγπι οἹὰ ἀσὸ ; τῆςβ οἴϊιδν οὗὁἨ γουὰ ουἱ ΟἹ ἰπ 118 Ὀ]οοτα ; ἀἰδίτοβϑοβ τηογιϊ γὶηρ ἴο 
(06 ρτὶη]6 οὗ πλᾶῃ, δὰ δἰ τσαγβ ἀΘΟΡΙΥ αἰδοιίηρ ἴο ἃ σοηθγουϑ τιϊπὰ, Ἐε ἑλοι δ 
γηακίο τολοίο ὃ 88γ5 688 ἴο {86 οἷά πιδη ἱγίησ αὖ {Π6 ροοὶ οὗ Βεοιμοβήάβ. (Φοβη ν. 6.) 
ΤΊο ΒΕΙΡ  οββιθββ οὐ ἀϊβι θβϑβθὰ οἱ ἃ ρα ὀδῃποῦ Β8 ΓΙ ἴῃ πιοτὸ [γον οοϊουγα, ἔμπ. 
ἴῃ {06 Βιρῖα δοοουηῦ ΒΟ. [6 Ἰηδῃ σὶνοβ οὗὨ ἀϊἰπιβο]; δηἃ ΠΟΝΟΥ Μ͵ὰ8 σα] οῦ ἀ5- 
Ροηβοὰ νπὶϊὰ πογο ζτδοθ δηᾶ αἰ ΉΣΥ : υέδια δαϊἐλ ἐο λΐνι, Τὲῖ66, ἰαλδ ἱρ ἐὰν δοά απά 
τραῖλ. (Φοθῃ ν. 8.) ΤΊ οὔοῦ ἀἰϑέγο88 18 80}}} οὐἨἁ ἃ τποσθ ἰθπάο κἰηά, {Ππ6 ἀπε πλο 
ἀδαῖί ΟΥ̓ Δἢ ΟὨ]Υ ΒΟ0η ; ἃ ἀἰδίγεβ8 δ νυ γ8 στθαί, Ὀὰῦ οη 86 ῥτγοβοπὶ οσοδβίοῃ μοὶρμί- 
οηοα ὮΥ͂ ἴπ6 σοπουγγθῃςθ οὗ αἰδοίη οἰγουτηβίαμοοθβ. «658 τροπέ ἐπέο α οἰΐψ οιἶερα 
Ναΐη. Νόοιο, ισλοη ἂ6 σαπιὸ πῖρὴ ἰο ἰλ6 ρμαΐε ο7 ἰλο οἱΐψ, ὑολοία ἑλοῦ τσαα α ἀδαὰ πιαπ 
εαγτιοα οἱ, (λο οπῖψ δοη Οὗ λὲς πιοίλεν, ἀπα δὴ τῦαϑ α ισἱάοιο. Απάα πιμοὺ ρμεορῖε οὗ ἐλδ 
οἱέμ τρας τοϊἱλ λον. (ὰὰκα νἱῖ. 11,12.) [ἢ αἰϊοπάϊηρ ἴο ὑπ6 παγταϊίοη, τὸ βυτηραί 88 
ΠΟΟΡΙΥ πῖιὰ τΠ6 ἀϊδίτοβ5 οὐ (86 ΒΟΥΤΟΥ [] πηοίδοῦ, τσ ἄνθη ρδγιοἱρδῖο ἴῃ {86 ὝΥΠΙΡΑΥ 
Δ) ϑόῦτονν οὗὨἩ [86 δἰἐδηἀληίβ. 500 ἢ ἃ ἀἰβύγοβϑ νν88 βἀδρίθα το πο ἀἰνπα ὈὐΥ οὗ 6508. 
ἤσλοπ ἰλε Σιογα εαιϊο πότ, ἂς λα σοπιραδδίοη οἡ ἈΦ, απαᾶ δαϊα μπίο λεν, Ῥθορ ποί (Ἰ,κα 
νἱ!. 18.)1 απά ὧδε δαπι απ ἰομολεα ἐδε ὑἱϊον, απᾶὰ δαϊά, γοιπρ πιαπ, αγίδε. (14.) Απά, 68. 
16 ᾿πηπηοα !αῖα οὈ͵ααὶ οὗἨ {}ΠπῸ πλῖγϑο]6 βου α οϑοαρθ 18, 16 Βἰδίογίδη οοποϊυἀθ8 1ῃ6 
κοσουπῦ ΟΥ̓ ἴὖ ψχἱ τῇ οὈϑογνίησ, {Π8ὃ “6811 αοἰϊσογο ἀϊπι ἰο λὲβ πιοίλον. (1ὅ.} Ὗατοαὶ 
ΠΟΙΟΠΒ ἱῃ ΟΥΟΙΏΔΓΥ 116 αν οὔδη τὰς ΟΥ̓ {86 ΤοΥτΊ]6 ἰπ ἰΒοπὰ; 1 ΠΥ ανὸ 
Ῥοδυῖίοϑ, γοῦ (ΠΟΥ͂ ΓΘ υϑ0.8}}Υ οὗὁἨ {μ6 σία] Κιπὰ ; Ὀὺπΐ, ἴῃ ἴμ6 πιῖγϑοῖθϑ οὐ Φ6βι8, 
ἀογα 18. ποίην δαυτοῖησ  [Π6Υ ππογο ᾿νυτυζ} [0 ποπο, δηὰ Ὀοποῆοῖΐαὶ ἴο 81} τιβο ἔο]ς 
(μοῖν ἰηῆμοηςα. 6 παίιγα!γ τῦῖδῃ οὐγβοῖνοδ ἰὸ βανο Ὀδοὺ βροοίαίοσβ οὗὨ ἰΐο88 
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ἈΕΤΕύΒοΙ6 ΒΩ6Π68. ΤῊ 5 88 {86 ΟΒδττι τ ΒΊ ΒΒ ονογρονγοσοᾶ [86 δέυρί ἀἰξγ ΟΥ ὑγο) υαΐοο8 
οὗ 126 πιυ]εὰἀ68, τ Βδη {86 Οἴμασ ομασπὶβ οὐὗἁἨ {86 τλῖγαΉ 168 βοοπχθα ἴ0 Βανθ ορογείθα 
[δι ]γ. Οτ οοοσαβίουι οὗ ὁπ6 οὐὗὅὨ {μ6 Ἰονθδὺ οχδγίίομβ, [86 τυ] ἰζ 46 ττδδ ΘαρϑΌΪα οὗ 
πα κίηρ {πΠ6 [0] ον ρ τοβθοϊίοη : 116 λαίὰ ἄοπὸ αἱϊ ἰλίπρε ιοοῖϊ ; ἂἀδ τηαλείὰλ δοίλ ἰλε 
εἶδα ἰο ἦδαν, απα ἰλε ἀμπιὸ ἰο Φρεαλ.ὶ 

“ (ομραᾶγα στ {Π 686 ΘνΔΏρΡΘ]10Ὰ] Ταΐγαο 8 [η6 Ῥασαῃ τηΐγΆο168, ἃ8 
ἀεἸνογθὰ ἴο τ8 ὈΥ͂ ΤΟροσί, Οὐ 1ἴη6 δοοϊθαἰδβίϊοαὶ στη γα 68 ΑῸ [86 
ομυγοἢ γ88 βυρροτγίοα ὈΥ [Π6 δίαίε : --- Ὀὰ {Π6γ6 18 πὸ δοΙΩρ τ βοη. 
ΤΠ Ἰαὐίοῦ Το γ6 ὑβι}}]}ν δυο 88 νου ὰ τηλκο ἔοοἑβ βίαγο, δῃηά τ ῖξα 
ΠΊΘ βιιβρθοῦ; δηα 88 (ποῦ βδορᾶη, 80 {π0Ὺ δηάθά ἴῃ ναΐη, ---- 68- 
[40] 15 1η σ᾽ ΠΟΙ ηρ, ΟΣ ψμδὶ 848 ΟΓΒΟ ἴμδῃ πο Πηρ; 1 ἔα]86, {ῃ6 
{γα οὗ ἀδοοι ἃ] ταθῃ ; 1 ἔσο, [π6 ἔτῸ]1608 οὗὨ δη  αβίϊοαὶ ἀθιηοηβ.᾽"3 

ἴῃ βῃογῦ, [Π6 ταῖγϑοὶθβ οὐ ΟἸ γῖδὺ ῃδα πούῃῖηρ ἴῃ [δ πὶ ἐλη αβίϊοαὶ ΟΥ 
οὐθ6], Ὀαῦ ἡ γα σ]ουϊοιβ δοίβ οὗ ὐβάηθϑ8 δῃα δοηθῆσθποθ, ἄομο ἰο 

ΓΒΟΠΒ (0 ὙΠΟΙΩ 1 18 ΒΌΔΙΥ ἰοαδῦ ἄομθ, θυΐ γῆο τηοδύ πϑϑᾶθα ἢ}18 
ἸΠ6]}η688 8Δηα ὈΘηΘἤσδοηοο, --- [ῃ6 Ροογ, [86 ἡθοαγν, [Π6 ἀφβοϊαίθ, δῃὰ ἰἢ6 
αἰ οίοα, ὙΤΏΘΥ Τ6Γ6, ΠΟΥ Ον ου, οδ]ου]αίοα ἴο ἀχοὶΐα σταυῦ τἀ ταῦ ον 
{Π8 ἴδασ, δῃὰ ἴο ρογβυδβ σαῖμοσ ἤδη ἰο ἰδυυ! γγ. «6818 ρΡοσίοστηρα 
ΠΟ ΤηΐΓΔ 6168 οὗ {πΠ6 βου Κιπά, ἐπα 6 δροβί]θβ ϑΥῪ ἔδινν, ---- ὩῸ ΠΟΓΘ 
ἸηΔορα {πῃ ὙΥΟΥΘ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ [ῸΓ Μ186 δηα ροοα ΡυΓροβοδ, νἱΖ. {π6 ἀ6- 
ἰδοίοη δῃᾶ 186 ρυμἰβῃπηθηΐ οὗ 818 δΔηα ΠΥΡΟΟΓΣΊΒΥ ἴῃ [Π9 ᾿ηΐδληΐ βίδίθ οὗ 
{μ6 Ομ γιβύδη ομυτοῆ. 

Οὗ τ86 ναβϑῦ τ] 6 οὗὨἨἁ Ταῖγβ 0168 ρου ὈΥ “}6818 ΟἸτίβί, 
ἼΠΕΓΟ ἃ΄6 ΟΠΪΥ ὕνγόὸ ὙΠΠΟὮ ΟΔΥΥΥ͂ ἴῃ [Π6Ππὶ ΔΗΥ͂ ΙΩΔΙΪΒ ΟΥ̓ ΒΟΥΟΥΥ, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, Ὧ18 Ββιβοσίησ (86 ἀδηλοηβ ἴο δηΐοσ (Π6 ἔα οὗ β.Σ 16, 1ῃ 60ῃ- 
ΒΘαιθηο8 οὗ πθϊοἢ τὴ6 016 Βογα ρουιβῃθα ἴῃ [86 ψγδίοσβ ; δῃᾷ ἢΪβ 
σϑυβίηρ ἴΠ6 Ὀάγτοὴ ἢρ-γοο [0 ΜΠ ΌΠΘΓ ΔΥΤΑΥ. 
[. ὙΝ1 τοραγὰ ἰο {86 ἀεδίγυοίίοη οὗὨ πὸ βίη (αι. νἱῖ}, 28---84, ; ΜΑΙ ν. 

12---]7.), 10 δῃοιυ]ὰ 6 ὀοπϑιἀογοὰ ὑμαὺ “}6δι18 ἀἰἃ ποῖ, Ῥγορϑυῖν βρϑακίηρ, οοτωπηδηᾷ 
ὉΓ (ὁ (818, Ὀὰκϊ ΟὨΪΥ βυογοιὶ ᾿ξ το θ6 ἀοῃθ ; δινὰ 1Κ ἴϑ ΠῸ ποτα 8} ἱῃῃροδο;πιοηὶ οὗ ἢ5 
δοοάπροβα ἐμαὶ μα βιογοα (118 ἴο Ὀ6 ἄοηθ, {πδὴ ἰδ 8 οὗἨὨ 16 ῥσχονίάθῃοα οὗ ἰδ Α]- 
ταῖρι ίγ, {π8ὺ Β6 ῬΟΓΏ (8 ΔΩΥ 61} ἴ0 Ὀ6 σοτηπιιοἃ ἴῃ {86 ποτϊὰ, “6808 τοϊσαϊ βυδον 
{μῖ5, ραγθαρβ, [0 δέον {Ππ6 σγϑαὶ ῬΟῦΤΟΣ Δηα τη] ῖς6 οὗἉ δν]] βρί γιῖδ ᾿ ποὺ γοβίγαϊ πθὰ Ὀγ 
Οἰμηιρούθῃοα ; ροσδδρβ ἢ ἴμ6 56 νγ8 νοτα [86 ΟΥ̓ ποτ οὐὗὁἩ [86 δβιυνῖπο, ἴο ρα ηἶϑὰ {μ 61 
ἴον Κοορίῃρ τὐΕ ἢ μὴ μέ ἴῃ αἰγθοὶ νἱοϊδίίοῃ οὐὁἨ 86 Μοβδὶς ἰπϑιϊαΐο, τυ δίς ζου δά 
[πὸ δδίιηρ οὗ βνυεΐῃθ, δηά ὄνθῃ {86 οορίῃρ οὗὨ ἴδηι; οὐ, Ῥογμαρθ, 1 [6 ΟἾΠΟΓΒ ΟΥ̓ 
ἔποπα σοτο θη 1168, ἴο οομνίησο ἴΠθαι οὗἨὨ ὑπ 6 δδογθῃθ88 δηὰ ἀἰνιη!Υ οὗ [86 εν 188 

᾿Ἰαννϑ, τ ΒΙΟἢ (0 18 ψ6}} Κηοτγ ἢ) (ΒΟΥ ΓΙ ἀϊσυ θὰ οα ΤΠΔῺΥ δοοουηΐδθ, δ ΘΒρΘοΙ 41} [ῸΓ 
186 Ῥγοβὶ ἴοι οὗὨ οδιϊηρ βυυΐπο 8 688 ; δπὰ {γί ΠΟΥ, 1Ὁ τηδ  Ὀ6, ἴο Ρῥῃυηϊδῃ {8 6πὶ (ὉΣ 
Ἰαγὶῃα 8 ΒΏΔΓΟ ἴῃ [86 Αγ οὗ [6 ὅονγθ. Βαΐ, τ βΟΟΥΟΣ ΤΠΟΥ πο γο ἰμαΐ δΒυιβίαϊποα {Π]18 
1οβ5, {186} βοοιηθὰ ἴο βανα ἀθδογνοὰ 10 ἔοσ [861] οονοίουβ δῃὰ ἱπβυτηθη ἴθημηιροῦ ; [ὉΓ 
ΤΠ6Υ 6 Γ6 ποῖ 80 τυ ρἰοαβοὰ συ ἢ [Π6 μοοὰ {πδῦ νγδᾶβ ἀοῃθ ἴὸ {88 ΔΗ] οὐδ α τυϑῃ, 89 
{ΠΥ ποῦ οδδηάοα τι {6 1088 οὗ (6 ππσίηθ; δηὰ, ᾿πδίθϑα οὗ θεΐηρ δνακοπεὰ ὈὉγ 
80 στοαῖ ἃ τηΐσβοὶθ ἴο σοῃίδββ ὑπο ὶν βίηβ, δῃὰ σαντα ἴῃ 6 βρόντον οὗ ΟἸ γβὲ, {μον ἀφείγοά 
δἷπι ἱπιιηθαϊαίο } Υ ἴο ἀορασγὶ ουὧῦ οΥἉἍ {μεῖς οοδϑίβ, ὙΠΟΥ οουἹὰ ποῖ Ὀαὺ Ὀ6 Βα πδιὶς ὑμπαΐ 
Β6, γο μΒαὰ πσουσῆς τι }8 τοῖχο] διμλοὴρσ ἴμϑῖη, πιϑὲ Ὀ6 ἃ ἀἰν!πθ ρϑγβο ; γοῖ, Ὀ6- 
σαυ86 ἴπογ Βαὰ δυβίαϊ ποα βοηϊθ 1088 Ὀγ ἰδ. ὑΠπΠῸ ΠΘΥΘΡ ΔΡρ]]6α ἴο ἴηι [ῸΓ τλοτοΥ, Ὀὰῖ 
βθῃΐ δἷπὶ ΑἸΔΥ, δηὰ (8 δῃον οὰ {μϑιωβαῖνοθ 801}} τοσο Ὑσίγ οὗὨ [86 ρυπίβαγμθῃῦ 
ἐπα δὰ Ὀδοὴ ᾿πῆϊοϊοα ἀροῦ {μ6π|. 

[11|.1 [πὰ σδυδίηρ ἴτ[86 Ὀαγγθὴ ἢρεῖγοο ἴο ὙΠΠΟΥ ἀπγὰγ (δίας. χχὶ. 19. Μαγκ. χὶ. 
14. 21.), 6808 ποῖον ἱπναάοα ῥσίναϊθ ρσοροτῖυ, ΠΟΣ ἀἰὰ ΔΗΥῪ ᾿ἀσε ἴο {86 σοπιπλ- 
ὨΠῪ δὲ ἰασζα } δῃὰ (μουρὴ {6 5 ΔΙΙαροα ἃ8 ἃ βθύοσα τη ΐγϑοὶθ, [86 δ οραίϊομ 15 ποῦ ἴὸ 

1 Ὧγ, Πανὶ ΗπηιϊοτΒ Οὐδογνδίίοηβ οὐ 1π6 Ἡ5ίοτΥ οὗ 7688 ΟἸγίβι, νοὶ]. 1, ΡΡ. 286---29]. 
ἘΔιηθυγἢ, 1770. ᾿ 

8. Ὁγ, Φοτιὶη᾽  Ποιρασῖκβ οα Ἐκοϊοϑί δεῖς) Ἡ ἰδίου, νοΐ. ἱ. Ὁ. 266. 24 οὐϊῥ, 

γΟΙ. 1. 4] 



226 77}ι6 ΜΜίγαοῖος τοϊαίοα πὶ ἐδι6 ϑογίρέμγδ8, 

{86 Ῥύτροθο. ΕὟὉΣσ, 85 ἴμ βρ-ίσθα γαϑ ποῦ δὴ δῃηϊπιαίθα Ῥεΐδρ, 80 16 ψΔ5 ποΐ, ἴῃ 8 
ῬΓΟΡΟΣ 5686, σΒΡΘΡΪῈ οὗ Ὀεΐπα Κιπαϊγ ΟΥ ὑπκίπα!γ ἰγοαῖθα, πὲ ὙγΔ88 8 ῬΤῸ 
δὰ εοἴγοης δρσυτεοώνα στοργθβοηϊδίοη οἱ [86 6» 188 ροορίθ. Βαὶ (6 6δϑοη, τ δι ο ἢ 
1818 δοϊίοῃ αἀϊοϊαιοὰ ἰο ἷ8 ἀϊδβοῖρ]68, δῃὰ ΠΟῪ ἀϊοϊδίοβ ἤο 5, 18 οὗ 6 ἔγβιὶ 'π- 
Ῥογίδῃποα (ο ΘνΕΓΥ͂ πι8ῃ Δἰῖνα, --- ἰο (86 ἀοἰϑὺ 88 γ)θ}} 88. ὑο ἴ86 Ὀδ]ανου. 16 186 ορ- 
Ῥογίαἰ 168 ὙΠΟ Οοα Π88 ρίνθῃ τ. ΤῸ Οὔν ΕΡΤΟΤΕΙ͂ΠΕΗΙ ἴῃ τοὶ ρίουβ Κηονϊοάρσα δηὰ 
186 Ῥυτ᾽βοδίϊομ οὗὨ Οὔγ δδβοιίοηβ, Ὀ6 Ὡορ]οοίθα ΟΥ̓ ταἰβοτηρογοά ; --- ἢ πα Ὀς6 ἐουπὰ 
πηγυ Ὁ] ἴῃ ἔδα ἱτπον]οάσε οὗ (μ6 ]οτὰ 7688, δηὰ ἴῃ σοοᾶ πογκε, --- τ ἰοἢ ὅτὰ 1} 6 
ζγυΐϊι8. οὗ δὰ ἴῃ Ὠἷπι, τὸ τουδὶ Ὄχρθοῦ ἴοὸ "6 σι βογοὰ ἰἶκ ὑμ6 Ὀδύσθη ρ-ἴσοα, 
Ῥοΐοσο ἴμ6 ΒοΥγ ὈΪΔϑι οἵ 218 ἀἸδρίϑαβισο, νὴ 6 οοτμο ἢ το ἡπάρο {86 Θατίδ.! 

ΤΒΟΥα Ὑ6͵6 ροΟα ΓΘΆΒΟΠΒ, {πογοίοσθ, Ὁ ΟΕ ΣΙΒΟ Β ΒΟΟΣ 1η [Π 6868 
ὑπο Ο8868 ; Ὀαῦ 1ῃ 8}} ΟἾΠΟΙ ᾿πϑίδῃοοϑθ 6 νγγᾶβ ρογίοοῦ ροοάμοββ δῃᾶ δ6- 
ΠΘΛΌΪθμοθ. “Ηδς ποῦ αὐουῦ ἀοὶηρ ροοᾶα. Ηδ νὰϑ {86 ρστοδίαβί 
ΡὨγϑίοῖδῃ ἴο ὈοαΊΘ8 88 Ὑ76}} 88 800]8:; ἢ18 οομβίδῃϊ θη ρ] ουτηθηῦ τγα8, 
ἰβεάϊηρ ἱμ6 ΒυηρτΥ, Ποαϊπρ {16 β'οῖκ, οδδίπρ ουῦ ἀθιηοῃβ ἢ, δηὰ 
ταϊϑίησ (86 ἀφο. Τη6 ἢγθὺ οὐὗὨ [18 συγ 0168 ψγ88 δὖ ἃ ψϑαάϊηρ, οοη- 
νους δίοσ ᾿ηΐο ΐϊη6, 8 βαποιοηϊηρ {Π6 βδογθα ἰηβιτυ οι οὗ 
τηδιτίασο, δηα αὖ {16 βϑῖηθ [26 βΒῃονιηρ ὑπαῦ ἢ6 88 ΠῸ ΘΏΘΙΥ [0 
ἱπποσοηΐ ἔθβιυἹγ ; δῃὰ ὁπ οὗἩ [Π6 Ϊαβί νγὰβ8 σϑβίογσιην (Π6 δδὲὺ οὔ (ἢΠ6 
Βσ ἢ ῥυιθδί δ βοσνδηῦ σὰ ]οἢ Ῥοΐοσ δα ουὐΐ οἵ Τὴ (ἀοβροὶ νὰβ ἃ 
οογθηϑηΐ οὗ ἸΏ ΤΟΥ, δά 1ὑ οου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 Ὀούϊοσ σα βϑαὰ δηθὰ οομβγπιοα 
τη ΌΥ δοίβ οὗἩ ΠὩθΓΟΥ. 

(4) Οοπεϊῖάον ζιγί λον ἐλ6 ΟΒΕΑΥΝΕΒΒ 077 Ολνὶδζ δ ηιϊγαοἶθϑ. 
ἔ δὴν δοϊίοῃβ οδὴ 6 οδ δὰ πιϊγαουϊουδ, ἴμοβα οὐἨ «6508 δσὸ ᾿πα ρας] δο. [πῃ 

{86 δἰ αι ρ]θδὶ ᾿μϑίβῃ 68 ΟΥ̓ ουΓ68 ρεγίογτηθ, γγσϑ δἰ νγαγβ ηά βοπιο οἰτουτηβίδηοεϑ Αχὶπρ' 
(815. ροϊηΐ, ---- ΒΌΘΟΒ 88, ἰδὰϊ (Π6 ἀἰδθαβθ τγ88 ἴῃ 118 πδίῃσο ἱπουγϑῦϊο, {μὲ 10 γγδδ 'ῆνε- 
τογαῖο, δηὰ μδαὰ θαΠΠοά ΘΥΨΘΤΥ͂ οὔοτγὶ οἵ γί ; [Πδὺ ἴῦ τγ8 ἰῃβί δ Δ ΘΟ ΒΙΥ σοπιονοᾶ, Ὁ 
δ Βίηρ]6 τογὰ, βοῃιθιϊπηθβ βου 1, ΒΟμ ΘΟ πι68 ὈΥ τουοῆ, ΟΥ ὉΥ͂ δρρὶ!οδίίοηθ, ἤοαι 
ὙΊΟΝ ἸῺ ἃ ὨδίοΓΑΙ ὙΔΥ ΠΟ τα] οὗ μτὰ5 0 Ὀ6 οχροοίθοα, ---- ΙἔῸΣ ΘΧΔΠΙρ]6, δηοϊηςηρ, τοιΐᾳ 
οἷαν (6 δγϑδ οὗ 8ἃ τῦδῃ Ὀοσῃ ὈΪπᾶά. [π {6 ὨΙΣΠΟΙ ᾿ἰπϑίδηςοϑ οὗ δχογίΐοῃ, δ. ἢ} 85 
Σδϊσηρ (Π6 ἀφοδᾶ, γα βανα πὸ αἰ ΠΟ ἐγ ἴῃ ἀοιογι πη {Ππ τὶ ἴο Βανα ὈΘΘη ταΐγδ- 
ουΐουβ8. Τὸ οχρϊαΐῃ ἐποπὶ ἰπ ΔΩΥ ΟΒΟΥ ΜΑΥ, 6 δὴ δἰϊθηιρῖ τυ] ἢ τηϑὲ ἰοττοϊπαίθ ἴῃ 
σοη βίο δηα δοβυγαϊγ, οὐ τ ἢ οἷ δοσουπῦ ὙΘΓῪ ἔδνν ἢαῦα ἀνῸΣ οηραφοὰ ἴῃ 1. Βαὶ 
10 18. οὗ φοπβθαΐιθηοα ἴο ΟΌβοσνθ, {μδΐ σοῦ κβ 80 στοδῖ οου]ὰ πανυοσ Βᾶνα Ὀδθοη δάἀσαηϊοὰ 
88 ἴτ6, ὈΥ͂ 8 ΒΟΓΌΡΟΪΟΙΒ δῃηἀ ᾿παυϊδιίῖνα αρα, δαὰ {ποτα ὈΘΘη ΔΠΥ ἀουδὺ οὗὨ ἱδβοῖτ 
οογίδίπῖγ. ὙΒοῖγ ΟΒΕΛΑΎΝΕΒΒ, ΒΊΟΝ 4}} δὰ οσσαβίοη ἴὸ ἵχπονν, δὰ πιο ὯῸ Ομ 6 
Θυοῦ οομ ΓΔα!οἰοὰ (88 ψ}}} Ὀ6 δῃονη ἰπ ἃ βιι Ὀϑθαυςηϊ ρΑ96), ΒΟΟΌΓΕΒ ἴμθτι δραϊπδὶ (ἢ 6 
Ββυδρίοίοι οὗ ἱπιροβίυγθ. [πηροβίογβ βαϊάοπι ἀθαὶ 'π στοαῦ ἰτίοϊκα ; (88 πουὰ οδεπὰ 
ἴοο πλιοἢ δρδίηδὶ ργΟΌΘὈ ΠΥ, πὰ ργοπιρὶ τπθη ἴοὸ 8 ἰηνοϑβίσαϊίΐοῃ. ΤΆΘΥ ὑδυα!}]}γ 
ΒΑ 1]Β(Ὑ ὑπο πιβοῖνοβ 8 1{{Ὶ16 ὑγίοϊκβ, Ὀδοδιιβα {867 ἃσ 1.88 ὀρθὴ ἰο βυδρίοίοῃ, δπά 
ΤΆΟΓΘ ΘΒ ψαὶπ οτος, 

1 ΤῸ δῦονυθ, ἀουθῖ]688, τγ88 (ἢ σοποσγαὶ ἀοδίζη οὗ πὸ δι ίοτα οὔ ἴ186 Ὀδττοῦ Ερ-ἴτοα. 
Τὶ ττὰϑ υὑβιδ], δτηοης ἴπ6 Ῥθορὶ]α οὗἨἁ ἴδιο Εδϑί, ἰο ἀοδίμτιαϊο μη χβ ὉΥ δοιίοῃβ; δῃᾷ ἴἤ ΓΘ δτὸ 
Τγοαπ6 1} ἰηϑίϑης 68 οὗ [λϊ5 Ὠδίογο ἴῃ 6 ρσορῃοίβ οὗ τ6 ΟἸὰ Τεδβίδσηοης, [Ιὼ 11κὸ Το ΠΟΥ, 
Δεβι8 ΟἸτίδι, ὉΥ͂ ἃ ΓἈΠΆΣΠΑΡ Ρ6, γᾶν (86 7ϑνγβ ἴο πηδοτδίδηἀ τὰ μδὶ [ΠΟΥ τησδὲὶ ἜΧρεςοξ ἴοσ 
ΤΩ3 ΚΙ Πρ ΟἹΪΥ 8 ἴσια] ρῥγοίοβείοη οὐ το] ρίοῃ: -- ΤῪε ἀἰπφάοπι οΥΓ Οὐ δια δὲ ἰαλεπ ἤγοτα 
ψομ, απά σίυεη ἰο α παίϊομ ὀτίπσὶπφ ζοτιλ ἐλε ζγωῖε ἰλεγεοί, (Μαῖι. χχὶ, 43.) ὙΜ18 ἤρηγα οὗὨ 
6 ἤρ-ἴγϑθ νγὰ8 δι ρ]ογοά ὉΥ͂ ΟἾτῖβὲ τῆοσὰ ἰμδῃ ὁποθ ἴο [Π6 5ΆΓ16 ΡΌΓΡΟΒΟ, 88 ΤΩΔῪ ὃ δεδη 
ἴπ 116 ῬΑΓΔΌΪΟ τοϊαίοα ἴῃ κα χὶϊ!, 6---9. Ιηῃ Μαῖί. χχὶ, 19. απὰ Μίατι χὶ. 14. 2}. ἴξ 8 ὉῪ 
ὙΑΥ͂ Οὗ ἴγρε; ἔΠ6γθ, ὈΥ͂ ὙὙΔΥ͂ ΟΥ̓ ΡΔΥΔΌΪΘ : ΠΕΙῸ [ἢ6 τηρ]οἀϊοζίοη 8 ὁχοουϊοὰ προη ἰδ ; ἴ[Βογα ἴξ 
6 ἀδποιιπορά (γογ. 7.) --- ἔμ ἐξ ἀοιοΆ, τοῖν συπεδεγείλ ἰ ἐλε σγοωνα ἢ 

ἦ ὙΠοΙΘ νγῶβ ἃ ῬοΟΌΪΙΩΣ ῥσγορσίοιυ ἴῃ ζοθυδ οαδιίης οὔϊ οΥἱ] βρίτί(δ, ν ἰοῖ, ὉΥ Οὐἰνὶπθ 
Ῥχονίάθπορ, ὝΘΓΘ Ρεττη ἰοα το ὀΧοσὶ ᾿Πποιηδοὶν 985 αἱ (Παΐ τἰτηο, ἀπὰ ἴο ῬΟϑ8θ88 ΤΩ ΔΏΥ ῬΟΓΞΟἢδ. 
“Ἐγ τΠΐδ ἢ6 βμονγοά 1μδὺ ἢ0 ΟΔΠ1|6 ἰ0 ἀδδίσου 106 δπιρίγο οὐ ϑδίδῃ, δηὰ βοοιηθα ἴὸ ἔογεῖ}ὶ} 
1δδῇ, νυν Ββεγεβοουοσ μἷ8 ἀοοισίπο Βῃοα]  ῥγοναὶΐ, ἰἀο ΔΊ ΥΥ δηὰ νἱσο βῃου]ὰ δ6 ρυὶ το βίης. ΗἨθδ 
ἴογεθαν {πὶ 1Π6 στοαὶ δηὰ ῬΟΡΌΪΑΓ οδ]εοτίοη ἴο Πΐπι που]ὰ 6, [πδὺ ἢς νγῶδ ἃ τηδρίοἰδῃ ; 
δὰ τΠοΓοίΌΡΘ 6 οοηἤαηϊοα ἰξ ὑοίοσομδη, δηὰ οὐοοϊοα οΥἹ] βρὶ γιδ, ἰὸ βου (μδὲ ἢ 85 ἴῃ 
ὯΟ ΟΟΠίΘἀΟΓΔΟΥ ὙΠ ἢ ἸΒοΙ." Φοσγίϊη᾽ 5 Εθιη. οα Ἐδοὶ. Ηΐβι. νοὶ. 1, ῥ. 368. 



ῬΟΟΙΣ ΟΓ ἐλεῖγ ΠΖιδριγαϊον. Ὁ 221] 

δ.) Οὗεογοε αἷἶδο ἐλ ῬΕΏΒΟΝΒ, ὃν τσλοηε ἰλο86 πιέραοΐοα τοογὰ ἀδοοηερζίολεά. 
ΠΟΥ ΤΟΣΘ ὙΓΟΌΡὮΕΙ ὈΥ̓͂ ΡΟΥΒΟῚΒ ὙΐῸ γα ΚΟΥ 0 ὈΘ ΡΟΟΣ, υπ᾿οαγηθά, οὗ Ἰονν 

σοπάαϊιου, δηὰ ἀσδβείαΐα οὗἁ ὑ [τἰοπὰβ δῃὰ ρον! ραίγομϑ; ὙὯῸ ρᾷνθ οἵπον 
Ῥτοοῦ οὗἉ {νεῖν τοϊβδίοῃ, δπὰ αἱὰ ποῖ γεδὺ ἴδ} τολοίδ οὗ {πον Ὄδυδθ Ὁροη τ γ8 0168, Ὀὰὲ 
ὙΠῸ Πἰκοννἶδα ᾿παὶϑύθὰ Ὁροὰ 16 ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΘΏ 658 ΟΥ̓ἨὨ (πον ἀοοίτη68, Ὑ ΒΙΟἢ ἐπογ οὔοτοα 
ἴο ὁχδιηϊπδίίοω. ΕἼγίδον, (ΒΟΥ εγα πγουρμί ὈΥ ρουβοη5 ὙΠΟ δρρεβίεὰ [ο δᾶ 
ἀεοϊαγοὰ πὶ ἐπ 6} που]ὰ Ρϑ ΟΥὶ ἰμθ. ΒῪ βοίιηρ ἴῃ (86 πδιὴδ οὗ ἰδ (ἀοὰ δῃὰ 
Ἐδίμον οὗ 41}, {86} ρανὸ (με Ὀεδὶ Κὶ πὰ οἵἉ φγοοῦ (δαὶ (86 Ὺ τσοσα διρρογίβα ὮὉΥ Ὠΐπι, 
δηὰ ὑδυ5 ργουθηϊθὰ οὐ͵θοϊίομβ ὑμδὺ (86 πΟΩΔΘΡ τῖρη ἤῶρροα ὉΥ οἰἰδποθ, ΟΥὁ Ὀ6 
εἰεοίεα ὈΥ 8 βεοζοὶ ἔδίδὶ ρονσ, οὐ πο ΤΠ6Ὺ {Βογλϑανεβ ηον Ὡοιΐηρσ, οὗ ὈΥ͂ 
ΟΥΪ] δρ᾽ τ, ΟΥ ΤῸ Οὐ οηβ βιὰ ρΈΓΡΟΒΟΒ ; δμὰ ὑπ 6γ ἰαϊὰ τπϑιαβοῖγοδ ὉΠ άΘΓ ἃ Πθο68- 
δἰ. οἵ (1 6]}Ἰερ (μοῖν ῥῬσγοιιδθα, ΟΥ οὗ ραβδί δ ΤῸΣ ἸΏΘ ἢ ὙἷΖῸ οἰ μοῦ ἀθοοϊνοα ΟΥΠΘΓΒ ΟΣ 
ἭΟΓΕ ἀεοοϊγεα ἐμοπιροῖνοθ. Βυὶ “}ε8ι8 ΟἸγιδὶ δηὰ 88 βροβθί!εϑ γοσα ποῦ {88 ΟὨΪΥ 
ῬΟΓδοΩδ “ ὙΠῸ σΟΙΒάΘΠΠΥ τλλμταν ἴο [86 ονϊάθῃοα οἱὨ ταῖγβοὶθβ, ἰὰ [86 ὙθγῪ ἴδοα οὗἁ 
1μοἷν οπθανοδ: ἰδ.8 ἀδείηρ ἴμθη), 85 10 πογο, ἴ0 ἃ ἀοἰοθοϊίοη οὗ πηροβίαγοα, ἸΓ μαν ἡπι- 
Ῥοδίυγο δὰ οχίδιθβὰ. ὙΏοῦο 88 8 ο885 οὗἨ ἩΓΣΙΙΟΣΒ 'π (86 Ὀγϊηἰτἶνα ουΣο ἢ 0 
οοπηροδοὰ ταὶ πογὰ βἰγὶοὰ ΑΡοιωοιπδ." (ϑοπιθ οὗὨ ἰδοδα Αροϊομίεβ ανθ δ᾽ γοδα 
Ὀεοῦ οἰἰο4.) ὙΒΟΥ “ πόσο δα ἀγοδβοὰ ἴο [6 ρδρβϑῃβ; δηὰ 1 νᾶϑ (μοὶγ δυονοὰ ἀθδίχη 
ἴο ἀοίρηα ΟἸγ δοἰαη γ, δηὰ ἴο νυἱπάϊοαΐθ {86 τοοορίίοη οἵ ἱϊ. 

“ὙΙΘ οἱάοδῖ πτίζοσ οἵ (μὲ8 ἀδδβοτί ρου τ ἢ τοϑα του κ8 γα ἃΓῸ δἱ 811 δοαυιδϊηϊοὰ 
δ υάνβατυβ. Ηὸ Ἰἰντοὰ δον βου ηΥ γοαῦϑ αἴνον {μ6 ἀθδίν οὗἩ Ομ τίϑι, πὰ ὑσο- 
βοηΐοα κἷν ἴο ἴΠ6 ΘιΏρΟΣΟΣ Αὐἀγίδη. Α ρδββαρὸ οὗ ἰξ ᾽δ8 Ὀθθη Σινά πειαι ὈΥ͂ 
ἘΔΟΡΙυ 8 ; ἔσοσα τοι ἰδ ἀρροδτα, ἐπὶ ἢδ ΟΓΠΙΔΙ]Υ δηὰ ΘΟ ἀο Δρροαϊοὰ ἴο [80 
Τοΐσδοὶοθ οὐὗὁἁἩ ΟἸγίβῖ, 85 8 τηδίζοσ νεὶϊοἢ δαηιν ίοα ποῖ οΥὗἨ 86 Ἰοαδὲ ἀπωνι ΟΥ 6οῃ- 
ἔγόύοσθυ. “ἼΠ0 πογίκα οὗ ΟἿΥ Θ'δυ]οΌΓ, δαῪ8 ἢδ, " ΟΣῸ δἰ γαγ8 οομδρίουοιδ, ΓὉΣ 
ὙΠῸ Το ΓῸ στοὰ]. Βοῖδ (μογ ἐπὶ τ γα θα θα, δηὰ ὑπογ ἐμαὶ τ σΤα τσαϊϑοὰ ἔγομι (88 
ἀορά, ᾿γοσθ δϑ6θῦ, ποῖ ΟὨΪΥ ΒΘ ΤΠΩΥ ΟΤΘ διοαϊοὰ ΟΥἩ Γαϊδοὰ, Ὀυΐ Ὁ. δ ἰοὴρ ἰὴ 8 
δεν δὰδ: ποΣ ΟὨΪΥ ἩΠ||2ὲ Βα ἀσσοῖε οὰ [815 φαγί, Ὀὰϊ α͵5ὸ δἵϊοσς μὶ8 ἀθρασίυγο δπὰ 
ἴογ ἃ βοοὰ ψὮ}16 δι Ὀδοαποηΐ ἴο 1ζ ; Ἰπδοπγαοῦ {Ππ8ὺ δοπλ6 οὗ (6πὶ Βανα γοδομβϑὰ ἴο ΟἿἊ 
Εἰμγθδ.ἢ 

“Τὸ (88 δαπὶθ ῬΌΓΡΟΒΟ δρθδῖβ συ θτ ΜΔΒΤΥΒ, τδῸ [Ὁ] οσοὰ Ωυράγαϊιβ αἱ {116 
ἀϊείδθσο οὗ δρουΐ δ ΓΟ γ688.---ἰ ΟΠ τίδὲ ὨΘδ] οὶ ἐΠο86, γ8οὸ ἔγοιι (μοὶρ Ὀϊγεξδ πο ΓῸ 
ὈΪΣὰ δὰ ἀραῦ δπὰ ᾿διια ; οδυβδίηρ ὈΥ δ 8 τογὰ, οῃ6 ἰο ἴδῃ, δηοίθογ 0 Βθασ, δῃὰ ἃ 
τιϊγνὰ ἴἢ0 866: δηά, δανίηρ Γαϊϑϑὰ ἴπ6 ἀθδὰ δὰ οδυϑοὰ ἱδοιῃ ἴο ᾿ἶνθ, Βα, ὮὉΥ ἰδ τυοῦΐκβ, 
οχοϊθα διϊοηϊου, δηὰ ἱπάυοοα ἴμ6 τρδ οὗἨ ἰθδὲ ρὲ ἴο κπονν ἢΐα. ΥὙΥ̓́Βο, Ββοπονοτ, 

ἰπρ ἰδ6860 ταΐηρα ἀοπα, βδιὰ ἰδδὺ 'ὰ Μγθ8 ἃ τοδρίοδὶ δρρεδγδῃοθ, δὰ ἀασοὰ ἰο οδὶὶ 
λεΐπι ἃ τηδριοΐδη δὰ ἃ ἀδοοῖνον οἵ ἴπ6 ροορὲο.᾽ 3 

“Νοχὲ ἴῃ σΠροδοΙ ορίςδ] ογάον ἰοἰϊον ΤΚατΤΌ. ΑΝ, το δουγί πο ἀπγὶηρ [δ 6 δὴ 9 
ΣοπίΌΣΥ τὺ δ Φυδείη .“-- ὙΒδὲ ροόγβοη, βοτὰ ἰδ ον δὰ νδί}]}γ Ἱπιδσί ποι, 
ἔτοζη ἴδ6 τρηοδῆηοϑδ οὗ δἷ8 δρ 66, ἴο ὃὉ8 8 6 Γ6Ὲ ϑῃ, ἐδ δὐνογνσδσαθ, ἴῃ ΘΟη86- 
αυθῆσα οὗἩ [80 ΡΟΣ πο ἢ6 ἐχογίθα, οοπδιἀογθα 88 8 τιδλρίοίδη : βοπ μ6, νι ἢ 
ο6 πογὰ, εὐοοϊοα ἀν 1}8 ουἱν οὗἨ 1π6 Ὀοάϊ68 οὗ πιθη, ψζᾶνο βιχῆϊ ἴο (86 ὈΪηἀ, οἰδαπβοα 
[86 Ἰορτουδ, διγοηρίιοποά [86 πογτοθ οὗ ἰΐοθα ἐμαὶ μβὰ ὅμ6 ραΐδυ, δῃὰ Ἰδβδὶ]γ, υῖν ἢ 
ὁπ6 σοτηπηδηά, Γγαϊϑοα ἐμο ἀδδὰ; νῃθη ἢθ, 1 58γ, τηϑθ (86 ὙΘΤῪ οἰθεηθηΐδ ΟΌΘΥ Ὠΐπι, 
“πη έν [6 δίοσσωδβ, διῃιᾳὰ ψδικοὰ Ὡροὴ (Π6 8683, ἀδιλοηϑίγδπα πἰμιδοὶ ἰὸ Ὀθ {86 
γοτὰ οἵ ἀοἀ.᾽ 5 

“ 8 ἸΔΥῪ ἤηΔΙΪγ ποίϊοα ΟΒΙΟΕΝ, τὯο ᾿ἰνο ἱπ (86 ἰυϊγὰ σοηΐυτγ, δηὰ τῦο ρυὉ- 
Ἰδδοὰ ὁ τοζυΐϊας ἀοίδηοα οὗἁὨ Ομ γί δι᾽ Ὑ δσαϊπβέ (π6 ῬΒΙ δορὸς ΟοἾβι8.--- " []- 
ἀουδέεα]γ τὸ ἀο τμϊηὶς μἰπὶ ἰο Ὀ6 {86 ΟἸτὶδὶ ἀπὰ 86 ὅοη οὔ ἀοὰ, Ὀδοδυβα Βα μοαϊϑὰ 
ἐδ ἰδ δηὰ ἐμ ὈΪ πὰ : δηὰ τὸ δζὸ ἴδ 6 τῇοζο σοπῆγιηοα ἴῃ [18 ρογδιδδίοη ΌὉΥ ταῦ 
ἐδ Ὑτίι θη ἰπ 186 ῥτορβοοὶοθ: ὙΏθη ΒΒ} [86 ἐγεδ οὔ {86 υἱϊπὰ Ὀ6 οροηο, δὰ {88 
Θασ8 οἵ ἐδο ἀδδῦ δῇ }} βθῶγ, δὰ ἴμ6 ἰδῆϊθ τϑδὰ δα]! ἰθδρ 88 δὴ δβαγί. Βυΐ, (δαὶ 6 
δἷδο ταϊϑεὰ (ὃς ἀοδά, δηὰ ἐμαὶ ἰΐ ἰδ ποὲ ἃ βοιίοη οὗ (ποθ ψγἢο πγοῖθ ὑμ6 (ἀοδβροΐδ, 18 
ουϊάθηϊ ἔγουι ἤθηοα : {μαῖ, ἰΥ ᾿ξ βαὰ Ὀδοη 8 Βοιίοη, ἰἤογο που ὰ Βανα ὈΘΘῚ ΤΏΔΠΥ ΓΟ- 
οὐτάοὰ ἴο Ὁ ταϊϑεὰ ὑρ, διὰ δυςοῖὶ δ Βαὰ θδθὴ ἃ ἰοηρ (ἰπι ἰμ ἐΒοὶγ στῶνοβ. Βυὺ ἱΐ 
ποῖ θεΐπρ 8 βοιϊίοη, ἔδυγ βανα Ὀδθθὴ γϑοογά θα." 4 

“Τμὰαῖ (Π6 ἀείδηογβ οὗ ΟΝ τ β δ ΠΥ δδου α {Π 8 πδοά οαϑ1γ σοταταῖξ ἐΒοβοῖγοθ ἰὼ 

Δ Ουδάτγαι. ΑΡροΐ. ἀραὰ Ἐυδοῦ. Ἐοὶεβ. Ηἱἰδὶ, 1. ἦν. ο. 8. 
3 Ψυδι. Μαγί. })14]. Ρ. 358. οἀϊι, ΤῊ ΪΙΡΥ. 
8 Τοῦ]. ΔΡοϊ. Ρ. 30. οἄ. Ῥτίοσ. Ῥασ. 1675. 
4 Οήξ. Ἤοουξ, Οοἶδ. 110. 11, 5. 48. 
᾿ ᾳ 3 



228 71:6 ΜΙίγαοῖες γοϊαίοα ἐπ ἐδο ϑογίρέμγοε, 

{6 Βοβιῖ]α ραρδηκ, 1 πὸ πιῖγβο]68 Βα Ῥθθὴ ρογίοτιηθα, δπὰ στ βοὴ ἃ σορυϊαν οοηβαία- 
τἴοη οἵἩ {86 Υ ὑγεύβῃοοϑθ ἯῸ8 Ῥδσίθοι υΥ θαϑυ, 10 18 Αἰἱκ αἰ σα ὕο δοοουηὶ 0 Σ δὰ 
Βαγὰ ἴο δε]ιον 1 

(6.) 7ῆε »εγϑοῆδ ΒΕΞΟΒῈ ισλοπι ἰλδ πιϊγαοῖίοα σεῦ ιυγουρλέ οἱαῖπι ΟἿΣ οδρεοϊαξ 
ποίϊοϑ. 

ὙΒα6β6 δϑίοπ βρ δοί0Π8 ΤΟΥ πού ρογίοστηθα ἴῃ βοαποδίογοα 6618. οὐ βοϊ ἐπ 65, 
οϑυ του Υ βμαππίπρ 186 ᾿Ισμὺ οὗ ἴγαῦῃ, δπὰ [86 βογυζίηγ οὗἉ οβεοίουϑ ᾿Ἰπαυϊτίεβ. ΤΟΥ͂ 
τ γα πτοῦρδῦ ἰῃ ἃ ἰοασηθα ρὲ δηὰ ἴῃ οἰ νη] θα σουμηίγ!68, ἢ ἴ86 Ρο᾿Πδβὸ δπὰ Ὀθδὲ 
ἐπ ΔὈϊ 6 ἃ ραγῖϑ οὗ (86 νοῦ, ὙΒΘΓΘ ῬΘΟΓΒΟΠΒ 8Γ6 Ὡοὺ 6δϑϑιυ ἀοϊυἀο. [10 18 που οὗἁ 
τοδί, ἰδ δῦ, τ βϑη ΟΡ βυϊ η Ὑ νγαβ ρῸ Ὁ]Ι886 ἃ, ἃ σοποσαὶ ὑγο)υάϊοα ἴῃ {6 ῥϑορῖο, 
δηὰ ἃ ὙΕΕΥ͂ ΒΕΥ͂ΘΓΘ 5υδρίοίοη 'π ὕ86 ρονθγηπηθηῦ, ΡΓΟΥΙ]6α ἀρσαϊηδὺ [86 Ὀ6]16 0 οὗ τη]- 
ΤΔΟΪ68. ΕΥ̓͂ ΘΓΟ βιϊστηδίϊξοι ὈΥ {86 Ορργονγίουβ ἤπια οἵ πιαφσῖὶήο; δὰ Αυρυδίυβ, 
10 18. τ)ῦ }]} ἰζονῃ, δὰ ΡῈ] 86 ἃ ὙΌΣ σἰροσουβ οὐΐϊοῖβ ἀσαϊηδὺ ἴμ6 το σαοα οὗ ργῶ- 
δἰϊρίαίογἜ οΥ Ἰυσρίετα. Εὐτγίμον, (86 ΟΠ Γιβίϊα ἢ ταΐγϑ.} 68 γογα δχοὶ δἰ ϊθὰ ἴῃ {Π6 ἔδοο οἵ 
ἄδγ, Ὀοίοτα γαϑῦ τα ἰδ 68 οὗ ἔγϊοπὰβ ἀπ α θπθιπῖθ8 ἐπα Ἰβοσ  πλϊπαίθγ, ἴο τ βοβα οαἶπι 
8δηα ἀοἰδογαίε ἰῃηνοβι χαῦοη ὑΠ6Υ ᾿ΤΟΓΘ δὰ Ὀπιϊ το ; δηὰ δἷ 8 {ἰπ|6, σσβθη τθη νδηϊοὰ 
ἘΟΙΤΠΟΥ ΡΟΥΤΟΥ ΠΟΡ ἱποϊπαύϊοῃ 9 Ἔχροβϑα {βοπὶ 15 ΤΠῈΥ ὙΈ͵ΓῈ ᾿πηροϑίαγοθ, δπὰ ψ}Ὸ 
ὝΘΙΟ ἰῇ ΠΟ ἀδηρον οὗ Ὀεϊηρ' ο6]] 6 Δι ἢ οἰ ἔῸν αἰδΌθ] ανὴρ ἴθ, δηὰ οὗ Ὀεΐην 
Ἰηβα  τ6 ἃ ὈΥ 1.6 ρορυΐδος δῃὰ ρεσβθουϊθαὰ ὈΥῪ {86 οἷν !] τηδο βίγαῦθ ἔοσ ἀδυϊἀΐπρ' τΠ 6 πὰ. 
ὙΤΏ6 πιΐγϑοῖθβ οἵ Ομσιδῦ ἀπὰ Ὦ18 Δροβίϊοβ γεγο τι ποϑδοὰ ὈΥ ἐμουδϑηᾶὰβ, γ8ο υοῦ]ά 
Βανε τοὐοϊοθὰ πῃ ἴπ6 ἀοίθοϊοη οὗ ἱπιροβίπιγο, δὰ Δῃγ Ὀδοη αἰϊδιηρίοα οΥ ῥγβδοιϊβοα, 
δηὰ σὑ|ιο βογι ἰηἰδοὰ Ὀοΐὰ ἴμοτλ πὰ ἴΠ6 ρθύβοῃβ οἡ ΒΟ ΒΟΥ 6 ΓῈ πτοῦσῃῖ, τι ἢ 
186 πίσοβδὲ β ΠΥ πὰ πἰσϊοίοβὶ ΔΟΘΌΓΔΟΥ, ἱπ οΥάϑν (Ἰ Ροβϑ: 06) ἴο ἀΐβουνθῦ ΔΗ͂ 
ἴτϑυὰ οἵ ἐαἰβεβοοὰ ἰπ ἴβθιη. ὙὍθθ ρϑύβοῃβ8 σῇῆο πδὰ Ὄχρογίοποθα {ῃ686 σηϊγαουϊουϑ 
οὔὔδοίῖβ, δὰ σχῇο μδὰ Ὀδθη εὐτοὰ οὗὨ Ὀἰ᾽ μά 688, ἸΘΡΓΌΒΥ, ῬΆΪ5Υ, ΟΥ Ἰαιθηθβα, ΟΥ ἢο 
μὰ Βεαὰ ᾿οϑὲ {᾿π|08 τοβίοσθα ἴὸ {86}, οὐ νγχίο βαὰ Ὀδθῃ γϑιβοα ἤγοῖῃ ἴμ6 ἀ64α, --- ἰΠ 656 
ῬΟΙΒΟΠΒ ᾿ἰνϑὰ ΠΙΔΏΥ ὙΘΑΓΒ νου γἈγάβ, --- ρα ὈΓ 16 τηοπυπηθηίβ οὗ ΓΒ θα, --- Πα σΑττγὶησ 
δϑυαὰῖ Ἰδὼν ἴδοῖα, ἴῃ 86 ΟὟ ΡΘΓΒΟΠΒ, {86 111] σοπνιοίοῃ οὗἩ {μ686 διωασζίηρ ορθ- 
ΣΔΌΟΠΒ. 

(7.9) Τλε ΜΑΝΝΕΒ, ίοο, ἵπ ιὐλίοὐῦ ἰΐεδε πιίγαοἶοα σεῦ Ῥενογπιθά, ἐε ἐχυαϊἧν τυοτίλῳ 
67 αἰέονιάϊοπ, 707 ἐ(5 ριυιδί οι, δἰπιρὶἰοϊψ, απα αἰεὶ πίοτοείεύπ68. 

[1.1 4.5 186 πλΐγβο!θβ οὐὗἁἩἨ Ομ γῖβὶ δηὰ [ἰδ δροβὶ]οβ γα Ὠυτηθσουβ, αἰνοσβὶ 6, ἡπὰ 
στοῦ, 80 [Π6Υ ΤΟΥ͂Θ ἩΣΟΌΡὮς ΟΡΕΝΙΥ 8Ππὰ ΡΌΒΙΤΟΙΥ, πὶ βου σομοθα θη ΟΥ ἀΐδρσυΐδα, 
ΜΠ ἢ ἰ8. ἃ ΟἰΓΟΌΓΩΒίΒΠΟΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΘΒ(ΔΌΪ 188 τΠ 61 σΥρα τς. 

Ῥασαη δηιαυϊ ἔαγηΐθθο8. 8 τὶ δοοουηΐβ ΟΥ̓ ργούθπαθα τηΐγϑοῖθθ, δηὰ οὗ 
Ῥγοϊθηἀϑὰ ταϊγδουϊουδβ ἰη θοῦ Γ868 Ὀθίνγαθῃ πλθη δηὰ (ποὶν ἀο 0168; αὶ [86 Β66Π6 οἔἨ 
(Β6πὶ ἰδ 8] γδυ8 ἰαἰὰ ουῦ οἵ [86 Τϑδ οὶ οὗἁ βου δῖοι δηὰ αἰβοουεσυ. Μίοάθγῃ ταΐγϑο ο8 
αἶβὸ ἤδνα ἴῃ 8 ρτϑδῖ ηθδβυσα οὐγοα ὑμεῖς Ὀοϊηρς ἴο [86 Β8π|6 βδουσοθ  Βθη 6808 Ὀσσδῃ 
ἴο ποτῖς πλίγβοϊοβ, μα ἀἰὰ ποῖ τοῦγα ᾿ἱηῦο ἀσβογίβ δηὰ σογηογβ, 88 ἵἢ {Πογο δὰ Ὀφοη 
βοιποι ἰηρ ἴῃ Ὅ86 Ορογδυοη ἰο Ὀ6 Κορί βϑογοῖ, οὐ ἡ Βίος, ἵν ἀϊβοϊοβοᾶ, σου] Ὀγίης ὕΠ6 
ὙΓ6016 ἰπῖο ἀἰβοσοα!. Βιιῖ 88 6 δρροαγοά ἴῃ {86 που ἃ οὔ δι) ἴο ἱπϑίγυοι 1, 
δὰ 88 διὶ8 ἀοοίτ! 8 Ὑ{848 ΤῸΓΣ (818 Ῥῃγροβα ἀ 6] νογοὰ ἴῃ ρυθὶϊο, 80 ἢΪ8. τ Γ80 168, τ μοι 

πο γα ΘΒ ΙΗ ἜΚ 6 ἴον 186 δυρροτῖ οΥ̓́[86 ἀοοσίτί 6, ττογὰ Ρ Ὁ] 1Ο α8οὸ ἢ Ὀοὶπρ ΡῈ Γ- 
[οτθαὰ ἱπ ἴθ6 πιοϑὺ ἰγεαυθηΐθα ρἴδοθθ δηα οὐ {86 πιοβὺ ρυ]1. Οσσαβίοηϑ, 85 δὖ 
ΤῊΔΥΓΙΑΡ6Β δηὰ ΤΠ ΘΓΪΒ, ἀμ ΟἹ δοϊθιηῃ ἔδβιϊνα δ. Ὑθυδ, ἸΏΔΠΥ ὝΘΓΘ ἀοηδ δὖ “26- 
τυ βδίθιη, δὖ [Π6 {ἴπ|68 Οὗ ἴΠ6 ρστοδὶ ἔδδβίϊνἶβ, ἤθη ἴΠ6ΓΘ τῦδϑ {86 στοαῖθϑδὶ σοποοῦγϑα 
οὔ ρθορὶβ ἔγοπι δἱΪ ραγίβ οὐ (88 σουπίγυ ; οΟἴβοτβ, 'ἰπ {86 Ρυ]}6 βίγθϑίβ οὗ ν]]αροβ ππὰ 
Οὐγ168 ς οἴδ6γβ, ἰῃ [86 Ρυ Ὁ] ]ς θυ πασοζι68; δηά ὍΥΒοσα, Ὀοίοσα στοαὺ τ] Ἰἀ.8, τ θο 
οι τοσοῖμον ὕο [8ᾺΓ “9}6809, αηὰ ἴο Ὀ6 Ὠδδ] 6 Ὀγ Ὠϊπι οὗ ἔποὶγ ἱπαγι ἶε8. ΒῪ (ὮΓ 
1Π6 στοδίου ραγὺ οὗἉ 818 τ γ8 0168 6 Γ6 Ὑσοῦρ ῦ ἴῃ (86 νἹἱοῖ μὲ γ οὗὨἨ [86 568 οὗ θαΐίοο, 
νΒίοἢ γγ88 βυττουπάθα ὈΥ ἴαγρθ, ἔβγα, δὰ ρορυΐουβ ἐγβοῖβ, ββϑρθοῖδιὶυ (6 ἔνο 
(δ}}16 68, οοῃ δἰ ΠΩ ΙΏΔΩΥ ἰον8, δηὰ 6 τυ οὗ υ]]αρο5, [86 Ιοαδῖὺ οὔἨ πὶ ἢ 
ἐονγῃβ (Φοβοριι8 ἸΠΌΣ ΙΒ υ8) σοηἰδί πο πρνγαγὰβ οὗ ἤζίεεη ἐλοιδαπα δοιζ4.5 ϑοῦμθ 

1 ἘΔΌοτΒ Ὠ:ΠΠου] 168 οὗ 186} 7, ΡΡ. 330----232. 
3 υδάγεϊαβ, ἴῃ 186 ραββαᾶρο δῦουβ οἰϊοὰ, βαυβ, ὑμδὲ ἴῃθγο ῬΟΓΘ Ῥδύβοῃβ ᾿ἰνίησ ουθῃ 'π 

δἰ8. ἔππο, προὴ σγβοπὶ ΟἸγίβὲ μὰ πτουρῆς τηῖγαοὶοβθ. (860 Ἐπβορὶυβ, Ηΐβὲ. πε]. Ἰἰδ. ἰν. 
ς. 3.) Αμπὰ ἰξ ἰβ ΕΥ̓͂ ΠΟ πη68Π8 ἐτηρΓΟΌΔΌΪο πὶ βοιηθ οὗ ἴἢοβα, γο σεσα ουγοά οὗ ἐπεὶ ἰηδτ- 
τηϊ εἶ68, ΟΥ ταϊϑεὰ οπι (6 ἀθαὰ ὈΥ “658 ΟἾγΙβῖ, ὑγεσὸ ρσγοβοσυςξὰ Ὀγ Ῥχουϊάθησα [0 οχίγοιθ 
ο]ὰ ἃρο, ἴο θ6 ᾿ἰνίηρ᾽ υὶτπ 6 8868. οὗ ἢϊ8 βόνγοσ δῃὰ ροοάποβδβ. 

3. ΨΖοβορῆπβ, ἀ6 Β6]]. 74. 11}. 11}, ο. 8, ὃ 2, 
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οὔ Ομ γῖϑυ 5 ταΐγδοϊθα, ἱπἀθρα, ττοσο, ἴτουι ἐμοῖσ πδίαγο, ΤΏΟΤΘ Ὀσῖναία ὑμ8η οἴβατα᾽; γοὺ 
Ῥτγΐνδου 88 ὩΘΥ͂ΟΥ ἱΠ5(Τ]ΟΌΒΙΥ βουρἠϊ δΟΥΡ, οχοθρὶ ὙΒΟσα [86 τϑϑβοῃβ οὗ 1ΐ 8. 
οὈνίουδ. Βιὶ δὴ ἰπδίδῃςα ΟΓ {πὸ οὗ [818 Κἰ πᾶ οδηποῦ Ὀ6 Βιρροξοᾶ ἴο ἱηνα] δία 188 
στο Ὁ Υ οὗ στοαὶ πυτιῦο 8 ΟΡΘΩΪΥ Ροσίοσμιθα. Οοηβιἀδγίηρ ἴ86 ορροβί(ἰοη οὗὨ ἐδ 
πον, 1 σουϊὰ ποῖ αν Ὀθθὴ ὉΠΣΘΑΒΟΠΔΌΪΟ, δδᾶὰ [86 τηϊγδοὶοδ οὗ «6808 ὈδΟΠ 1688 
ὉΌ]1Ο ; ἴῃ δοῖη6 68868 Β6 ταὶ ρῃς ΒανῈ ομδηροα Π15 ΟΓΪΏΔΤΥ ΤΩΔΏΠΟΥ ὙΝ ΡΓΟΡΙΙΘΙΥ : 
αὖ, ἴἰο 186 ἰΔ8ῖ, Βα Ραγειβίθα ἴῃ 1, ὉΣ ᾿πβίβῃοο, δ [6 Σοβυσσοοϊου οὐὗἁἩ 88 {τἰοπὰ 

1, Ἀζαγαϑ, ΟἿΪΥ ἃ [1.16 Ὀοίοσα 18 οσῃ ἀθαίῃ. Τῃδ ΟΡΘΠΏ688 οἵὗἩὨ ἴΠ6 1 Γ8068 γγ88 
ἐποΓοίογα 8 ἀθῆδησα [0 {86 πιδ]οο, δηὰ 8 ἀοῆδηος ἴο 86 ἱπογθάυ} εν οὗ 186 νοσ]ὰ : 
1: θοϊῃρ 89 για οὗ δί8 τιΐϊγϑοΐθϑ 88 86 διϑοσίϑα ἴδ 10 Ὧδ οὗὨ μἷ8 ἀοοϊγίπο: --- 2 
ορεπῖψ, βαϊὰ Ομ γβιὶ, ἰο ἐλδ ιυογϊά. 1 δυον ἐαιρλί ἱπ ἰλ6 δυγπαρορια, απαὰ ἵπ ἰλο ἐοπιρῖα, 
ισλίίλεν ἰλε ὕειυε αἰισαψ γεδοτί; ἀπά ἴῃ δεογεί λαῦε 7 δαϊὰ ποίλίηρ. (Φομη χυῖ]. 20.) 
ΤῊ ταΐγβοϊοβ οὐὁἨ ΟἸγῖβὲ δπὰ δ18 ὐρπορ τα ὍΟΓῈ δοσοιηρδηϊοαὰ ὙΠ} ΠῸ Ἀρρδθδγῆποα οὗ 

ἰβάρα ὙΔΗΪΙΥ, ΟΥ οδἰθηίδίίοη. θη 8 τηϑῃ ῬΓΟΔΟΒ65 ἊΡ δ ιη561, ἀπά" δββιιῃι88 
ΔΌΡΥ δἷτϑ οὗἉ ἱπιροσίδῃςθ δῃὰ ΒυρΡ ΣΟΥ, 6 ρῖνοβ σϑΌ86 ῸΓ βιιβρίοίοη. ϑᾳοἢ, γγ88 

(890 οα86 οὗ ϑίποῃ ἴΠ6 ογσοσΟΣ, 88 σοργοδοηίθα ὉΥ 1υκΚὲ (Δοῖδ νἱϊ!. 9.), Ὑοβθ 
ῬτΐποΙραὶ ἀθδῖστι βθοτηβ ἴ0 Βᾶνα Ὀθθῃ {μδὶ Π6 ταϊωδὶ Ὧβὲϑ ῸΣ ἃ ΥΟΓῪ στοαῖ ροσβοῆ 
διηοηρ [88 ϑ'ϑυλαυ δη8. Βαϊ ἴδ οοπαποῖ ΟΥ̓ [068 ΔρΟΒ[]68 ἴῃ {18 τεδρθοῖ γγὯ8 ἘΠΟΧ- 
ΘΟΡΕΪΟΠΔΌ]6 ; πὰ «6808, ἐν τ 18 πϊἰϑίσυ, δοίθιὶ 85 ἃ βθῦνυδηϊ πὰ 88 ἃ ργορδεδῖ 
δοηδ ΠῸμ (οὐ, ΔδΟΣΊ ΠΩ 811 18 ΠᾺΓΔΟ168 το 818 Εδίμον. ἘΝ 116, Βοσαυοσ, ΟΝ γβι 8 
ΤΩΔΏΠΟΥ Ὑγ88 ἰΟΙΔΙΪΥ ἔγθθ ἔγοῃι οδίθῃ δι 0., - 8. ὩλγΔοΪ 68 ὙΟΓΘ Οδασδοίοσίβεα ὉΥ 8 
ῬΘου ΑΓ ΒοὈγ εἴγ, ἀδοοσαπι, δ  ΒοΥ γ. πὰ αἰρηγ. ὙΠΟΥ αἰ βρίαΥ δοτμθιβίηρ, ἀῦονα 
1π6 ΟΥΑΙ ΏΑΓΥ Οδδγδοῖον οὗ τηδη, Ὀαὺ (ΠΟΥ ἀγὸ ζχοίβ ἴῃ τ ἰοἢ {Π6 δροϑοϊδίοσβ οουδὰ ποῖ 
δ πηϊδίδκοῃ. 
ΜΓ ΑΙ] τἈ86 τοΐτϑοὶθβ οὗ Οδσὶβὶ τοῦ Ροσγίοστοοα τὶ (86 υἱπηοδὶ ΒΙΜΡΙΙΟΙΤῪ ΟΥ 

ΝΝΕΕ. 
ΤΌΘΥ ἃζ6 οἴῃ, [0 8411} δρροδγδῆσθ, οαϑυδὶ δηὰ ἱποϊἀθηίαὶ. Αὐ οἱδοὺ ἐΐπηο8 Β8 

Ἡ͵ΟυσὮΐ Ὠΐ8 τηῖγ 6165 ῃθη Ῥγοτηρίοα ὈΥ͂ ἱὨΙΓΘΑΙΥ, ΟΥ̓́Τ ΒΘΓΘ δ 0} 8η Οσοδδίοη ΕΓΘ- 
Βοῃϊθα 1{56}7 (παὺ Ὁ σουϊὰ Βαανα Ὀδθη ουϊ οὗἨ οδασαοῖοσ ποῖ ἴοὸ βανα Ὑτσγουρδῦ ὑἤοη). 
ΓΘ ππβπΏ 6» οὗὨ δῖ ἀοίπρ' [6 18 Τοιηοΐθ ἔγοπι 4] βιιβριοίοῃ οὐ ἀθοθὶξ οὐ νϑί ΠρΊοσγ. 
ΑΞ ο οδίοηϊαϊίοη 18 ἀϊδβρίαγοα ὈοίΌΓΟ, 80 ΠΟΠΘ 18 ουϊποθα δου, [6 ΡϑγὉΣΙ ΠΟΘ. 
Οἴδη Βα ἑογδὰ ἴδποδ6 3 γῆο σοῦ δα οΟὈ)οοὶδ οὗ δ'8 σοοάποβϑθ δηα οομηρηβδίοη ἴο 
δρδαὶς οὗἨ {Π|6 Ῥϑγβοὴ ἴο Ὑβοση ᾿ἰΒ6Ὺ στ γο Οὐ] ρσοά, --- ἃ ποτὰ ἀλν ύι ἴο 8 σταίοίι! 
ταϊὰ  Οἴδῃ, 88 βοὺῦ 848 ():6 τοσκ γγδδ δοοοιρ ἰβῃθα, ἢ6 ὙΓΒΟΥΘῪ ἰηΐο δβοῖῃθ 
τῖναία σοίτοαί. ΤὨΪ8 οἰγουσηβϑίδηοα βίσοηρσί 68 ἴΠ|6 σΥοα  ὈΙΠΠ Ἢ οὗ (86 ταΐσγϑοϊὶθβ : 
αὐ ὃ ἀοοϑ πιΟΤῸ, -τ Ὁ ΘΧΒΙΠ8. Το ἴῃ τοῖν πδῖῖνα ὈθϑυΥ δηὰ ἀἰρηγγ. [{ 18, 

ἱπάορά, ἀἰῆουϊο ἴο βαγ, Ὑβοῖμον [06 6486 οὐ 109 αἰ ση  οὗἨ [86 ΤΩΔΏΠΟΥ ἰβ τηοδὲ 
ΒΙΤΟΠΘΙΥ Οχργοϑϑοὰ, ΤῸ ὄχροὶ ἀἰβϑθαβδθϑ ὈΥ ἃ ϑίῃρὶε ψογά, βοπλθίϊωθβ τὶ δουῦ οπα ; 
ὉΥ ἃ πογὰ ἴο οοτηπηδηὰ {86 νὶη8 ἀηἃ γγᾶνεβ; ΟΥ̓ ἃ ψογὰ [0 Γαὶδ ἴῃ6 ἀοδὰ Ὀοαΐοβ 
οὗ τθῃ, βοπιοίϊπη68 δἰπιοϑὺ ἴγοσα ΘΟΥΓΟΡΙἰΟΩ, --- ΓΘ ΒΡΡΘΑΓΔΏΘΘΒ Ὑ ΒΊΟΝ ΒΌΓΡΑ58 81] (Βα 
Ἧ6 σδῃ ἱπιΔρΊΠ6. 

[1.1 ΤῈ6 ΒΙΒΙΝΤΕΒΈΒΤΕΡΝΕΒΒ Ὑ1Ὴ ΒΊΟΝ [86 τηΐγ8 6168 οὗἨ ΟἸιγίϑὶ δηὰ }}}8 ἀροβί]8β 
ΘΓ ἩΓΟυὨΐ 18 ποῖ μοῦ οἰσουμηϑίδηοσσ {μὲ ἀριηδπθ ΟΥ σοὨ σ᾽ ἀογδίίοη. 

ΤΈΟΥ τόγα ρογίοσιηθα (Ὁ. 0 ποσζάϊγ δἀναηίαψθ 448 ποιιίηρ οἵ ἐμδῦ Κὶμὰ νγδδ 
βουρσμέ, 80 ποιῃίηρ τυ88 ορίδιποὰ Ὀγ Ομ γιϑὶ πὰ ὈΥ δἷ8 αἰδοῖ ρ᾽εβ. Ῥν θη 6 ἢγϑβι δβοηΐ 
1ῃθῖ ἐοτί, ἢ6 ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ σοτησηδηοὰ ἔπ οπὶ ἴο ἴδῖκα πὸ [86 ΟΥ σταί Υ [ῸΓ [86 πιῖγϑοὶθβ 
ΠΟΥ πογα δϑουϊ ἴο σοσκ. ΣΕ γδεῖυ, βαϊὰ 6, γε λαῦδ γεοείυοά; ὕγεοῖν ρίνο. (Μαιῖ, 
χ. 8.) Οὔδβουγα, ἰπάοοὰ, {μου σου] ποῖ Ὀ6 ψτβοὸ ψαγα πα ποὰ τῖτἢ βυο ΡΟΎΤΟΓΆ, ΠΟΥ 
σου {Π6 7 Ὀ6 ἀοϑρίϑοα ὉΥ͂ ἰμοὶν {τἰοπὰβ δηὰ ζὉ]]οσσοσθ: Ὀυῦ ἴπο86 Ὑ6ΓΘ 8Π18}} 
ἰορογαὶ δάἀνδηΐαροβ, ἴῃ σοπηραγίβου οὗ ἴδ οὈϊοαυγ, ἴΠ6 ἱπ) αγίοβ, ΔΒ] οὐ 8, βυ βον- 
ἴηρβ, Δηἃ ρουβθου 008 οΟὗὨ ΟΥΟΓΥ ροββί]6 Κη, σγδιο ἴΒ6Υ ππάογνγεηῦ. ΤῊ πιΐγας]ο8 
οὐὗἨ Ομ γίβε σογὸ πγουμῆϊ ἴῃ 1Π6 πιοϑὺῦ σοηόγουϑ πὰ αἰβ᾽ ηἰογοδίθα ΤΠΔΠΏΘΥ : 4}} 6 ΓΘ 
ψΘΙοΌπια ἴ0 ραγίδβκα οὗ {Π6 Ὀοποῆϊ οὗ ἔβοτὰ ; δπὰ πὸ ἀἰβιυϊ ποίου 88 πιδὰθ Ὀεύννθοπ 
186 τοι δηὰ {86 Ῥοοῦ. 7ῆ6 ομἱγ ἐχοθρίϊοῃ γα8, μαι Ομ γιδὶ δῃὰ μἷ8 ἀροβι]εβ σου] 
ποῖ τοῦ σαΐγαοὶοβ ἴ0 στΑ ΟὈΓΙΟΒΙΥ ΟΣ ἴ0 βδῃοῖίοη ἀηρε] οἷ. 5Βου]ά (μ6 ψφυσδίίοη 

1 ὝΠοη ἰξ Βαρροποι ἐμαὶ ΔΠΥ͂ οὗὨ Τ86πὶ τόσο ρογίοστησ ῥγυδίοὶυ, ἰῃ ἃ ΠΟΌ86 ΟΥ ΟΠ ΒΙΒΟΓ, 
1Π6 οὔἴοῖβ οὗ 186 Τηΐγας]θ ΘΓ 80 νυἱ]᾽ϑί δῖα, {παῖ (ΠΘΥ σου]Ἱὰ ποὶ θὰ: Ὀ6 οὐὈδβογνθὰ ὈΥ σγολῖ 
ἩΏΤΟΌΟΥΒ, 88 ἰη 16 ἰηϑίαποο οὗ ἴΠ6 ταϊδίηρ οἵ αἰγιιδ᾽ 5 ἀδυρῆίον το 116. 

3. 8.0 [Π6 ΤΟΆΒΟἢ ὙΨΩΥ “9688 δοπιοίἑπιοδ δη)οϊποὰ δϑογοου ὁπ [Π0830 ΒΟπὶ δ6 μαα μοαϊ οι 
υρτὰ, ῬΡ. 216, 217. ᾿ 

ο 



280 7Τλε ΔΙϊγαοῖεδ γοϊαίεά ἕπ ἐδε ϑογίρέμγεξ, 

6 δϑκοᾶ, ἩῈῪ 9}65ὺ5 ἀἰά ποῖ Ῥδγίοτπι πεογϑ ΤᾺ ΙΓΒ61]68 Ὀοίοτα {86 Ὁ θο]ϊονϊηρ ἢ το 
τορὶγ, ἴμαῦ βυοῖ οοηάυοῖ ΔΒ ὨΟΐ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ἴδ 6πὰ οὗ ταΐγβοϊθβ, τυ βῖομβ γα, ἴο 
αοτὰ ἃ γεαδοπαδῖα ἙσΟὨΥΪοΟΙΟΙ ; --- [μᾶῦὺ 1 γγᾶ8 ποῖ ΠΚΟΪΥ ὅο δῆβνου ΒΥ ζοοὰ οηά, 
Ῥυΐ, οὐ ἴδ ΘΟΙΓΑΓΥ, πουϊὰ παν Ὀθοη δυγία} ἴο βοΐ ὈΠΌΘΙΙΘνοσ; --- (δὲ ἱς 
ἰοπμάρα ἰο ἀοίοδας (μ6 ἀοδίσῃ δηὰ βυοοθβϑϑ οὐ ΟΠ γίϑι 8 ἈΜΗΜΒΕΙ: ΌΥ παυγονίηρ 118 
ΒΡΏΘΓΟ, ΟΣ Βῃοτγίοηϊηρ ἰ(8 ἀπ γαίίοι : -- πὰ μα, ἰΔ580}7 δῃηὰ ομίοθυ, 10 γὰ8 ὑπ σοδδου- 
ΔΌΪ6 ἴῃ 109614, δΔῃηὰ ΘΟΔΊΓΔΥΥ ἴο [86 ροπογαὶ βοθθιθ δπὰ Τγάδῦ οὗ (ὐοά δ τοσϑ]ὶ ρονεσῃ- 
τροηϊ.Σ 
(8) ΑὩοῖβοῦ οἰγουπιδίδησο ὙΔΙΟΝ σοηδττηβ ἴΠ0 ἰγυϊ δηὰ να] αὐ οὗὨ (686 πιϊ- 

τϑοὶθβ, 8 ἐπ6 ΕὙΡΚΟΥΤΒ Ὡγοάμοεια ὃψ (λ6 μεν ογπιαπὸς οΓ ἰλδηι. 
ατϑδὺ πυπιῦοτβ οὗ ροσβοῦδ, ὙΠΟ ἼΤΟΓΟ βρθοίϑίουβ οὗ ἴπ6πὶ, τ σὸ οοηνϊπορᾶ Ὁγ ἔδβετα, 

πο νε μϑιδπάϊηρ [ΠΥ δὰ ἑοστηθὰ δηὰ Ἵμουιβμθὰ {86 ϑιγοηροϑὺ ργ υἀῖο68 δρδιηϑὶ ἴ86 
τοὶ σίου εἰοὐκοῦ ὉΥ͂ [18.686 τη ΓΔ 0168. [π᾿ ΘΟΒΘ΄ 6206 οὗἉ [815 οΘομυϊοίίοη, {Π6Υ αυἱιοὰ 
186 τοὶ σίου ἴῃ ΒῖοΒ πον δὰ Ῥδθη οἀυοδίοα, δηὰ τ] [Ὁ 6886, Ρἰθαϑυγα, ἐοσίαηο, 
τορυϊδίίοη, ἔγιθη 8, ἀπὰ τί δι! οΠ 8 ; [Π6Υ Θπι Ὀγδορα (86 (ἀο8ρ6] ἤγοτα (Ἐ6 πιοδὲ ἱπάυϊ- 
{Δ0]6 ρογευδϑίου οἵ ᾿ΐ5 ἐγυΐ, ἱπν ο ΔὈΪΥ δά μογοὰ ἴο ἐπα ργοξεβϑϑίοῃ οὗὨ ἰδ, δῃ!ά ϑϑαϊβὰ 
τον Ὀσ6 6" οΥὁὨἍ 1Ὁ νι τμοῖν ὈΪοοά. 

(ϑ.) 1μαϑε]γ, 8ὸ ἴδ σσοσὰ ἴα το ῖγ8 6168 οὗὨἨἍ ΟΒτίβῦ δῃηὰ ᾿ἷ6 Δροβίΐθβ ἤγοπι Ὀθίῃρ Θ0ῃ- 
διδαγοὰ 88 γαυὰδ οὐ ἱπιροβίυγοϑ, [δῦ ὑΠ6}Ὁ ἘΒΑΤΙΤῪ τοαδ ποῦον ἀδπίοά. 
ΤῊ Ἰοησί οὗἨ ἔπ, ἀυτίην τ δ οἢ 658 ΟὨτιϑῦ ἀπ 18 Δροβϑί!αβ ροσίοσιηοά ἱμοῖν 

ΤαῖγδΟ]68, τὺ Τα Ὀ6 ΒρΘΟΙΔΙΙΥ σοπεϊάργθα. “ ϑουσπέν ψεαγ8 οἰαρδεὰ Ὀεΐνγεεη (86 
σοπιπηοηοοιηθηΐ οὗὨἍ 186 τη! ΒΕΓ οὐὗὨἨ ΟὨτὶβῦ δὰ {86 ἀρδίῃ οἵ ἰδ ἰδϑὺ οὐὗἩ [186 δροϑί 68. 
Πυγίης 8}} 18 ᾿Ἰπίογναὶι, (6 πιϊγαουϊουβ αἰ 8 ἴῃ αυοδίϊοη τοῦ οχογοϊβοὰ. ΝΟΥ͂, 89 
ΘΥΟΓῪ ΓΘρΟ᾿Ποη 'ῃ ὁ486 ΟΥ̓ ππροβίυγα τ Πρ [168 ἴῃ 6 ἀληρογβ οὗὨ ἀοίθοίίοη, δηὰ ονὸσ 
οχίθηβίου οὗ ὑϊπη6 τᾶ 68 10 [86 τιοτα ἀθέου ἴο κθορ Ὁρ ἰμ6 οοπέρἀοχαιοα μίδη, ἰδ 18 
ὯΟ ἱπΟΟΠ 5: ἀοΥ Ὁ]6 ουϊάθποο οὗὨ {Π|6 σοηυϊ 6688 οΟὗἨ (6 τηΐγαοΐθβ οὗ 186 6ο8ρεὶ, ἐπαὶ 
18μ6γ οοη πυρά ἰο Ὀ6 πτοῦρμῦ δηὰ Ἰμϑροοϊθα ἀστίηρ 8 ροσυϊοα οὗ 80 συ} γϑᾶγϑ, δῃὰ 
γοῦ Ὧ0 ἰπϑίδῃοα οὗ ἃ δι! ασὸ οὐ οὗ ἀδθοθρίζοῃ 'γχ88 ονοσ ἀϊβοονοσϑὰ Ὁγ {μοϑ6 ἤρσοθ δπὰ 
ὩΠΟ ΓΙ“ ΘΠ 168 τ ἡ μοπὶ ΟἿΣΙ ΒιΠὙ Ὑγ88 Αἰ σα γ8 ϑυγγουπᾶοά." 32 [Ιῃ ἴδοῖ, Ὀοιὰ 
ον ὃ δπὰ Ὠθαί θη Μ6ΓῸ οοπϑίγαϊποα ἴο δά ἴπδπὶ; ᾿πουρὶ ἸΠΘΥ ἀϑοσὶ θὰ τμθηὶ 
ἴο νᾶσίουϑ οϑι868, ἀδηϊοὰ π6πὶ ὑο Ὀ6 ᾿γοοίβ οὗἔἩ δ'8 αἀἰνιπἰῦν, ΟΣ τρηδϊἰαϊποα (δαὶ {ΠΟΥ 
Ὕ6ΓΟ ἐπ δυῖοσ ἰ0 [ἢ 6 πιῖγ8 0168 οὗ ἴπ6 ραζᾶπθ. ὙΤμα8, οα Ομδ οὐορβίοη, [86 ὅανγ8 δἱ- 
τὐϊθαϊοα ΟἸγῖϑι Β ταῖγαοὶθϑ ἴο ΒΘοΙ ΖΘ ἢ, δηα οἢ δποίῃϑγ, [ΠΥ δοκηον]οάροα τΒαὲ 6 
βαγϑὰ οἰοσϑ, Ὑ 8116 ἴΠ6Υ γοργοδοιιοα πἷπὶ τ ἢ ποί ΜΕΙΒβ δ ἴο δανθ πἰπιϑοῖῖ 78:19 
186 ἔδοῖϑ γοσὰ ἴοο γοσθηΐ ἴο ΡῈ ἀϊϑριιοα, ΟοἾ8ι.8 ", ῬογΡ ὑ17: Ηϊΐόσοοῖοβ,  αἰϊδη, ἀπὰ 
οὗδον δἀνογθασίθ, δα ιϊθὰ ὑπο ὶν γθα] γ, Ὀὰὺ δου θα ὕπθπὶ ἴο τηϑαῖο, δηὰ ἀοηϊοὰ 
186 ἀϊνὶπο οοχαημἰβδίοη οὐ δὲπι το ρογίοσπηθα (6. Βυΐ ἴο ἩΔΊΘΥΘΥ 80.856 {ΠΟῪ 
δϑοσ θὰ {δοιη, ΓΒ ΟῚ δαπηϊβϑίοῃ οὗ εἶς ΓΟΔΙΠῪ ΟΥἨὨ ΓΠ686 Ταΐγδοῖθ8 8 δὴ ἱμυ Δ ΆΓΥ 
οοπἔδαβίου ἴμαὺ [ΠΘΓΘ νγ88 βοιῃθί βίησ ρῥγοϊδγηδίυγαὶ ἴῃ {8 6η}. 

ΥΙΠ1. Α Ῥεϊθῖ ὀχδιλϊηδίίοη οὗ ἃ ἔδνν οὗἨ {6 τοῖγϑο]68 τοϊα θα ἴῃ {86 
Νον Ταβίδμηθηΐ (τόσο ἤδη ἃ ἔδνν οδηποῖ Ὀ6 ἱηνοδερείθα [ῸΣ ννδηΐ οἵ 
ΤΟΟΙΩ) Μ1] σοηθγηα δπα 1] υδίγαϊθ [86 ρῥγθοθάϊηρ οὐβοσυϑίϊοῃΒ; ΘΟ ΨΙΠΠ6 
ΕΥ̓́ΘΣΥ οαπαϊά ἱπαυϊγοῦ παῦ ΓΠΘΥ ογα του ΕΥ̓͂ 16 ταὶρὮΓΥ ΡονΤοΣῦ 

1 ΤῊ Ἰορ ο8 δθονυο ὈΓΘΗ͂Υ ποιίοθα ἀγὸ ἰ|Πδἰταιοα πὶ ἢ οαιιαὶ ἔογοο δῃἀ Ὀθβαῖ οὗ ασχῦ- 
τηοηὶ ὈΥ Βρ. Ηιιτά. οΥΚΒ, νοὶ]. υἱὶ. ὅδσι. 39. ὑῃ. 158 .---1 75. 

2 Βρ. ΜΙναϊπο᾽ (οὗ ΟὨϊο) ψϑοΐυσοβ οα ἐμ Ενὶάδθηοοβ οἵ ΟἸ γί βιδμῖν, Ρ. 159. (1οη- 
ἄοῃ, 1838.) 

5 Τὴϊ τπακ ἀοείλ ΜΑΚῪ ΜΙΒΑΟΙΕΒ (Φόδη χὶ. 47.), γα8 ἴῃ6 ἡυάρτησηὶ οὗἨ 186 οἰϊεῖ ῥτίοδιδ 
δηὰ Ῥμαγίβοθβ, δβϑο θα ἱπ οοποςὶ], Απᾷ, ὡεδια 97 Ναζατειδ, α πιαπ ἀρρτονεί οὐ Οοά 
απιοηρ ψοις ὃν τροπάεγβ απά ΜΙΒΑΟΙῈΒ απα εἰρη, ιοϊιοὴ Οοὐ αϊά ὃν ἀϊπι ἴῃ εἰπεῖ παίάοι 9 γου, 
αὁ ψὲ γομγεείυες ἄποιο (οἰ ἰϊ. 22.), νγδβ [86 δρρεδὶ οὔ Ῥεῖοζ ἴο 8 τηϊχϑὰ τηαϊετυάο οἵ ἴδπο 
τηθ6ῃ οἵ [ετϑε]. ---- λα δλαϊϊ τοὸ ο ἰο ἰδεδο πιρη ον ἰλαί ἱπάεεώ α ποίαδίε μιπλοι λαίλ 
δεεπ ἄοπα ὧν ἰλεπι, ἰ5 πιαπὶ δὶ ἰο αἴ ἰΐεηι ἰδαΐ ἀιοοῖϊ αἱ ϑεγμδαίσηι, απὰ ὙῈ ΟΑΧΝΟΤ ὍΕΝΥ͂ ἐξ 
(οἷ ἷν. 16.λ}, γγδβ [6 δοκηον]οάρτηοηςϊ οχίοτγιοὰ ἴσοι ἴδ Ψονν δὴ ΤΌ] 6 ΓΒ, ἰῃ οοπδοαυοπος οὗ 
186 τα ΐγαοϊο στοῦρῃϊ ὈΥ Ῥείοσ δῃά Ψοδπ οὐ [86 ἰδπιὸ τηδῃ δ ἴΠ6 ζαῖθ οὔ [π6 ᾿απιρὶο ἴῃ τμδὲ 
εἰἴγ. ΕοΥ ἴδ6 ἰπνοϊ απίΑσΥ δοκηονϊοάρτηοπε οὗὨ Φον εῃ δηὰ δοδίμοη δάνογβατίεβ, δ60 
ῬΡ. 168, 169. 178---175. οὗὨ ΙΝ 8 νο]. 

4 Οχἡ [δΠ9 ονδβίοῃβ ἐοὸ ἡ ἰς ἢ Οοἶδβὰβ ἢδὰ γοσοῦγδο ἱῃ ογάον ἴὸ οἰπᾶὰθ [6 ΓΟΔΙ ΠΥ οἵ ΟἾ γδι 8 
χαίγβοὶοδ, [89 γτοδάου 11} ἥπὰ ϑοσθ ἐΌσοὶ]6 σοπιλυκο ἰη Με, Οὐμθοτίαη 8 ΟὔΘοσυοσ, νοὶ. ἱ, 
ΠΟ. 12. 



ΤῬΡγοοῦ οΓ ἐλεὶν" 7ηϑρίγαΐϊίοῈ. 28] 

οὗ αοἂ; δηά πυ8 ῥγούα ἱποοηίθδία θυ ἐμπαὺ “9688 ΟἸγῖδὶ νγαϑ ἱπάθοά 
1Π6 Ῥτοτηϊβοα Μίοβϑιδῃ. 

1. Τλὲ Μιβασικ ΟΚΥ ΤῊΒ ΟΟΝΨΕΒΒΙΟΝ ΟΣ ἸΤΑΤΕΒ ΙΝ τῸ ἯΥΊΝΕ αὐ Οἴἀπα, ἐπ Ο᾽αἶϊεο, 
ἐδ γοϊαίοά ισἰέλ εὐεγν πιαγὰ ο σεγαοϊίψ. (Φοῃ ἰϊ. 1 .---10.) 

ΤἼΘ δΌβθῃςα οἵ 411 ΘΟ] ]υδιοη οουὰ Ὡοΐ Ὀ6 το ΒΔΡΡΙΪΥ ἐπ ρ] 164 ἐμαῃ ὈΥ [86 ΤΏΔΠΠΟΡ 
ἴῃ πΒῖο ἢ [Π6 αἰδοΟν ΓῪ 18 βιχηϊαοὰ ἴο [88 σοιηρδηγ. ΤΏ “6 ν 58} ποαάϊηρδ, [ὁ δου ]ὰ 
6 οὐϑεγνοά, ἰδδιθὰ βευθὴ ὄδγβ. Πυτὶης ἴ[Π6 οοηπυλποθ οὗ [86 πυρίαἱ ἐδδβὶ, ἴσου 
ἴδε Ρονοῦ οὗ (λ6 Ὀγϊάθρτοουι δπὰ ὑσίἀθ, ΟΣ ροσβαρδ ἔγοπι [8:6 Ὠυτορο οὗ σιιο8ι8 Ὀδϊη 
Εὐεδῖον ἴθδη νγϑ8 εχρθοίβα, (μθῦο γγῶ8 8 ἀθβοιθΠΟΥ οὗ σῖηθ. ΤὨΐ8 Ὀδΐηρ τδάο Ἰσπονῃ 
ἴο 965808, Βα οοπιπιδπ θα (δ 6 δεγυδηῖδ ἴο 41} δὶχ ἰαυρα νϑ886}8 τ 08} γδίου ἃ 10 ἴλδ 
ὄγίπι. 1ὶ γγ88 ᾿βογθίοσα ἱπῃροβδὶ Ὁ]6 ἴο ᾿ΠΟΣΤΩΙΧ ΔΏΥ πὶηθ. Τὴ δουυδηΐβ δΙοπθ "Το γΘ 
Ῥτῖνυ ἴο [86 »γοοέδδ οὗ 116 τηῖγαοὶθ, διὰ σοῦ ἀθδιγοὰ ὈῪ 6δὺ8 0 ΟΑΥΤΥ δοῖηθ οὗ 188 
ὩΘῊ ὙΪΠ6 ἴ0 ἴ86 βροντοῦν οἵ {ἰἸ6 ἴδαϑὶ. ὙΤΠ6 Ὑΐῃ6 ὑσόνοδ δχοοὶθηῦ, ἐμογοίογα ἰὰ 18 
ποὺ οουηίογίειοα : ὑπο Γ6 15 ποῖῦ ρθη, δα {Βοσὰ τῦαδ ἡοοὰ οὔ ἰϊ. Αοοοτάϊηρ ἴο 186 
Ῥταοίίοθ υϑ08] διροηρ [86 ενν8 οα ἴδι686 οοοαβίοηβ, ἩΒΙοἷδ 15 της ομοα 4180 ὉΥ 1ῃ68 
ΟΥ̓́ΔΓΏΟΓ, [86 π|ὶπὸ τ ΠΟ ἴ86 συθβὶβ μβδὰ Ὀθοῃ ἀγϊηκίπρ ᾿ἰαδὶ τῶ8 ποΐ τοπιβεῖ εν ῖς 
ΟΣ ΘΧΟΘ]θῦοα. Η8 διϊθπίϊοη νγ88 ἱπυπιθα!αἰεῖγ Ἔχοϊϊθα ὈΥ (18 ἔγοδἢ ΒΌΡΡΙΥ ; διὰ δ6 
ἵνο8 8 διἰδϑίδιίίοη ἴο 10 ἴῃ 80 πδίυγαὶ δῃη ἃ ΘΆ5Υ ἃ νγᾶγ, ἱμαὺ γγ ολπηοῦ Ὀὰὲ οβίθοηι ἱξ 

δεγοδᾶ (λ6 τοροΒ οὗὨ ΔῺΥ δγί!ῆςα ἀπὰ ἱπρεπυ! Υ τ βαΐϑοονοσ. Ηδ Το] ] δὰ {μ6 Ὀτϊοστοοῖα 
Δ β6]α, ---- Ευοτῳ τπὰπ αὐ ἰΐλε δερίὶππῖηρ ὀγὶπρείλ ἐών δορά ιυἱπό, απαὶ τυλϑῃ πιθῃ 
λαυε ιτοοὶϊ ΚΡ ΑΤ δὶ ἐλαί ιολϊοὶ ἴδ ἰοογδε ; δι ἰλοι λαεί κερί ἐλε βοοά ιοἷπε ππίϊΐ ποιυ. 
ΤῊ5 ᾿ποϊάθηταὶ ὑθβ ΠΥ ΟΑΓΤΙΘΒ 18 1ζ 4}1 (86 δἱὶν οὗἩ δι θη το Υ τ δίον σου] ρο8- 
Β:]γ θὰ ἀογινοά ἔγοπι {6 υπαβροϊοα τηρπίίοι οὔ δυςδ ἃ οἰσουτηϑίδηοο! ὍὙδα τῖγαοὶθ 
Ῥδοδαλα Ρυ δ] ς, δά οοπβτγιηοα {86 ΓΑ ΟὗἨ 186 πον ἀϊδεῖρ[68 οὔ 6858 Ομ γίβι. 

ῷ, Τλε Μιβαουζοῦϑ ΕἜΈΕΡΙΝα ΟΥ ΕἾΝΕ ΤΉΟΥΒΑΝΧΡ ΜΕΝ, δοιί(δε ἰσοπιόπ απᾶ 
ολιάγοπ, ἐπ ἐλ ἀοεετγί 3, τρα8 αἰξεπαοα ιοἱϊἱλ᾿ α υαγὶείῳ οΓ οἰγοιωπδίαποες ἰλαΐ ἑἤοιῦ ἰλδ 
ἐπιροεειδιϊέῳ ο7 ζαἰδελοοά οΥ' ἱπιροείἑϊοπ. 

86 ἀἰδο1ρ]68 οὐ Ομ γσῖδὲ ἱπίοσγιηοα ὑμοῖὶν σοπιραδβδίοηδίο Μαβίον, (μα ἰδ ττδϑ πος ἴοὸ 
ἀἰδιλῖθθ [86 ῥθορὶα ἴο 186 ποὶρῃθουτγίησ Υἱαροβ ἴοὸ Ὀμγ (οοὰ. “6808 ἰοαπὰ, οἡ 
ἸΠαΌΪΥ, ἰλαὶ ΠΟΤῈ ΔΒ ΠΟ ΤΏΟΣΘ Ῥσου δου ἔμθδη ἄνα ἰοᾶνοβθ διὰ ἵνὸ ἤβθοβ.0 ΤῊ 
παηὶ οἵ ἰοοἀ ἴον δ ἢ ἃ ται} Ππ46 νγδ8 οογίδιη, δὴ [06 πιθδηβ οὗ βυρρὶ γίην ἰδ δρ- 
Ῥθαγοὰ ἰο Ὀ6 ᾿τηροβ8:}]6. Ηδ οοτηπιδπάδα {86 ἀἰδοὶρ᾽ 68 [0 πᾶ [86 ρθὸ Ἃ ἴο 581} 
ἄονη ὑροπ ἴδ ζτα88 ᾿, ἀπὰ [0 ῥίδοθ ἴμθπι ἴῃ γϑηΐτβ ὈΥ Βυπάγοβ ἀπὰ ὉΥ βἤῖε8. Βγ 
1818 τηοὶ μοί, 411 σοι βίοῃ τγ88 δυο δά, δπὰ ἴδ διἰἰθμάδῃσα Ὡροῖ ἔπ θη 88 τοπἀοσοὰ 
ΠΊΟΓΕ ΘΘΒΥ͂ : θ651 468, [86 ταϊΓΟυ Ὁ ΟρΟγδιοη ὙΓ88 ὑ88 Ἔχροβθὶ ἴο (8 νἱδθὺνν οὗἉἩ (88 
τῇ 016 τηῈ}ἰυπὰ6 ; 80 ἰΒαῖ 1Ὁ νγϑ8 ἱπιροββι Ὁ]6 ἴο ἀδοεῖνθ ἴῃ πὶ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΔΓΙΉ66 ΟΥ δἰεἶρδι οὗ 
δαπα. «6808 ὈγδΚο (Π6 ὅγε ἰοᾶνο8 δῃὰ ὕπνο 88:68 δῃὰ ἀϊβιγὶ θυ δὰ ἰμδπὶ το [Π6 ΔρΟβι]68, 
ἯΒΟ δραίῃ αἰδισί αϊεα ἰο {π6 ρθορ]θ. “᾿ΓΒ18 8π18}} ΒΆΡΡΙΥ οἱ ῥγον βίοῃ νγδβ ρεγοεϊνϑὰ 
ἴο πὴ ΡΙΥ δηὰ στον, οπον τὰ ἰδ6 Βδη48 οὗἩἨ [Π6 Φροβ81168 ἃ58 ΠΟΥ ὑγοσγα πο! ηἰϑιογί πη; 
ἴμεαι ἴο {86 ρϑορΐθ, οσ ἴῃ (86 βιδηὰβ οὗ 188 Ῥθορὶθ ὑπειββοῖνθδ, πΒο, 'π 411 ργο ὉΠ Υ, 
ΒΑ {86 58π18}] ἐγδρτηθῃβ οὗ Ὀσοδα οὗ ἤβι, στιὰ μον ΤΒ6Υ Βα Ὀθθη ργαβθηϊοα, ν᾽ δὶ ἿῪ 
ἵπογθᾶβα ὙἘ|16 ὕδον Βαϊ ἃ ἔμθπὶ ἱπ {μεῖς βδηᾶ8; {11 {86 Βυηρον οὗὨ οδοῖῦ νγὰ8 1 
δα[158εἀ, δηὰ 8080] ὁ γγ88 581}}} [οἵ [ἴῸΣ ΟἴΒΟΥΒ ὙΠῸ τοὶ δ οὐ δἰΐασ {ποῖ}. 4 Ιῃ 
1815 Ταΐγϑ 0] 6. κ᾿ ΠΟΤΘ ἯΔΒ ὯΟ ΓΟΟΠῚ ΟἸΓΠΟΓ (ῸΓ 60] 5ο ΟΥ ἀδοορίίοη. Ὑπὸ νδδῖ 
τὴ 469 οὗἨ ὈΟΪΏ δΒ6Χ68 δῃὰ αἱ αρϑϑ, δοοϊἀθηΐα! ]γ οοἸ]]δοἰοὰ ἰοροίμοσ, σουϊὰ ποῖ 
8}1 Βαν Ὀθθῃ σοηθαογαίεβ; Δηα, 88 [ῸΣΓ 8}Υ ΠΟΙ] αδίοθ οἢ ἴπ6 ρασγύ οὗἩ [86 αἀἰεςῖ 1] 68 
δἴοπο, ἴ86 {πη ΜΔᾺΔ8Β ῬΔΙΡΘΌΪ ἱπηροβϑι Ὁ]Ϊ6. Ἐροά, παίυγα! υ ϑυβηοϊοηϊ ἴῸΣ ἔνθ 
τΒουβαηὰ θη ΟὨΪΥ (Ἰοσιθη δηὰᾶ οδιϊάγθῃ Ὀοΐηρ Θχοϊα θα), δἵ 1Π6 ταῖθ οὔ δ ρουπὰ 
νοῖῃῦ ὑο ΘΔ. τωδῃ, του ]ὰ σομβι ἀΘΥΔὈΪΥ οχοθθὰ ἧτο ἴοη8. ΤῸ σοηνου ([15 ροά 
ἴο ἴα ῥἷδοθ σβοσγα {86 τυ] ἰλυθ τγᾶ8 δδβθα θα, σουὰ αὐ ἴ86 θδβδὶ σϑαιυῖγο ἔπο 
βίουϊ οαγίβ. Βαϊ (Π686 οαγίϑ σου]ὰ ποῖ Ὀ6 Ὀτουφὶ ἀηβθοῃ ἴο ἴδ ρῥίδςθ οὗ τηροϊϊηρ : 
δηὰ 1 (6 ροορὶα αὰά τγϑθυο]γ βθϑὴ ἰἶι6 ἀἰβοὶ 68 βεγνί πηρ (Ποῖ πὶ 186 ἔοοα ἔγοιι ξὸ 
οαγίβ (πο ὑΠΟῪ ΟἸΘΑΣΥ τουδὶ αν ἄοηο, δδὰ δ 8 δὴ δοίΐοῃ ουὐῸῚσ ΣΤ Δ] ἰδθῃ 

1 Ὑ͵ΑΚοΗο ἀ᾽ 5 Τηϊοσπαὶ Ευϊάθηςοδ οὗἉ Ο τ δι απῖΥ, Ὁ. 112. 
5 ήλιι, χὶν. 15---21.; Ματκ νἱ. 35---44. ; Φοδη νὶ. 5---| 3, 
8. ΤΠ οὐδεσγυδείου οἵ [9 δυδηγροὶ δὲ (Λύοισ ἰδετα ιραα πιμοἦὴ σγρακ8 ἐπ ἰδξ ρίαοο, ΦοΒη νὶ 9.) 

Ὡοῖ ΟΠΪΥ δῆμον [παι 6 ψ)Ὲὲβ 8 οὐϑ- ὙΪΠη688 οὗ [Π6 πιῖγδο]ο, Ὀθἷ αἷδὸ ἰὰ ἀϊσαῖοϑ 6 ἐἥπι6 τ ΘΠ 
ἷξ τνδδ ροσίογιηϑα, υἱζ. ἰὴ [πὸ τόμ οὗ ἘΘΌΣΌΔΤΥ ΟΥἨ ΔΜίατοἢ, ὙΒ6η [6 χταδδ 18 δὲ [5 μοῦ. 
ξοιϊίοη ἰη ϑγυγτίαβ. ΜαοἊοκηίΐρδι, ἐπ ἰοο. 

4 Τονηδοπ δ Νοὸν Τοδίδμοπίὶ δσταηχοᾶ, ὅζο. νοὶ. ἱ. Ρ. 260. 
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ῬΪδ66), ποὐδίηρ οου]ὰ μανα ρογβαδάθα ὑδβοπὶ {πδὺ ἃ τηΐγδοϊο δὰ Ὀθθὴ πσουραί, δὰ 
ὑμπαῦ {86 Υ ̓ιδὰ 411 Ὀδοη δὰ σοι ΟΪΥ ἔγα Ἰοαᾶνοβ δῃὰ ἴνχο 38:68, τ Βι ἢ Βοη]6 ΟὨ8 
Βδρρθπϑά ἴο 'ανα Ὀσουρμὺ τὴ ἰϑΐπὶ ἴῃ ἃ νυ ]]1οὐ. ΟΟἸ] υϑίοη, {μογοίογο, ἰη ὑ86 ργαβοπὶ 
Ἰηβίδ 06 18 Πη8 680} Ὁ “προ 5510]6. Εὔα 8ΠΠ0 ἱπηρο8810]6 4180 18 ἀθοθρίίΐοη. Νο β]εἶσμε 
οὔ μιαηά, 0 ἀοχίου τ οὗ }υρρ!ηρ, σου] σοηνίποδ 8 ἴβϑυπρ τυ ἰδ τμΠ αὶ ἴΠοΥ μδὰ 
4]1 οαΐδη δῃηὰ σγογο βϑιίϊββοὰ. Ηυησοῦ που]ὰ Ὀ6 ἴοο ροίοπὶ ἴον ἱπιροβίασο. Νοὶ δ 
βία τηϑη, ὑοιηϑῃ, ΟΥ̓ Ομ] 4, ψουϊὰ θ6 ροτβϑιιδάθα (μαῦ ἴπ6Ὺ μδὰ δϑίθῃ ἃ μϑδγίγ 
Τη6Ά8)], ᾿ξ 4}} 186 ψ 116, ΠΟῪ μαά τοοοινθαὰ ἢ0 βυβίθηδῃοο" Σ Μοσθουοσ, δἴον {86 
τα] ἰπὯ6 δα οαίθη, ΟΠ γῖϑὺ σοπιπμδη θὰ 086 ΔρΟΒΙΪ65 ἴ0 γαῦθου ἃρ {π6 ἔγασιηθιίϑβ, 
Ὑ ΒΟ τγᾶ8 ἃ ἰδίῃ Ῥγοοῦ ὑμαῦ [86 Βαὰ Βαά ρθη οὗὨ ἰοοὰ; δηὰ {μ6 ἀϊδβοῖρ]65 δ] Θὰ 
ἔνγεῖνα Ὀαβκοῖβ τ] ἢ (Π6 γαστηθη 8 ὑμαῦ χοιηδιηθα, ΑΥ̓ΤΌΣ {μι18, ΘΔ ἐδογα δ ἐμ6 ἰθαβὶ 
τοῦ [ὉΓ ἱπογοα υ]γ ἢ 

ΤΒ6 ΡθΟρΡΪε, βίγιιοκ τὶ τ ἃ πιίγϑοϊθ, ἴῃ 1086] 80 δδίοῃβϊηρ, δπὰ ἴῃ πο (86 τ Γο 
80 ἘΝ μὲς ἀλεῤηδννα γγΈγ6 οοην σα {Βαὺ 6 γ88 (86 ῥγορῃϑῦ ῥγομιϊβαὰ Ὀγ 186 Α]- 
ταὶ συ ἴο βυσοορὰ Μοβ68 (Ποῦ. χνιῖ. 16.), ἀπὰ [ΠῸΥ γα ἀθβιγουβ ἰὼ τλκο Ὠἶπ ἃ 
Κιησ, θδοδαβα 186 Μοβϑίδὰ (δοοογαϊησ ἴο {μοῦ ποίίοη8) ψ)1ὲ5 δῃ 6 ἴο {86 βαηϊα 
ΒΟΥΘΣΘΙ ΠΥ 88 Οἴου ῥγίηοθδ, απαὰ ἴο σαΐθ οὐον [βγϑοὶ 848 Πανὶ ἃ βηὰ ϑοϊοπιοη Βαὰ 
ἄοπθ. 8 οἰγοιιπηβίδηοα 18 ἃ ἐΓΊ ΒΟ ὑλημὰ οὗ 186 ταΐσγβοϊθ, πὰ οὗ {Ππ6 ἱπιργαββίοη ἰΐ 
᾿ιΔα τηδᾶθ οἢ ΘΥΟΤΥ ῬΘΣΒΟΠ 5 πη ψ80 ἢδα πὶ 6886 1, [,Ἀ80}7γ. οὐ [86 ποχὶ ἀδν, 
“6885 Ομ γῖβο Ὀδὶπρ αἱ ὕδρογπάσπι, ἃπα βροακὶπρ ἴο 186 βδτὴθ ρϑορίθ, γῆο ποτα 5{}}} 
ἩΠΔΑΖΘΩΑ δ᾽ ἴ86 τι Γϑ0]6 τ ΒΊ ἢ Πα μα ρογίοσπθι, τουκοαᾶ ἱμθῖλ [ὋΣ Ὀοὶπρ βθηϑ 0 ]6 
ΟἿΪγ οὗ [18 ἰδπηρογαὶ οβθοίβ, νη 1116 ὑπ γ πορίοοϊοα ἴο ΔΡΡΙΥ ἴζ ἴο {δε ῖσ δίθσῃηδὶ βαϊνδ- 
το. ὙΠ15 ΓΟΡΓΟΔΟΒ ποὺ ΟὨΪΥ Θϑ.8 Ὁ] 18.168 186 ταίγϑοΐθ, Ὀὰὺ 4180 σίνοβ ᾽ς δά ἀϊίοπαὶ 
ἀϊμηΐογ, ὈΥ Ἔχ Ι Ὀἱοπρ' [868 ἀοϑίρῃ π]οῖι 6815 ΓΒ] ΘΗγ μ6α ἴῃ νἴδνγ ἴπ ρδγίογπιϊπρ ἴ{, 
ΥἱΖ. 818. ὨΘΑΥΘΗΪΥ͂ ἀοοίχπθ. [0 18, ὑβεσαίοσγο, πηροδαίμίο, οἰἴδ6Ρ ἴο ΟΡΡΟΒ6 βιιο βίσοῃρ 
ον! άσποθ, ΟΥ̓ ἴο ἰαββθὴ {88 σΥΓΘα ς ΟΥ͂ ἃ τηῖγδο]6 πο δὰ (86 ὑρϑεϊ ΠΟΩΥ οὗἁἨ ΠΟΕΣΪΥ ΟΥ 
αυϊία εἰσῃί ᾿μπουϑαπὰ ρΡοσβοιϑ8 (τοοκοηίηρ (86 ποϊλθη δηὰ οὨ]άγθη αἱ 2600 οὐ 8000), 
Δηα ψΒΙΟἢ 18 80 ΠΘΟΘΒΒΑΓΊΪΥ οοηηροίοα Ὑ}}}}} ΟΥ̓ ΟΥ ἤμοῖ8 ΘαΌΔΙΥ ρα]: 6 δηὰ ἰγαδ. 
ΤῊ 8816 ΤΘΙΔΑΥΚΒ ΔΥῸ ΔΡΡΙ ΙΓ ΔΌ]6 ἰο {88 δυϑοσυθηὶ ἔδοαΐηρ οὗ ἴον ᾿Βουβαπὰ τηθ ἢ 

Ῥ6βι 68 πσοιλθη δηά ομὶάτοη, γοϊαϊοὰ πὰ Μαῖί. χν. 82.---38. 
8. ΕἘγιαϊΐ τεπιαγλαδῖε αγὸ ἐδ οἱγομπιδέαποες αἰοπαϊπρ ἰλεὸ ἘΒΟΟΥΕΒΥῪ ΟΥ ΞΊΜΟΝ 

ῬΕΤΕΒ᾽Β ὙΠΡῈΒ ΜΟΤΗΕΕ ἘΒΟΜ ΕΕΡΕΒ (Μαίϊ. νἱῖϊ. 14, 1δ.; Μανῖ ν. 99---3]. . [Κ6 
ἦν. 88, 89.), απά ἰλὲ ΠΈΛΙΙΝΟα ΟΕ ΤΗΒ ΡΑΒαΑυστιο (Μαίί. ἰκ. 2 ---ϑ. ; Μαγκ 1Ἰ. 8--12. ; 
Τακο ν. 18---26.), τολίοὐ ἀγὸ διιοῖ αϑ ἰο ΘοπΌϊη66 ΘοοΥν τεαδοπαδὶθ ΡΘΥ ΒΟΉ. 

[1.7 ΤῊΘ Βϑα] πρὶ οὗ Ῥαίθυβ τοί μοτ- ἢ -ἸΔῪΓ οὗ ἃ υἱοϊθηῦ ἔδυ θυ, 80 [ὉΣ 88 ἴ86 ὑτοοῦ 
ΟΥ̓ [18 ταϊγαοὶα 18 σοποοσ Πα, 18 τοἰα θα ἴῃ [6 ββηθ ἴδσιῃϑ ὈΥ̓ (86 ουδηροὶ ἰδί8, δίαι- 
{Π6νν, Μαγκ, ἀπὰ ᾳκα. “[ἢ ἴδ ἀσϑοσιρίοη οὗὨἨὨ Π6 ἔονογ, ὕποσα 18 ἀϊβραγοὰ ἰμδὲ 
ΒᾺ Ὀ5 ΔΓ] ἀρτθθηιθης τ 18 οἰγοι πιδίβηι4] ναγίοίγ, Ὑμἰς ἢ 18 [86 Ὀδδὲ δνϊάθηοα οὗ 186 
{γα οὗἨ ἰοϑθμιποον θη ἀσγὶνοᾶ ἔγοιῃ ἀἰϊβογοηΐ ᾿ηἀϊν] 415, οὗἨὨ ἀΙβογοηϊ ἘΠ αΓδοίοῦβ 
ΟΓ Ρτο 581 0Ή8. τπονγ δηα Μασ, [6 ποῃ-ταθά! αὶ] τηθη, τηθγοΐν βαγ, δα Β86 ταῦ 
αἰοκ ΟΓα ὕευεν; Ὀὰϊ ΤακΚα, Τἢ6 ῬΗγβιοΐαη, (6118 8 τι αὶ Κὶπα ΟΥ̓ ἔδνον [Ὁ νγᾶβ, θηι- 
γ}]ογιης (16 ΤΛδομηΐοαὶ ἰδησυασο. Ηδ 8805 ἐμαὶ 1ΐ νγ88 ἃ στοαί ζδυε7, ΟΥ, 88 ψὸ 8μουὰ 
Ἑ(8}} [ἴ, 8. βδανϑῦβ Οὐ"' νἱοϊβηὺ νου. Βαῖΐ ἔδνουβ οἰζβη μαᾶνο ἐπεὶγ Ῥογο8 οὗὨ βροπῖα- 
ΠΘΟῚ18 ΟΟβ5Δ110η, οα]]6 ἃ οΥἾ [108] Ῥοσιοάϑ; δηά [86 οὐ͵δοϊίοι ταὶ θ6 ἴαίκοη ἴο [Π6 
τ] ΓΙΘΌ]ΟΙ8. ΟΒδγαοίου οὐἉ 86 οὐγο, ὑπδΐ 6808 ΟἸτῖϑὶ τηϊρηθ αν δυϊογοὰ Ροῖου 8 
Ἰόβα δὺ ἴῃς ῥγθοῖβα τηουηθηΐ θη (86 ἔδυ μδὰ αυἱξ θὰ 18. πιοῖοῦ- πο. Βαΐ 
118 ΟὈ)οἴίοη 18 βοῦ αὖ γϑϑί. ΕΥ̓͂ οουίδι ἢ υγογὰβ υΒ]οἢ ἔο] ον, πὰ τ μοι, Βανί τοίοσ- 
ΘΠ66 ἴο 8 ῬΪδίη τηδίοῦ οὗἅὨ ἔδοῖ, οὐὔἁἩἍ νοὶ οΟὔβοσνοῦθ, μόπονοῦ αἰ οσοης 1 οἰϊασγαςσίοῦ 
ΟΥ ῥγοΐδββϑιοῃ, οου]ὰ ποὺ ἴβκο ἀϊεγθηῦ νίθινϑ, ϑίδηα δ] 1κα ἰὴ Δ}1 ἐμ696 οδροῖβ. 8116 
15 βίαια, τοπ [86 ἔδνον ἰοΐδ Βοὸῦ οὐ ΟἾγ β0᾽ Β σοδυκίηρ ἰἰ, ἐσιπιοαϊαδίψ ἰο Ὦανα ΓἸβθη, 
πη το αν πιϊπιδίογ σα μηίο ἐλοπι, ἰμαὺ 18, Βαγν θα ΟΥ νγαιθα οἡ [86 ζΆΧΩΪΥ Δπὰ οἡ 6ϑι18 
ΟἸιγῖδῇ δηὰ [18 ἀροβϑί!68. Νον 41} ψγβο Κηον δηγιίπρ οὗ ἔδνοσθ, δῃὰ δβρθοία!!γ οὗ (Π6 
ἴξνουϑ οὐ βυοἢ 8. οἰϊτηδῖθ 88 πὰθ85, Κποὺν (δαὶ ἴο ἤδνθ ἄοῃθ 818 ἱτητη θα δ ] Υ ὁπ (ἢ 6 
οοβϑαιίοη οὗἩ 86 ἔδυϑν ( ΒοῦΠοΓ βροπίδπθουϑ οὐ οβδοιθα ΌὉΥῚ Βυπιδῃ Αγ) 88 δὴ ἴτι- 
ἀρεδυνη ο μ Π.Αγ85, ΟΥ ουθὴ ὑγοαΐζα, πιυϑῦ δανὸ οἰαρβοὰ Ὀδθίυγα βίσοησι οουὰ δανὸ 
Θ6ἢ ΤΟΒίΟΓΘΑ 80 85 ἴο δά πηϊῦ οὗὁἩ {818. [18 ον ἀθηῦ, ἴμ6η, ὑμαῖ ποῖ ΟὨΪΥ ἀϊὰ {δα 
ἔδυ οϑδϑ6 τμοη 6818 ΟἾτδὶ σοιυκοὰ ἴ; ὑυδ {πὶ Ῥοίθυ᾽᾿ 8 χιοίδογοϊη -ἰδῪ τυ 

" ΒΑ οτΒ ὈΙΒΊ 68 οὗἩ 1πῆάο]ν, Ὁ. 241, 
5. 1: 8 1π6 ουβίοιι οὗὁὨ ρΡ᾿ γι οἶδπδ ἴο ἀἰϊνίἀο ἔσνοῦβ ἱπίο [86 βούοῦὸ δηὰ τῃ]Ἱ]Ἱὰ Κὶ πε : τὸν 

μέγαν τε καὶ μικρὸν πυρετόν. (Δαθῃ ου ΕόνοΥΒ, ὈΟῸΚ ᾿. ς. 1. 
3 ἼΠο ἴοδυοσ Ῥγουδι!πρ ἴῃ {86 οἰϊ παῖ οὗἨ «πἀο8 ἰ5 [ἢ6 ὈΪ]ου5 τοι ἰθῃϊ, ΥΟΥΥ Υἱοϊοηξ, 

ΨΟΙῪ ἀδηρογοιδ, ἃπὰ ΟΥ̓ ΠΟΤ ΘΧ ΒΑ δίῃ Ἰμ8η Οὐ τγρἢμ8. 



Ῥγοοῦς Ὁ ἐλεῖν 1π8ρἱγαζίοη. 238 

Ἰηδίδη  τοδίοσοά ἴο δυο 8 ἄορτοο οὗ βίγθηρίῃ 88. ΟἹΪΥ δἰ ΒΥ ῬρΟνΤοΣ οου]ὰ δὲ 
οποα ᾶνο ἱπηραγίοα." 

[1.1 ΤῈ πιϊγδουϊουβ Ἀθδὶἱηρ οὗἨ (88 Ῥαγαϊ γύϊς γδ8 πγουσὰξ ἴπ [η6 Ῥγϑϑθῆοα οὗ 
ΤΩΒΩΥ ὙΠΓΠΘΒ568, ΒΟΠ16 ΟὗἨ ἩὮΟΙῚ ΘΓΘ δΟΟΓΘ ΪΥ͂ ΘΠ ΘΠ168 ἴο Οδεῖοι, δηῃὰ 76 βίοι οὗἁ δἰδ 
ἕατηθ.0 Ὑδθ ΤΩΆΠΠΟΡ ἴῃ τ Βῖο ΤΟΥ ργοβοηιθα 86 δἱοἰς οὐ 186 ῬδΙϑὺ 'ἰ8 Ὁῃραγα ] θά, 
δη, δὲ {π6, δα {ἰπ|6, βῆονγβ ἴ88 σοπβάθῃοο {86 γ ρμἰδοοὰ ἴῃ ἷθ μόνον δηὰ σοοά- 
Ὦ688, 88 ὙἼ76]] 85 ἐμ ἀσδβῖγαε οὗ {86 ρδγηϊγιῖς, δπὰ οὐ [6 ΌΌΣ πιο ψῆο ὈΟΓΟ ἢΐῃὶ ΟἿ 
6 Ὀθὰ οΥ οουοΒ. ἤγλεπ ἐλεν οοιμά ποὲ οοπι6 πὶρ ἡ δεσαιιδα ΟΥ̓ ἰλδ πιμεϊμαο, (λον τισοπί 
πρ οπ ίλε λοιωμδ-ίορ, απ υποουετεα λό νοῦ οὗ 6 δραγίῃπηϑηϊ ἰσλδγδ υἷοειδ σα: απά᾿ 
τολϑπ ἰλεν λαά ὁγολδη { ὡρ, ἐλεν ἰεἰ ἀπε ἄἀοισπ ἰλγουρὴ ἰλε {ἰπρ, τοί ἀὶδ οοιιοὶ, ἱπίο 
ἐλ πιϊἀδέ δ 70γ6 «εκ. ΓΘ τλθπηθῦ ἰῃ δῖοΒ ἢ δἀάγοβδοὰ [Π6 ρδγαϊ γίϊα 8 81}}} 
ἸΏΟΓΟ 8 ΣἸΚίηρ. «685ὺ8 Ὀαρδη Ὑὴῖ08 [86 τετηἰββίοῃ οὗ 815 δίπϑ (υγμίοΒ ἀϊὰ ποὺ βϑαπὶ ἰὼ 
6 (86 οὈ]θεῖϊ οὗἩ [86 τπλδῃ 8 ρϑί 100} τιδοιιδ βαγίηρ δηγιμίης οὗἁὨ 88 τηδ]δάγ, στ ἢ 
Ὑ ΒΊΟΣ οὶ ἢ δηὰ 18 δι ρροσίθγβ ΟγῸ ὙΓΒΟΪΥ θεοίοα. οὔεδις δοοῖπρ ἐλεὶγ χαϊίλ, 
«αἰίλ ὑπίο ἰδ δἱοῖ 97 ἰδλε ραΐδῳ, ϑοπ, δὲ οὗ ξοοὰ ολεον, ἐὰν δἰπδ δὲ γογρίσεπ ἰλεθ. Βιμΐ 
ἕλετο τσογὸ οογίαϊπ οΥ ἰλ6 ϑογίδες απα Ῥλαγίδοοε εἰζζπρ' ἰλόγο; ἀπά, γεαδοπίπρ ἐπ ἰλεὶν 
λεαγίε, ἰλεν δαϊά ιοἱίλὲπ ἰλεπιδοίυοα, ΤῊϊῇΨ πιαη διαδρλοπιοίλ. 8 βοοσοῖ δοουβδϑίίοη οὗ 
Ὀ]ΑΒΡΒοπιγ, οἡ ἴΠ6 ρασΐ οὗ {86 ϑογίθεβ δῃὰ Ῥμαγίβθοβ, ὑυουθθ ὑμαῦ [867 μδὰ πο ἰάθα 
Οὗ ΔὴΥ δυο τδΐης Ὀδίογα ἴδ6 ουθηῖ: “6850.8, αἴζον τορ  γιης ἰ0 (816 Γοδδοηΐϊηρδ ἴὴ {δεν 
Βοετία, οοτητδη δὰ ἐμ6 τηδη ἴο0 ἴβκα ὉΡ [8 οουσἢ δηὰ ναὶ. ἊΑἀπᾶα ἹΜΜΕΡΙΑΊΕΙΥ ὧδ 
γῸ86 Μρ δείογε ἰλεπι αἷϊ, απά ἰοολ ὡρ ἐλὲ δεά ισλεγδοπ δ ἰαν, ἀπά ἀερατγίεα ἴο ἀΐδ οινπ 
λοιδε φίογγίπρ αΟοὐ. Τῆς δϑιοπιβηϊηρ πδίμγο οὐ (18 πιΐγδοὶα οχίογιοἂ {86 δάμπηῖγα- 
ἐΐοη οὗ 41} σβο Ὀ686]ἀ ἰδ, δαηὰ {86 γ οχοϊδιπηδαὰ, ἴδ πδῦον' δαιῦ ἰ οπ ἐλὶ 7αδλίοη. 

4. ΈΏΠ6 186 τιΐγδ0}]65 οὗ 9688 γογὸ δοίβ οὐὗὁἨἁ Ὀθπθνοΐοησα δῃ σοπιραδδίοη, ἰδ γ, 
δὲ [86 58πι6 {ἰπ|6, δοσυϑὰ [0 ΘΟΏΥΘΥ δ ἷ5 Ἰηβι ΓΟ οΠ8 τι (ἢ {πΠ6 σταδίου τοθϑπίηρ δηά 
αἀϊρηὶγ. 

Το ογογίυγῃ ἀρ ποῦα [υδύογοα ὉΥ 1586 ποίῖομϑ οὗἉ χοἰ ρίοη, δίσοησίμοηθα ὈΥ δρθ, 
δηἀ βαποίϊοπϑὰ Ὁγ (86 ΘΧΔΠΊΡ]6 οὗ Ρ6ΓΒΟΠΒ ἴῃ δι οΥ Υ, 8πα ἴο δυ δι ἴ6 σοοὰ ΡΓγ]Π-» 
εἰρ[οδ5 ἰη ἐδΒεὶν ρἷδοθ, τηυδὲ Ὀ6 ἃ τηδίίοτ"οὗ γτεδὶ ἀο] ἰσβογ, δα ν71}} αἰ να γ8 τοαυῖγα (ἢ 6 
ταοϑῇ Υἱρότοῦδ δχοσίίοηβ. ΤὨῖθ νγὰ8 ἴ86 στοαὶ οὔ͵θοῦ οὐὗἩ {86 ρϑγβῦ]6β οἵ «6δβὺ8 : ἱξ 
ΔΒ ἃ ῬΓΪΏΟΙΡΑΙ οὐ]θοὶ οἵ 815 γγ 8016 Τα Ὦ ἸΒΊΓΥ, τ πῖτὰ ᾿πθηλδ Ῥσορτγίοῖγ, οηϊοσοὰ 
ἱπῖο δ᾽8 τηΐγϑοϊθδβ. Ὑδὸ Ὀγο)υάϊςοο8 οΥ̓͂ [Π6 6 ἀραὶηϑὺ δ᾽8 ῬΟΓΒΟΏ, ΔΠΙΟΩΡ ΟἾΠΟΥ 
τοΐηρα, 816 ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ παῖ δ6 Βμῃουϊὰ νοῦκ ἀρεδα ὑεῷ ΤΉΟΓΘ 6ΓΘῈ [80 ργο) ας 68 
80 ἀθορΙΥ τοοϊοὰ ἰη ἐμ τηϊηὰβ οἵ 1π6 6νγ8, (μαὶ ἢῸ Ῥόοντον 1685 (δη {Ππδὶ οἵἁὨ πιῖγβϑο 68 
οου]ὰ βυρροδοά ἰο σοπηραὶ ἴμοπὶ τι ἢ ΔΩ ᾿τοῦΌΔὈΙ ΠΥ οὗὁὨ δυσοοδϑ, δπὰ δρδὶπβὲ 
ὙΠ ἢ γὸ βπὰ ραγίϊου δῦ τη ΐγϑοὶθβ ορροδοά. Τμδὶ σαἰδπι 168 ἈΓΘ αἴ ναγ8 ἰΠ 6 οἴἶπρτιίη 
ΟΥ̓ οστγὶπηθ8 18 ὁη6 Ῥγολιάϊοα γοΒ {86 ἜΡΟΤΟΙ ὨδίυΓα ΟΥ̓Ὠ πιδῃ 18 Ὀὰϊ ἰ00 Ῥγοῃθ ἴο 
πάρα; δπὰ ὑμ6 6.8, ἴῃ [8.6 {{π|0 οὗ ΟἾγῖδὲ, ΘΓΟ στο δ] ἀπάον {86 ρονγοσ οὗ {818 
Ῥγο)υάϊσο. Υϑ δγὸ ἰοἱὰ, ἴθ {Π6 ζοόδροὶ ἰδίου, οἵ βοῖθ 80 σδπια ἴο «688 ἀπά ογ 
1815. ᾿μσσησο, (6 Πρ πἷπὶ οὗἨ σογίδὶῃ (8} 1] βη 8, σθοβδα Ὀἱοοὰ Ῥι]αῖς μαὰ ταϊηρ!οά 
τ ἢ ΤΠοἷγ δου ῆοοαθ (υκα χὶϊ!. 1.) ; δηὰ, οαὐ δαὶ οσσαδίοπ, ᾿6 ἐχροβοὰ ἴ86 ἀδῆρου 
δηὰ ΔΟϑΓΥ οΥὗἨ 186 αὐτοῦ ὉΥ δ μίδϊη ᾿ΠΠυϑίγαϊίοη. ΟΣ οσσδδίοῃ οὐ δϑοῖῃῇ ἃ πιδῃ 
Ἡἶο πὰ Ὀδθοη Ὀόγῃ ὈΪϊπὰ, (86 ἀἰδοίρ] 68 οὗὨ 6811 [6}] Ἰηΐο [86 881π6 τηϊδϑίβκο, δπὰ αδλοά 
λὲπι, Ῥσλο αἰά δἰπ, ἐλὶδ πιαπ ον ἀὶδ ραγεπίς, ἰλαί ὧθ τα δογπ διϊπα ἢ (Δοδῃ ἰχ. 1, 2.) 
76808, ἴῃ ἃ πιοτιηοηῖ, βοϊνοὰ 16 ἀ! θη ο]γ, ὉΥ χὶνὶπρ πἷπὶ ἴδ 6 υδ6 οἵ ιἷβ δῖσῃι. Ηδθ8 
ἀϊὰ βο σι πουΐ σοΐηρ ουὖ οἵ Β]8 ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ ΘΟΌΓΒΘ. ΑἸ ταξῖδι ὙΟΓῸ 8 ρεγ οὗ ἰἷ8 νογῖς, 
δηιὶ ΗΪ8 σοι ρδβδδίοι αἰ γα δ ργοπιρίοα Ηἰπὶ:; ὈυΓ 86 οσοδδίοη Θ8116 [ὉΓ 8ῃ Θχίγμηογ- 
Αἰ ΠΑΣΥ ἱπιογροδιϊίοη, δηὰ {6 πιγαουϊουβ ουΓ6 τγᾶϑ ἴΠ6 τηοϑί εἴἶεοίιαὶ τὰ ἢνβνναν 
ἴοσ Τογοΐηρ δὴ δ0ο688 ἰ0 μολγίϑ ἰϑηοθὰ ΌΥ ργο) αι ἶοα δραϊπϑὺ {Π6 οοπηπιοη ζ οἰ ρ5 οὗ 
Βιυπ)δηϊγ. 

Τλο ΕΤΕ ΟΥ̓ ΟΙΨΙΝΟ ΘΙΟΗῚ ΤῸ ΤῊ ΜᾺΑΝ ὙΠῸ ΒΑ} ΒΕΕῈΝ ΒΟῈΝ ΒΙΙΝΌ, γεϊαίεα 
ἐπ ἐλθὲ πίπίλ ολαρίεν ο ἐλε αοερεὶ ο ϑζολπ, ἰα ομδ οὗ 86 τιοβὶ 1Πυϑίγίουϑ ταῖσδ. 168 
ττοῦσῃι Ὀγ ΟἸγιϑῖ, οἡ δοοουηΐ Οὗ 186 τοϊαοἴαηϊ Ὀαὺ ἀϊδιίποῦ ᾿ἰαϑΕ ΠΔΟΠΥ ἴἰο 118 τα] γ, 
τ οἷν τγᾶ8 ρίνϑη ὈΥ 186 768, ΑΘ {867 μὰ ἀοῃθ Ἔν ΟΓῪ {μῖπρ ἴῃ ὑπ εῖγ ρόοντος (ἸΒου 
ΜΠ Βουϊ βυ6ς 688) 0 ἀἰβοονοσ, 1 Ροβ81}}]6, ΔΠῪ εἰγουϊιδίδῃοα ΜΒΊΟΒ οουὰ μανα δῃ- 
Δ] {Βδηλ ἴο ιοϑίίοη οὐ ἄθιγ [ξ. 

ΑΒ ἴἢ18 ἀτεμοὶς 48 Ὀθθῃ {86 βυι)θοὲ οὗἨ ραγιϊσυϊαν σαν! Ὁγ Βουδδοδα, οα {πὸ στουπά 
{παῖ [ματα ἰ5 ἃ σταἀδίίοη 'π ἰδ ΒΟ ἀο68 ποῦ βυϊ ὙΠ ἃ βυρογπαίαγαὶ Ορογβθ! ἢ. ΟΥ 
ταῖγϑδοὶα (ἴπο οὗ τψγβοβα ομδυδοίθγβ οσ οσίϑσὶδ δζὸ ἱπδίαπίαπειἐῳ ἴῃ ἰῖ8. ρετίοσπιδποθ, πὰ 
ἱηάερεπάσποε ὁπ δεοοπά οαν868); διὰ 85 ἴμ6 οαν]] οὗ (μαΐ οἰοφασηΐ Ὀὰὶ βοἀποῖϊνο δπὰ 

ι Ὧγσ. Βγονῃ 5 Πείρῃςος οἵ [ονοδὶοά ΒοΙρίοη, ΡΡ. 225, 226. 



234 76 Αίγαοῖεε γεϊαίεα ἐπ ἐΐ6 ϑογίρἔμγες, 

Ἰοαπεϊουδ ἰηδάοϊ Ὧδ8 Ὀδοη δἀοριοᾶ, τὶ δουΐ δοκποπ)οάρσταθηξ, ὈΥ ἰδοὺ ρροδασε οὗ 
χονοϊδιίοῃ, ἰἴὸ ἀδυγδηᾶϑ ἃ ἀἰσεϊποὶ Θχϑυι πα 0.. 

Τακίησ ἢ ἴον ρταπίθα ἐμαὶ (86 τοδθν Βδ8 ρεγυβοα [86 παστδέϊνα ἱπ αυσδίίοι, (86 
ΠΟΌΪα δἰ ἰοἰγ οὐὗὁἨΎ ποῖ, ὑοροῖμοῦ τ 108 οἰτουτηβίθη 14} γ, δπὰ [86 παΐαγαὶ δθὰ 
σταρμὶο ἀοἰποδίζοῃβ οὐ [86 νγογκίηρβ οὔ ἴ86 μΒΌπλδη Βϑασί, δγθ 8]} 80 ἸΏ Δ ὴὯΥ Ῥσοοίδ οὗ 
ἐπα στο ὈΠΠΠ ῊῪ δη ἃ νογ  Υ οὗὨἨ 186 ἩΤΊΟΓ, --- τὸ Ργοσοϑα [0 ΟΙἶἘΣ ϑοῦλθ σϑαιδσὶςα οἢ 
1}}15 πιΐγδοϊα. 

[1.7 [πὸ τἴλ6 ΕΙΕΣΤ ρἷδοα, ἴ[Βϑη, ἐμ6 τηδη οα ὙΒοτὶ ἰδ γγ88 ρογίονυτηθα Ββοδὰ ποὺ Ὀδθοοϊῃθ 
δ] πὰ ὈΥ ΔΏΥ δοοϊάθηί ὑπαὶ δὐπιϊῖ5 οὗ τε! εἴ. 2276 τοαν φεγίαἰαΐψ δον δίέμα. ΑἸ} το 
Κηθν Πἰπὶ ἩΟΥΟ ἩΪΏΘΔ568 οὗ 1 ; δῃὰ Βὲ δδὰ ὈΘΟΟσΩΘ ΥΘΓῪ βΘΠΟΓΑΙΪΥ Κηοσῃ ὉΥ δἰ 
δηὰ Ὀοσρίηρ οπ 186 ρυῦ]}}ο τοδὰ. Ηΐβ δ, 88 ἯἼ6 8.)8}} δὔεγηδγὰβ ἢδνο οοοδδίουι 
ἴο ἴακο ποῖϊοσθ, δστηθὰ ἐμ6 βαῖηθ ἴο ἴδ6 ῬΒΑΣΙβθοβ, ἐπ ουρ (πον ἀγοαὰοὰ ἐδμοὶν ἀϊα- 
Ῥἰθαβυγο, απὰ ἀϊὰ ποῖ οδσγὰ [0 ἀοίδῃα δ ταῖγβοὶθ, ἴμ6 ἔδμθ οὗἨ Ἡ1οἷν τ Ὼ ἴῃ ῬΟΤΟΣ 
ὝΘΓΟ ἀοπίτουδ, ἢ Ροβδβὶ 016, ἴο ΠΊΡΡΊΣΕΝ 

[1]. ΘΕΘΟΝΌΚΥ, 186 ταδῃ ἀἰαὰ ποῖ αϑὶς ἰο Ὀ6 γεδϑίογϑα ἴο .ἷ8 βἰρῃξς 85 δοῖρθ οἴδοσδ 
ἄϊὰ, ψτῆο δα δοοι ἀθηβα! γ Ὀδοοῖμθ ὈΪ πὰ, "ΓΙαθ, [ΠΟΤ νγᾶ5 ΠΟ ΤΌΟπι ΤΌΣ δυδρίοῖοῦ οὦ 
Βῖ8 ρατί. Απὰ Φεδὺ5 ΟΠ γὶβί, δῇμοσ ἀμένε δοηῦ Βἷπι ἴο (86 ρΡοοὶ οὗ διίοδιι, ἀϊὰ ποί 
ὙγΑῖς ον δἰ8 τοϊογῃ [0 σοοαῖνο [86 σίου οἵ δυοἢ ἃ ταϊγβοῖο ; 8ὸ [δ {86 Ὀἱϊϊηὰ πηδη, οα 
γτοοοίνίηρ ϑἰρσίν, ἀϊὰ ποῖ ΚΟΥ το [8.6 ῬΟΥΒΟῚ γγ88 [δαὶ δὰ συγχεῖ ἷπι, ΟΣ τ ΒΙΙΠΟΥ ΒΘ 

οῆ6. ΤΒΘΓΟ τᾶ ᾿ΒβΟΓΘΙΌΣΘ ΠΟ ῬΟΒϑΙ ὈΣ ΠΥ οἵὨ οοἸ οι ἴῃ [Π6 Ἰτδπβδοίίος. 
[1.1 ΤΉΙΒΟΠΥ, ἰθ6 ὙΘΡΥ Αι 8000 ὉΓΟ ὈΥ 886 ἀϊδοὶρ]6β, τυ ὶο οσοδδιοποᾶ 

186 τῖγβοῖΐο, 8 ἃ Ῥγοοῦ (8δαῖ [80:6 πιδη᾿Β ὈΪ ἢ 658 Ὑ88 Τοπιὶ 18 Ὀἱγτι ; Ὀυὲΐ {Π6 ΔΏΒΙΓΟΣ, 
Δ8 ὍῸ ΑΝ δίγοδαγ ἱπιϊπηαϊοα, 788 80 1016 σοπίογδ Ὁ ἴο {μ6ὶν πούοηϑ, οὐ ἰὸ [8088 
οὗ 1π6 δ ενγβ, [Βοἷρ ΘΟ ὑθσΡΟΓΆΓΙΘΒ, ὑπδὲ Ὁ 18 1 ροβδὶ Ὁ]6 {πὶ ἰξ σου ἃ ἀνοσ Ββαυθ δῃ- 
(ογοά {πον παῖδ, ᾿ ὑμ6Ὺ Βδὰ ποῖ μϑαγὰ 10 ἤτοι [18 ᾿ρΡ8. “Φ6βι8, 1 88 ΣΘΡΙγ, ἀϊὰ 
ποῦ αἰγὶ δαΐα τ[λ6 πδίαγαὶ ἀδέδοϊ οὗὨἩ 186 ὈΠ πὰ τηδῃ ἰ0 8 ρασγίουϊαῦ ργονυϊάθηοα, Ὀὰξ 
δαἀάοά, ἐπαὺ 1ὁ ττδ8 ἴοσ 186 ΊΟΥῪ οὗὨ ᾿ἷβΒ ΕΔΙΒΟΣ, τ ὮῸ δοηὶ δἷπι, απ δἷδοὸ ἴὸ τηϑδηϊδϑι 
Ηΐβ τόγκβ, μαὺ (88 τῆδῃ γγ8 Ὀογῃ ὈΪ πα, ἰῃ ογάθῦ ἰὸ Ὀ6 συγοὰ. Ὑ[Ο ουϑσ ϑροκο 
ἴπυ86)}ὴ ον, ἰδὲ 1 6 οὐβογνϑά, (δαὶ ΟὨτιϑὺ αἰ ποΐ ϑρεαῖκ ἴδ08 αὐἴεν ἰὨ6 δασοοβα, θὰ 
Ἔχροϑοὰ δἰ πηβοὶ ἰο Ὀ6 οοπίγαϊοιοα ἀρ ς σαν ἴο [86 ορίπίοῃ οὗ πη6} ὉΥ ἷπι, νῖο, 
ἢ6 888, δ8α βεπὶ δἷπι, θη δ6 ἀθδοϊατγοα {πα ἑαἰαγα ῥὑγοοῖῦ οὗὨ ἰδ πηλββίοῃ. 

Πν.] Ιῃ 86 ΡΟΟΆΤΗ οἷδοθ, σομβι ον 186 τηοἀ6 δα ρ!ογοά ἔονς ρὶνὶπρ [86 τηλῃ δἰρὰβ; 
ἢ Ἰδαθουτοὰ πάθον δῃ ἸῃσυγϑΙα ὈΠ πάποθβ. ΤῊ ΟΡΘΟΙΥ οἵ [86 ογγδίδ! πα Βυπιουτ, 
π 81 Ν ͵ἴ8 οδἰἰοὰ ἃ οαἰαγαοσί, ἀπὰ (86 ἱπιρογίδοϊ οὐ Ῥαγίοα!οδὶ σμέδι δόγόπα, τὶ οἷ ἀο685 
ποῦ Ψ ΠΟΥ ἀαρτῖνθ οὗ βίξ, ΟΣ ΟὨΪΥ δ οογίδίη {ἰπηθδ, ΔΥῸ πηδἰδὰΐεϑ οἵ (Π6 6γὰ (δαὶ 
ἴῃ ΒΟΠ16 ὁ8868 δά πιϊὶ οἵ δ ουγο, νοι ἀσροηδ ἀροὴ 8 νϑγὶ οἱ οὗἨ ργθοδυϊίοηβ, ᾿σθ- 
Ῥδγαδίϊοηβ, δῃὰ γοπιϑάϊοβδ, δαὶ (1 βιοοθεββί}) ἴα Ἵθθοῦ ΟὨΪΥ τ ῖ0ἢ τἰτια, δηὰ ἴῃ πιοδί 
ΟΆ868 ΨΟΓῪ ᾿προτγίθοι [ιγ. Βαϊ ΠΟ ῬΓΘΟΘΌ ΟΏΒ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΑΙΔΊΙΟΩΒ ἩΔδΙΟΥΟΣ ΓΘ 611" 
Ῥἱογοὰ ἴπ [86 σιγὰ οὗ [86 τοδὴ Ὀοσῃ ὈΪ πὰ. ὙΒουρ Δ οδἴδγδοῖ δ Ὀὲ τοάυςσοα, ΟΣ 
δ ΔοΟΙ ἀ6η8] ΟΥ ροσί οὐ οὶ ρυςδ ΒΟΓΘἢΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 ουΓοά, ἃ ἐοέαὶ ὈΪ άποβα, ἤθη ἰηγθ- 
ἰογεῖθ δηὰ ἴγοτὶ {86 Ὀἰγίἢ, 16 ἱποισαδίθ. ϑυοῖ ἢα8 Ῥθθη {86 ργουδίθηὶ ορ πΐοη ἴῃ 
ΘΥΕΣΥ͂ 8846. Ασίβίοι!α ἰ (σποπ τὸ αποία ΟἿΪΥ 88 8 τ688 10 [6 δοῃ τηδηίθ οὗ [ἷ8 
ΟΥ̓Ώ (1016) ἄἀφοΐατθβ ὑπαΐ ἰύὺ ἰ8 ἐπιροδδίδίδ 7ῸΓ οπθ δογη δἰϊνα (0 γϑοεῖσε δίσλέ. ΤῊΘ 
ονν9 δἀπι(6α {18 ἴγσὰ ἢ 89 ἃ Ὀγιποῖρὶ 6 σΘΏΘΓΔΙγ Κπονη. πος ἐλ6 τοογὶα δεραπ, 
10 βαϊὰ, ἐξ τἸραδ ποῦεν' ἀεαγά (λαὲ απῳ πιαπ ορεπεά ἐδλε ἐψεε οὗ οπὲ τολο τρα8 δοτη δικα 
(ϑοθη ἰχ. 832.) Μοάϊοδὶ πιθὴ ἴῃ τηοάθσῃ ἰϊπη68 (ἰὲ 8 Ὑ6}} ΟΥΤ}) ἃτο οὗἨ ἴὸ δϑιὴθ 
ορίἰπίοη ; δηὰ ἱπθά οὶ "γ πόνον οουϊὰ ῥχοάυοθ δὴ Ἔχϑῆρα οὗ Ὀϊϊπηο85, αὐδοίμίε απά 
οοπέϊπιθα ὕγοπι ἰλε δίγίλ, ταῦ ψγδϑ ουτοὰ ὈΥ (Π6 δϑϑἰβίδῃοθ οὗ δὶ. δῖ Ὀεὶϊηρ ἴδ 
οἰσουτηδίδησοξ οὗἁἨ (88 8 Β Ο886, γδ8 ἰῦ παίυγϑὶ ἴο ἱπιασίμο ἰδῇ ΟΙΔΥ Ραΐ οἵ δὶ8 6γ68 
ΒΕου]α σοβίογα εὲπι ἴο βίβῦ ἢ Οου]ὰ ΔΗΥ οπ6 δᾶγνα ἔζδιηθαὰ βοὴ; δὴ Ἔχρθαϊθηξ, 80 
ἐπιρτο 8016, δ0 ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο ἴπ6 εἶδος ἀἀοβιγθά, 80 ῬΣΟΡΘΥ ἴον ἀφδίγοψιης ἴδ6 εἰρδῖ, τῇ 
[86 μόνον δηὰ νεϊϑάοιμι οὗ [6808 Ομ γϑύ δὰ ποὶ δπιρίογοὰ ᾿ξ, αῃὰ ἱπιρατγίβα ἴ86 τοᾳυΐ- 
δἰῖθ νἱγίυς ἴο Ὁ 32 Μογϑουου, 18 ἴὐ ̓ κοὶγ ἐμαὶ ἃ Ῥοσϑοῦ το δαδὰ Ὀδθη Ὀοτῃ ὈΪϊ!ηὰ, 
δηὰ πδὰ οοπιϊπυρὰ 80 ἔγοσμ ἷδ Ὀἰγὶ ἢ ἴ0 τιδη οοά, βου ὰ 80 ϑϑβὶγ οσγϑ πδὶ 6808 
Β81 10 Βῖπι; ἐμαὺ δ δῃουϊ]ὰ ΟΌΘΥ δἷπὶ 80 Ρᾳποίμλ! Υ ; ὑπᾶὺ ἢ βου ὰ εχ δ 56 
ἴο ΡΌὈ]1ο6 τἱάϊοα δ, ὈΥ οαγτγίηρ [86 ΟΙΔΥ Ομ [18 ογαϑβ, δὰ οδυδβὶηρ ἰμαβοὶ ἡ ἴο Ὀ6 οοΠ- 

1 Οἰιοὰ ὉγΥ Οδβδυῦοη οὐ ΨΔοῖη ἷἰχ. 1. (Οτὶεῖς. ὅϑδοῦ. ἰοπι. Υἱῖ, ρασὶ {ϊ|. ν. 187.) ΟἿΟΣ 
Γέτεβξοι ἔγοιῃ δηοίθηϊ οἰδδαὶς δ ΠΟΥΒ ατὸ δὐἀπςοὰ Ὀγ ΥΥ εἰδίοἰη, οα Φοδη ἷχ. 1. Νονυ. Τεξι. 
νοὶ]. ἱ, Ρ. 902. 

3 Ἐὸγ [19 Τεδδοὴ ὙΠῪ 96808 ΟἸγὶδὲ οορ  ογοὰ [ἢ6 τ 88 6 ἀϊὰ, ἴο ρῖνο (118 πηδη δἰ μῆὶ, 
δ06 Ρ.219. διργὰὼ, 
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ἀυοιοὰ ἰο 186 γοοὶ οὗ 5] οδτ, τῖ ἢ (μ6 μοροδ οὗ δεΐηρ τοδίοτοα ἕο Ηἷβ εἰσῃε Ὁ [6 ποῖ 
Βυοἢ 8 ἀοο! ΠΥ ΟΓΌΪΥ δϑυοηιϑαιησ ἢ Απᾶ Ποὺ οου]ὰ ΔΩΥ δθοῖ ἐπίηρ Ὀ6 ᾿πμδρίποα οἢ 
Ἀ18 ρασί Ὀθίοσα 10 Βαρρεπρὰ ὃ 

[ν.1 ΖΑΘΤΕΥ, 186 ταῖγα.]6 νγ88 ρεσίοστη θα ἴῃ 186 ρα Ὁ]1ς δἰγοαῖ, απ πὶ 86 ργθβθῆοθ 
ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΥΕΟΏΒ, Δηα τγϑ8 ἱτο πιο! Δίου τι δ᾽ Θοϊοα ἴο 78:6 δἰγιοἰδϑι βογυϊζίηγ τμδὶ οδῃ 
γ76}} Ὀ6 οοποεῖνοα. [1 νὰ μδὰ μοδγὰ οὗἵἩ βυοδ ἃ ταϊγαο]8, τὸ ϑβουϊὰ ποὶ δδυβ ρίνοι 
ογοάϊὶ ἴο 80 βυγρσίβίῃσ ἃ γοϊδίίοη, 11}} νυ μδὰ ἱπαυϊγοά ὙΠῸ ἴΠ6 τὴ γἯὯδ Οὔ σ ποῖ ἰΐ 
ΓΔΒ βαϊὰ ἴ0 αν Ὀδ6ὴ Ὑσουρῃ Ὁ ἘΥΒΘΙΒΟΙ, τὼ ἔλοῖ, ἢ6 Βαᾶὰ Ὀθοὴ Ὀόσῃ ὈΠηὰ Ὁ 
ὙΥΒΟΙΒΟΡ Βα δοΐυι δ! τᾶδ ὈΪ πὰ αἱ ὑπ6 ἰἰπ)6 θη 96δὺ8 τηοὶ εἰ Ὁ Απὰ ἩΒοῖδον ἷὲ 
ΓΕ ἃς ΣΎΚΓῚ ἐβηήνκμαες ἐ ιμδῦ [6 ΓΟΔΙΪΥ ψὰϑ8 ουτοὰ ἢ Α1} {μ686 ἱπαυΐϊνγῖθβ σὰ βῃουἹὰ δοσ- 
ἐδίη]γ δυο τοδὰθ οὐτγβοῖνοδ, ΟΣ ᾶγθ Ὀ6Θη ΜῸ}1 ἱπίοτπιθα ἴπᾶὶ [Β6Υ δὰ Ὀθϑῃ ζωδᾶβ 
ὈΥ͂ σγϑ Ὁ ]6 ΡΪα, Ὀοΐοτα τὸ σψουἹὰ Βανο Ὀοϊ ανθὰ [86 τηῖγδοῖθ. Απὰ [τὸ του]ὰ 
Βδνα τηδα ἴδοβ ἰηαυΐγῖθ5, σδη 1ῦ ΓΟΑΒΟΠΘΔΌΪΥ Ὀ6 δυρροϑοᾶ {μα ἸΠ6Υ πογα ποῦ τηϑα 
ὉΥ (μο86 ψ8ο Ἰἰνοὰ αὐ ἐλαέ ἐΐπιο ἢ ΟΥ ἰδαῦ ΠΟῪ πουϊὰ δανα δατι ἰεὰ {παὶ οπάογβι] 
ἴδοϊ οὐ οδδίασ δυϊάθῃος μη ψγ γουἹὰ πᾶν ἀοποῦ ΝΟΥ νὰ Κπον ἰδαῦ {Π|686 νΟΥῪ 
ἰησυϊνγίοϑ Ἰσογα ταδὰρ ὈΥ [86 ϑουῖθεβ δηὰ Ῥμδσίβεοϑ, δμὰ ἰογπϊπαιθὰ ἴῃ [Ὁ}} Ῥσοοῦ. 
ΤΒΟΥ δοηϊ Ὁ διὶϑ ρᾶσϑηΐβ, νο ἀροϊαγοὰ ὑδαῦ (μοῦ βοὴ γτχαϑ Ὀογῃ ὈΪΪπΠ4. Ηδ 'τγὰϑ 
Βἰπλ86 1 ἰηξοττοραίθα, ἐπγοαϊθηθα ἢ ὁχοοϊαπηυηϊοαίίοη, δά υἱεἰππβί οὶ  οαβὲ οἱ οἴ 
116 ἐγπαρορυθ Δη, δῇοσ Ἵχδηχπὶπρ [86 δῇαὶν ἴο [86 Ὀοϊίοτα, 86 ὑγυϊῃ οὗὨ 186 
ΤΩΪΓΆΟΪ6 γγ͵Ὃ8 6880} 1886 ἃ Ὀαγοπὰ [88 ΡΟΒ81 010} οὗἁ οοηἰταάϊοιοη. ΟἹ ἐπα ὁμθ βἰ 6 
ἴΠ6ΓΘ ΡρΘΔΓΒ μοί δίηρ Ὀυΐ ῥΡαβϑίοῃ ἃπα δ απλΩΥ ; οἡ ἴδ οἴδασ, ποίδιίῃρ Ὀαὺ παῖ 8 
ΒΙ ΠΡ ]6, ϑιηοογα, οομοσθηῖ, δπὰ ᾿π θη 6} Υ δυΓραβδίηρ [86 Ἰοῦν 76 δ᾽ ουϑΥ δῃὰ τρδὶϊοα οἷ 
86 ῬΒΑτδ665, βοϑ6 υἱτηοϑῖ Εἴοσίθ ΟὨΪΥ Ττοπάογοα [86 ἐγ τόσο ονϊάθηϊ, πὰ 
ἐο ΟΝ, ὈΘΒΌΔΟΩΥ ἩΔΙΟΝ 186 Υ που]ὰ μανο ρἰδαϊγ τυσοβυθὰ ἕγοσα ἴἴ, ἔδ 1ς δὰ θ6θὰ 

8510]6. 
μι Σϑδβοπὶηρ οὗἨ [86 τηδὴ 80 γγᾶβ ουγοά 8 ὉΠΑΏΒΥΓΟΓΔΡΪΟ --- ἢ ὲ ἄποισ ἴλαί Οοά 
λεαγοί ποὶ δίππογ ---- σίποο ἐλα ιοογϊὰ δεβαπ ιυας ἱΐ ποὶ ἀεαγὰ ἰλαΐ αν πιαη ορεπεά ἰλδ 
ἐψέα ΟΥ̓ οπε ἰλαΐ τσαϑ δογη δἰϊπά. 177 ἰλὶδ πιαπ τρϑγὸ ποί οὗ Οοα, λα σοι ἀο ποίλίπρ' 
(ϑοόβη ιχ. 8]---833.): 

ὅ. Εαυ ΔΙ τοπηδν ΚδΌΪ6 ἢ ἴ86 Ὀγοορ ΠΡ τηΐγδο]ς 18 ἐλαέ τογοιρλί αἱ «7εγιδαΐεηι ὃν 
ἐλ ἀαροείϊς ΠΤ εἶεν ἵπ σοπιραπὺ ιυἱϊὰ ζοἂπ, οπ ἃ ΜᾺΝ ΤῊΟ ΗΑὉ ΒΕΕΝ ΑΜΒ Κ80Μ Η[δ 
ΒιδτΗ; δηὰ ψ ]ο ἢ μγ88 δι Ὀ)]οοἰοα [0 ἃ 5, ΓΔ ΪΪΔΓ στ σΟΥΟῚ ΒΟΡΌ ΠΥ. 

ΤΒο δβοοουπί ἴθ χίνοη ἴῃ {π6 ὑμϊγὰ σὨαρίου οὗ ἴμ6 Αοἰδ οὗ [86 Αροϑβι]68, νυ ΘΥΟΓῪ 
ΤΔΥΚ ΟΥ̓ νΟΓΒΟΙΥ δά ροπυϊηθηθ88. ΑἹ] [86 ΟἰΓΟυηΒίβη 68 ΓΘ 80 δοπηθοϊεα ἴορο- 
ἴδον, απ 80 ᾿πβορδγαρῖο,--- 6 ῥἷδοθ, {86 {1π|6, Δηα [Π6 ΡΘΙΒΟΗΔ, 811 σοστεβροηὰ ἴορο- 
18οὸῦ τὶ} δυο οχδοίμοβθ, ἰδὲ γα οδηηοΐ απ ἃ ραγὶ σίλποαῦ Ὀοΐηρ ἐογορὰ ἴο 
Δοκηοπίοᾶρα ἴ86 πιβοῖ6. [Ἃἢ {15 ταῖτδοὶθ, {86 σϑϑθὺ Μ|ὶ}} [8 κ6 ποίίοο, -- 
Π. ΦΊΚΟΤ, οἵ ἴἰλ6 Ῥυβιῖψμιοτυ οΥ ἐλα ἰαπιο πιαπ᾿ 8 ρεγεοη απα σοπαϊίοη. 

6 δβαά Ὀδρὴ ἴδια ἤγουν ἷ5 ὈΪΓΌΝ, δη ἃ γγ88 ἤδη ογ γοῶσθ οἷά, Ηδθ Ὑ48, τῇ τ6- 
ΟΥ̓ΘΥ, γΧ611 πονῇ ἰοὸ 811 ὑπ6 ᾿πμδοϊδη δ οὗὨ “ὁ ογύβαϊ θα, μανΐϊηρ ὈΘΘη ολγτι θα ἀΔ.}}γ ἰοὸ 
18αἱ χαῖα οὗἉ ἴμ6. ὑδαιρ]α τ οἷ ν᾽ 88 ταοϑὺ γοαυθηϊοὰ ἴο τοοοῖνα δἰπλθ. ΤΆ {1π|6 οἷ {89 
ἀμ ὙΒοη [86 τηῖγαοΐθ γ)88 ρου οττηθα γ788 μας οὗὨἨ ρυ ]]ς ὑγᾶγοσ, σβθη 186 ουθηϊης 
ΒΆΟΓΙΒΟΘ Ἧ͵Ἢ8 ΟἰΓΤοα, θη ἴΠ6Γ6 ψγ188 ἴδ6 στοαίθϑι ὨυταΕΓ Οὗ ῬΟΥΒΟΏΒ ῥγοδοῃΐ, ὙΠῸ 
ὝΟΓΟ 8656} 0] 6 ἔγοτα ἀἰβογοηΐ ρα οὐ (86 οἰ. 

1.7 ΘΕΟΟΝΟΌΚΥ, οὗ ἴ86 ΜΑΝΝΕΒ ἰη τολίολ ἐλο πιϊγαοῖε τισαϑ τογοιρί. 
ἰ ἴτ88 ἱπδίαπέαποοιιδ, ἀμ ἃ γ)υ8 80 ραγίεοῦ, [μαὺ {π6 ἴαα τῆδη οου!ὰ ποῖ ΟἸΪΥ τ ΑΙ Ϊς, 

Ῥυϊ εἰοοὰ δηὰ Ἰεαρεὰ ὉΣ ἴοΟγ, τι 116 δ6 γγαϊϑεὰ (οὰ, ἀπά ἰεδβἰἰβεὰ δἷ8 σταθυἀα ἴο 
Ῥοίοσ δῃὰ Φοόβῃ. 
ΠΗ] ΤῊΙΠΌΔΥ, οὗ ἴπ6 ΒΕΥΕΒΕ ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ τολϊοὺ ἰλε ἰγαπεασίϊοπ μπάετγισεπί. 

[86 δὴ Ἧ8Ὸ μβὰ Ῥθθὴ μϑαὶθὰ, βῃὰ {88 δροβί!εβ, δὲ ἀγαρροᾶ Ὀδίοσε [86 ἐγὶ- 
ὈυπΑ] οὗ 186 δοοϊοβἰαϑιῖοαὶ τυ] εγβ. ὙΉΘΥ ὉΓῸ πιοϑὶ οἴοβεὶυ ἱπίοστοραῖθα σεβρεοϊηρ ἴ86 
ἴδοι. ΤΏΘΥ αβϑοσί (ἢ ΓΘ Υ οὗ (δ 6 ταϊγϑοῖο; ΤΠ6Ὺ ἀδοίασο (δαὶ 1Ὁ γγᾶϑ 1 ἴῃ 6 πϑιηθ οὗ 
Ζοδυβοῦ Ν᾽ Ζατοῖν ταὶ ἴ.6 πηδὴ νγγ88 τοδὰθ Ὑ8ΟΪ6 --- οὗἩ [δὶ 9 658 τ ΒοπῈ ἴδο86 ΓΌΪΟΙΒ 
μαά ογυοϊβοά. ΥΥ̓́Βαϊ ἀϊδοονοτῖοβ ἀο [86 οἰοῦ ῥυίθϑίϑ τ κα ἢᾧ ὙῈΘ Δροβίϊοϑ ἃγα ἴπ 
ἐμοῖν βαπάθ. ΤῊΘ ᾿θδη γΠπὸ δὰ Ὀ66ι ᾿ἰάπλ6 18 [νι] π|86} 8ἰδηάϊηρ Όγ. ὙΏΘΥ δγὸ γοϑίθα 
αἰ ΓἋ]}1 ρονσοῦ, 88 πιαρίβίγαΐθϑ, ἴο ἴδια οορτίβαῃσα οὗ 106 πιβίϊου. [Ὁ {Ππ|᾿6γθ Ὀ6 
ἀδεεῖς, ἰὰ πιιδὲ Ὀ6 ἀοἰοοϊοα. Βυΐ πὸ ἀἰβοούθῦυ ἰδ τηδάβ; δηὰ ᾿Ἰτηπηθα δε Υ δμογ- 
νμαιὰβ ἄνο ἱμουβαπὰ 6 1}ν8 ἃγα σοηνοσίοα, διυὰ θαιῦσγαοθ (86 (ἀοϑροὶ ἢ σοπβθαῦοηο8 

1 ΟἸαρασοὰοθ Οοηοίἀογδίίοηβ οπ ἴμὸ ἈΓίγαοΐθθ οὗ ἴπ6 Αοδρεῖ, ρματί 11. εἶν. 4. 800 δἰἷδοὸ 

Ὅτ, Βτονπ᾿ Ποΐίοπος οὗ Βογεϊδιίοη, ΡΡ. 242---246. 
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οὔ πυῖιαὶ ἔθ 6 γ μαᾶᾷ βθϑὴ ρογίογπιοᾶ, δηᾶ ἱπ ἃ οῦδα ΠΟΤ δ ὙΓΔΘ ἸΩΟΓΑΪΙΥ προ ββι ὉΪ6 
ἀδαῦ {Π6Υ βου] αν θθθὰ ἀδοαοϊναϑα. 

Βοβἄθα (86 τηΐτδοΐθβ σοϊαιϊθᾶ ἴὰ (ἢ 6 ουΓο οὗὨ ἀϊδβοαβθβ, ἔθου αύὸ [του 
ΤΟΙΊΔΓΚΑΌΪΘ δχϑιηρ]θβ τοοοσάρα ὈΥ {μ6 δνδῃρα δῖ, 1ἢ ὙὙΒΙΟΝ «Γ 6818 
ΟἸγῖβί ταϊβοὰ [μ6 ἀρδὰ ἴο 116 ; νἱΖ. {Π6 ἀδυρμίον οὗ «αἰγαβ, ἃ συ ]οῦ οὗ 
{ῃ6 6 ν 15}: βυπαρόριο, {Π6 Βοῃ οἵ ἃ ψἱάον δὖ Ναίη, δπὰ 1,Ἀζάγυδ, {Π6 
Ὀτοίμον οὗ Μαγίδα διὰ Μαγυ. Πὸοὺν ἸὩΔΩΥ Θχδηιρ]68 οὗ (Π6 βδίηδ Κιπά 
οσουστοα ἀυγίηρ; ἢ18 ῬοΥβο δὶ Τα αἰ Βύσυ 18 ποῦ τοδί βα ; {μου ρὮ, ἔγομι Π18 
Τη6888ρ6 0 ΦοδΒὴ (Μαί!. χὶ. δ.), 10 18. Ῥγόῦθδθ]θ {παΐ μοῦ σγθσα οἵμδσ 
᾿πβίαποθα. Βυΐ {πμ686 ψῖοὴ ἰδ6 ονδηροὶϑίβ ἤᾶνθ σοοοσθα Μ6ΓΘ 
σΟΥΆΙΩΪΥ ποῦ {Π6 Ἰοαδύ βυ  κηρ᾽ ΟΥ ᾿Ἰπροχίδηϊ. 

6. Το ἈΑΙΒΙΚα ΟΥ ΤῊΕ ΠΑΌΘΗΤΕΒ ΟΥ ΦΑΙΒῸΒ Τὸ [01ῈῈ ς γεσογάρα ὃῳ ἰΐγθο 
ΟΥ̓ ἰλ6 ουαπροϊϊεία (Μαῖῖ. ἰχ. 18---26.; Ματκ ν. 22---48, ; [8 νἱῖϊ. 4]---ὅ6.), απά 
ἐλο οἰγομπιβίαποεδ γοϊαίοα ὃν ἰλόπι ατὸ ἵπ αἰπιοδί δυογῳ μοϊπὶ οταοίϊ ἐλε δαπιο. 

Ψαϊγαϑ δ ρ|108 ἴο Ομ γὶϑῦ, ἴπ [6 πι]ἀδὺ οὗἉ ἃ ρτοδῦ τη! ἱϊα 6 οὗ Ῥθορὶβ, Ῥγοβίγαϊπρ' 
δἰ πλ86]Γ δ [ ἔδοῦ, δαῖγυϑ Ὀοϑουρί Εἴτα ἴο σομλο ἴο δἷ8 ουθα δπα 64] ᾿ῖ5 ἀδιιρ ον, 
ὙΠῸ νὰν δῇ 186 1480 ΘΧΊΤΟΙΪΥ. «688 ἰἰδίοηθα ο 8 τεαιοδβῦ, ἀμ Οἡ 18 ὙΓΑΥ ΓΔΒ 
10] ον Ὦγ 86 τη! θ. Α πΐγϑοϊα οὗ ἃ ἀἰδδγεπὶ Εἶπα νγᾶβ ρογίοσπιθα αὐ ἐμαὶ 
τηοτηθηΐ (ε 811 1716 ὕδγθθ δυδηρ βίβ ἢανα οοπηθοίβα ἰῦ ἩΠῚ δὶ8 ργοζτθβϑθ ἴο 16 
Ἀουβο οὔ αΐγυβ), Ὀγ ἴΠ6 ᾿πϑίαπίδηθουβ ΟΌΓΟ οὗ δὴ ἰἱηνοίοταϊα ἀ͵86886, 1Π ἃ ῬΟΥΒΟῚ ὙΠῸ 
ΟὨΪΥ 5θογοι υ ἰουοδοὰ {μ6 Β6πὶ οὗὨ Πἷ8 σασιηθηῦ ; ἃ οἰγουτηϑίδησς Ὑδιοδ τοπάδγοα 186 
τηΐγϑοϊα 80 οὗ {86 ΠΟΤ 8 ϑυὈ0)θοῦ οὗ οὈὐβογνδίίοη ἴο {ἰι6 γα ἰἀ6 ΒΘ 186 ῬΟΥΒΟῺ 
ὙΠῸ ννᾶ8 Βϑαϊθὰ τὰβ ΡΠ ΙΟἷγ αυοδίοηθα οἡ ψβαῖ βι6 δὰ ἀοῃό. 

Αὐ {86 βᾶπι6 ἰπϑίδηῦ “4Γ8 νγὰϑ ᾿πΠ]Όγτη θα ὉΥ ἰνῖ8 ϑογναπίβ ὑμδῦ Ὦΐ8 ἀδΌΡἬΓΟΥ τι 8 
ἀοδά, ἴῃ ογάδν ἴο ρσονθπὶ ὃἷπὶ ἴτοτὰ Ἀγ ΠΟΥ παρογίαπίηρ οὐν 1,οτὰ, τ ο86 νἹδὲϊ ἴο δ18 
Βουβ6 {πΠ6Ὺ ἴθ οΘοηδβιἀογοὰ 88 σου] ΕΥ̓ ΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἀπ ι.361688.} Οὐ ]ωογὰ, 
ΔΊΤΆΓΘ ΟΥ̓ [818 τηοϑϑᾶσο, δηοουχαρσοὰ “4 Γδ ποὺ Πδίδπάϊηρ ἴο ΣΘὶγ οὐ δἷπι, δῃὰ που 
Βί 8 }} 7 οἡ ἰονγαγ 8 ἢἷ8 ου86, νεῖ ἢ [Π6 τη] ὑἀς αἰϊαπάϊηρ εἶπι. Α}} 1116 ουδίοπι 
ἈΠ πΟΙΒῪ Ἰδιπθητδθοηβ ἴον {86 ἀοδὰ νγοῦθ αἰγεδὰν θθσαῃ; δηὰ οὐνρ Ἰογά ἔρυμα ἷἰ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, ΤῸΓ [86 αὐυἱοῦ Οὗ 1π6 ΓἈΠΙΠΥ, ἴο Τολονα ἴῃ 6 ΤΩ ΟΌΣΠΟΓΕ, 80 σγοηῦ (ὍΣ Β ΓᾺ]}}Υ 
ῬΓοραγρὰ ἴο αἰϊοβϑὶ ἴο {86 ρθορὶα πὶϊδουῦ [8.6 σοΓ ΔΙ ΠΥ οὗἨ 186 ἀδαίβ, δον δυϊηρς Βοαγὰ 
ΜΠ βοοση τιμαὶ ἰμ6 . δοῃβίἀογοᾶ 88 ἃ ἀοιδῇ οἡ 186 βυδ)θοῦ, διὰ πμδὶ οὐγ Ἰμοσὰ ἴπ- 
ἰθῃαρα 88 8η ᾿ἱπϊπιδιίοη οὐἩ {π6 πηα! 8 ἰτπηπιοαϊαία γοϑίογαϊίοῃ ἰο 6. Ῥαϊηρ (Πότ 
Τοσ ἀποηρς ἴμ6 τυ] μὰς, Β6 τοϊαϊποὰ πῖτὰ μὲπι ὑπ6 ΤᾺ ΠΟΥ δηὰ τοῖδον οὗ (μ6 ἀοδά 
γουῃρ᾽ ΜΟΠΊΔΏ, δηὰ {Πγθα οὗἁ 5 αἰδοῖ ρ]68; ἃ βυδοϊθηῦ πυροῦ ἴὸ πὶ ἢθ88 δπὰ σοϊδὶθ 
1Π6 οἰΓουτηδίδησθβ οὗὨ δου γοβίοσαίΐοη. [}ἡ 861. ῬΥΘβΘΏΟΘ “ ΒΟΓ ΒΡ᾿ΓΙΟ ΟΒ16 ἀρϑίη,᾽" δὶ 
οὐν Ιωογ δ σοπηηδθὰ. 86 οἴἶοοϊς 8 ᾿πΒί ΠΟΥ ργοάυοθα ὈΥ ΐ8. δἰπιῖσμιγ νογὰ; 
δηα νγὰϑ νοῦ βοὰ ἰὸ {Π6 οοηνϊοίίοη οὗἁὨ ΘΥ̓ΘΣῪ ἐπα σίάμαι, ὝΠΟ ΒΑ ΠΟΥ ἱπηπ] 6 αἴ Υ 
Τϑορί ηρ Τροα, ἃ8 ἃ ΡΘΓΒΟΩ ἴῃ Πα {1} ροϑβοβϑίοῃ οὗ Π δπὰ βθα! . ὉὙὴ6 ὀυθηὶ νγὰ8 
τἰηἀογείοοά Ὀγ [μ6 πβιοΐα πυυ]ἰταάς; ἀπὰ 186 δναηρο ἰδὲ Μδυ μον σοϊδῦθ, “ ἀπαῖ 
186 ἴαπ6 Ἰβογθοῦ θη δογολά {πσουρποιυῖ 41} (86 απ." (Μαῖι, ἰχ. 26.) ΤἈ6 ῥβϑγβοῃ 
ἾῺ ὙΠΟ86 ΓΔΙΆΣΪΥ {18 ΤῊΓΔΟΪ6 γ88 ἀ0η6 νγ88 8. ΠΟΙ ΘΠΤΙΥ αἰ δι! συ θα, 88 8 τον οὗ 
16 Βγπαροσιθ, ἴο ΓΘΏΘΘΥ Β Οἢ 8 ΓΟ ΚΑ Ϊα ονθηῦ ἃ ΒΌ])οοὺ ΟΥ̓ σοῦσγαὶ αὐἰθηιίοη ; 
αηὰ (πουρσὰ 41} (1Π|6 οἰγουμηϑίδηοοβ ἰῃ {Π6 παγταϊϊνα ἤᾶνθ ὕμ6 δβρϑού οὗἩ ἴπ6 πιοβῖ 
παίυγαϊ δπὰ ὑποχαρθοίθα οσσυγγθησοθβ, τ δ οἢ σου] ποι 6 Γ Βαγα ὈΘοη σοπιθὶποα ὉΥ͂ 
Βυιπιδη ΠΟΙ ΓΙ νΒη6 6. ΠΟΙ δηϊοϊραΐθα ὈΥ͂ Βυϊηδη ΤΟγοϑιρϊ, ΠΟ οἱΓουτηδίβηςθ γγ88 ᾿γδῆϊ- 
ἴῃσ, δἰ μον ἴο ββοογίαϊῃ {Π|Ὸ σοὶ γ οὗὨ [16 ταΐγαοϊθ, οσ, τὶ που ΔΩΥ͂ Δρραγθηΐ οβίθμίϑ- 
(ἴοη ον ἀδβίσῃ, ἴο ρῖνα ἰὉ [86 πιοϑῦ ἀπαμοβ.]οπ8]6 ρα] οἰτγο 

Ἴ. Τὸ ἰλὸ οἰγοιπιδίαποοϑ 07 ἰλὸ ΒΑΙΒΙΝῈ ΟΡ ΤῊΣ ἸΤΡΟΥ Β 50Ν ΚΕΟΜ ΤῊΣ ὈΈΑΡ, 
ατ Ναὶν ([μ0Κ6 νἱ]. 11---ξὅ.)., τσ6 λαῦὸ αἰγοαάψ λα( οσοαδίοη ἰο γΈ76 7, αδ ἐἰιείγαξηρ' 

ι Μδιιμονν Β πασταίῖνο ταῖσι πανο Ἰοἃ τι ἴο ΠΑΥΘ δι ρροδεὰ ΟΡ ἴὸ δυθ θοο ἀδδὰ ψπθη 
Ψαίτιιθ ἢτβι δα ἄγεββοὶ οὺγ [μοτγά, 1 ἰδ τνογο ποῖ οὐνίουβ τη πῶ, οταϊ [{{π|ρ; ΒονΈΓᾺΪ οἰγοππιβίδηςες, 
ὙΠ ἢ ΑΥΘ τηοπ!]οηδα Ὀγ ἴπ6 ΟἸΠοΥ ουδημο  δῖ8, 1 ὕου 8. ἢΪ5 τοϊδιοη αἱ [Βὸ {ἰπ|6 νυ ἢον 1}|0 
ΓΚ ΠΟΥ ΠΟῪ 1Παῦ 516 νγὰ8 ἀεδ, δηὰ ρ]λοοϑ 1Π6 οἰγοιιδίϑ πο 68. π᾿ Ἀΐ8 ΠΔΥγαΣῖγο αῆοσ τπαὶ 
1Ἶπ|6. 

3 5ὶν Η, Μ, ΤΥ ο τοοὰ β Ὠ᾿βϑοοῦγθοθ οἡ ἴπα 7 58 δηὰ ΟἸγίβεδη ον ϊδιίοηβ, ΡΡ. 416--- 
418. 



ΤῬγοοῦ 9 ἐλεΐν Σιερίγαἰοη. Ὁ 237 

ἕλε δοεπευοΐεποε οὗ ὕεεα Οὐτγιεί.1 Τπ δαἀάϊίοπ ἰο [πῸ οΟὈβογναίίοπβ αἰϊυἀθά ἴο, γγ6 ἸὩ8 Ὺ 
Βοίΐοο {86 οἰΓουπιδίβηοοβ ὑπ οσ τ δΐοῖι {}18 τι 8016 γγ85 ρου οστηβ. 

ΟΒτῖθε νσᾶϑ οουαϊης ἴσου Οδροσπδῦπ), ΒΟ Γα δα ᾿δὰ Ποδ]οα 86 βοσυδηΐ οὐ {π6 οϑη- 
τυτίοη. Οἡ δρργοδοβίῃρ (88 ραΐβ οὗ {88 οἰἐγ, Β6 τηϑῦ {6 διηθσαὶ ργοοθβδίοη. ΤῊΘ 
ἔδοϊ οὗ [16 γουης ταδη 8 ἀθδίδ, ἰμβΓ ΌΓ 6, τυ 88 ᾿πάϊθρυ Ὁ ]6. “Ἴμ6 πὶάονγοᾶ πηοῖθοῦ 
οΥ̓͂ δὴ ΟΠΪΥ δοὴ που]ὰ ποῦ Ὀ6 ῥγοοϊρ αἴθ ἴἢ ρδγστηϊηρ ἔΒ 686 τη ΠΟ ΒΟΪΥ σἱ68 : (86 
τοοῖβ οὔ ἀδαῖδ πηυβὲ βᾶνθ Ὀθθῃ Βα] βαϊϊβίδοίοσγ, βείοσθ βῃ ργοοβεάθά ἴο βᾷὺ {8 
αϑὶ ἀοδδΐ οἴ ραγθηΐδὶ ὑβπάθγηο 85." ὙὉὍῈ6 ἴοι Ὑὲ8 ργοραγθὰ, δῃηὰ δ σοῃβι θυ Ὁ] 
ΠΌΠΙΌΟΥ οὗὨἨ Βα ον Πα ὙΟΓῸ δΟΟΟΙΙρΡϑηγἱηρ (πΠ6 πίιαονοα τπιοῖμοσ {πὶ ΠΟΣῚ, ὈΘΒ᾽ 468 
ἃ τυ ἀ6 ΟΥ̓ ῬΟΥΒΟΏΒ το ΜΓ [Ὁ] ΟΡ «6808 οἢ 88 ὙΔΥ ἴγτοτῃ (δροσμδυω. [ἐ 
ΓΔΒ ἱπιροβϑὶ 016 {μδὺ ΔΩΥ το ΓΆΟἾ6 οουἹὰ μανο Ὀθθη ρογίοστωθα Ὁποῦ οἰγευπϑίβποο8β οὗ 
βτοδῖοῦ ΡΟ] οἰ ΟΥ̓, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ᾿ἱπβίδ ΔΠΘΟΙΒΙΥ, ΟΥ ΠΟΤῈ [86 ἔδοϊβ σϑϊαϊθαὰ ὙγῈγῈ ΤΟΣ 
ΘΑΒΥ ἴο Ὀ6 ἀοἰοοῦρα, 1 {ποτα Βα ὈΘΘη ΔΩΥῪ βυδβρίοϊοη οὗἩ ἔγαιιαὰ οὐ ἀδοοῖϊ ; δβρθϑοΐδὶ] 
σπθη τὸ κόπου {πὶ [Π6 τυμηοῦν οὗἁὨ (818 τηϊγβοθ γγ88 ἐπιπιδααίε Αὐτ ̓ Πγου ἢ 4}} 
{6 δαἀϊβοθπῦ σουπσγ. “6808 σαπὶιΘ απ ἰομολεά ἐλε δὲδγ, οπ ΜὨϊοῖ [86 σΟΥΡ86 ὑδ8 
Ια!ὰ λοσογάϊηρ ἴο ἴῃς ουδίοπι ΟΥὗὙὨ ἐμαὶ δρο διὰ σου ΓΥ, τ] ἃ πιδη1]6 ἰὨσουσῃ ονοὺ ἴἴ : 
απῷ ἐλεν ἐλαί δατε λέπι δίοοα ε{}., Απα Ὺὲ βαϊώ, Ὑοιπρ πιαπ, 7 ϑδαν μηΐο ίλεδο, Ατγίδβο 
“πὰ ἂε ἐλαὲ τσαε ἀεαά δαί υΡ απά δοβαηπ ἰο δρεαΐ; απ ἂε ἀεἰϊυονγεα ἀϊπι ἴο ἀΐξδ πιοίλογτ. 
“κά λεγε σαπιδ α ὕδαῦ οπ αἰΐ; απα λὲν ρίογὶ βεά αοά, εκαψίπρ, Α ρτοαί ργορλεί δαβ8 
γίδεπ μρ απιοηρ' 5, απά Οοα λαίλ υἱδιίεα ἀὶδ μεορίε. Τλὶὲξ γιμποιν οὗ ἀΐπι τοοηΐ ζονίλ 
ἐλγουρλοιι αἱΐ “μάκα, ἀπά ἰλγοιρλοι ἰλε τερίοπ τοιπά αδοιμί. (Ἰυλα νἱῖ. 14---]7.) 

8. 7λο ΒΕΒΟΒΒΕΕΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ξατ εις ἐδ γεϊαίοεα (Θοῦπ χΙ.) πιοῦδ πιϊπειίοῖψ ἰλαπ 
εἰΐλεν ΟἿ ἐλθ ἔσο ργεοεαάϊπρ᾽ πιϊγαοίεα, απα ὕγοπι ἐλ ραγίϊσιαγιῳ 07 ἐλό οἱγοιπιδίαποοσ 
γεϊαίεά, ἐξ αοχιεῖνες ααὐαϊοπαΐ ἐπίοτοεί ἀπά ρμεδέϊοιϊίῳ. 

[1.1 ὙΥ8116 Φεδϑυ8β νν88 Ὀθγοηὰ Φογάδῃ, πὰ Ῥόσβα (τ Ἀ ΒΓ Β6 Βδὰ ρΌη6, 8 Ῥδγβθει- 
εἰοῦ Ὀοΐηρ γαϊϑοὰ ὈΥ {6 7 6}ν8), (86 δἰϑογβ οὐ [8ΖΆτ8. βοηΐ δΠ ΘΧΡΓΘΒ8 ἴο Β!πι, τ Ί 0} 
818 τη 888 66, --- Ζογά, ὧδ ιυλοπι ἕλοι ἰουδδὲ ἐδ δἰολ. Αἴτοῦ Βδασίηρ (18 ᾿πτ6]]} σε ηςο, 
Β6 σοτηδὶ θὰ ἴνο ἀδυβ ἰοηρον ἴῃ ἴἢ6 βδίῃθ ρΐδοθ, απὰ ἤθη βαϊὰ ἴο ᾿ἷβ ἀΐδοὶ ρ] 68, Ζεέ 
1,9 τείμγ ἱπίο ὕὑμάσα; Ζαζαγ ἐδ ἀεαά. θη τολδπ ὕδδια οαηιθ ἱπίο Βείλαπυ, ἂὲ 
ροιπά ἰλαὲ  αζαγις λαα δόθη ἵπ ἰδλδ σταῦο ὕζοι" ἀαψε αἰγεαάψ. (Φοδῃ χὶ. 6,7. 17.) 
15 τὸ Ὀ6 οὐϑογνϑὰ ἰμδὺ τ ὶϊα 6 νγ8ϑ8 1π Ῥόσεθα Πα βαϊὰ τὸ ἢἷθ δροϑί]ςβ, Ζαζαγιιδ ἐξ 
αἀεδαά : 8ο ἰδαὶ 9688 ποῖ μον ἀϊὰ ποῦ οουὰ ᾿οαγηῃ δον ἰοηρ 1,4 Ζατιβ δὰ Ὀδοη ἴῃ {Π6 
ΕΤοτΕ ἴγουν ἰδ6 ὑδβιϊ ΠΟΩΥ͂ οὗ οὔ οὗ 818 βιβίοσβ.υ ὙΠ6 οἰ ΑΥ αἷἰδὸ οὔ {86 ᾿ΟΌΓΠΟΥ 
τοῖι (8}}|66 ὑο Βοίδιβηυ, πυυδὶ ποῖ Ὀ6 ονουϊοοκθά. ΒΥ {μδὺ ἀδἰδὺ {86 τηίγαοϊθ Ὀ6- 
68Π|6 τογα Ὀσρδῖ, δηὰ ἰϊ8 ἔγα ἀπὰ ΓΘΘ ΠΥ τότε ἀδιοσταϊποά, 

[1.1 Τῆὸ δοεπο οὗ ἰζ ΓΠΙΒ..65 ἈΠΟΙΒΟΓ ΟἰΓΟυΠιδίθποθ ὌχίγθἷΥ ἐἈυοΌ ΓΔ Ϊ6 ὉΡ 
Ῥγοπιοίίηρ [πὸ δα δὰ. [1ὲ γᾶ8 ποῖ Ἰ]α!ὰ ἢ Φογυβα θτ), ΒΘσΘ [86 τη 9 ΟΥ̓ τη6π 
τοῦ Ὀ6 δαρροβοά ἴο Ὀ6 Βοϊὰ ἴῃ ανγο, ΟΥ Ὀἰαδϑοὰ ὈΥῪ ῬΟΎΘΥ, Π6ΓΟ [86 ταῖγϑοὶθ ταϊρσες 
θὲ οδαγροὰ υ}} οβἰδπίδίυη, δηὰ ΠΟΘ ῬΘΥΒΟΠΑΙ ργο) υἀϊο6 8 σοσα ἰγὶ απιρηδηῖ. ΝῸΣ 
ὙΓᾺ8 ἴἰ ἰαἸὰ ἴῃ ἃ ἀδβδοτί, γοσο 86 γα ταῦ Ὀ6 δαδριοίοη οὗ ἀφοοίῦ, θαϊ οἵ 1Π6 ἀϊδίδησθ 
οὔ ΟΠΪγΥ ὑπο βδἰιογῖ το ἱ]65 ἔγοπι “συ δα! ῃ). 

ἘΠο ργεοΐβ ἐΐπιθ οἵ ΟἾγ δι Β δυτῖγαὶ αἱ ΒΟΙΠΔΩΥ ἰ8 ἃ οἰγουτηβίδποα {παΐ τηυϑὺ ὈΘ 
νἱοτοὰ τὲ ἴῃ6 βδπιὸ σης. Ηἱδ8 δοπιίηρ 80 ἰαΐθ ἀθβίγογβ 8}] βυϑρίοἴοῃβ οὐ Δ.Ὺ βϑογοῖ 
οοποοσί. [Ὁ ρανὰ δὶ ΘΠ ΙῺΪ68 Δ ΟΡΡΟΥΓΓΌΏΠῪΥ οὗ οὐδβογνίηρ ἴ86 τ ο]6 ἰγαηδβοίίοῃ : 
Ὧ58 ἴῃ6 δ6880ὴ Ἧ88, ΟΥἨ 841}} οἴβογβ, 86 διϊοδὲ ἴογ δηάίηρ δοοθϑβ ἴο {ποὶρ πιϊπὰβ. 1} 
(818 εἶπα, ἴ86 εἰβϑίογβ οὗ 1} ζάγυϑ ΡῈ σϑοοῖ νη 6 ΠΟΠΒΟΪΔίοΟΤΥ Υἱβὶϊβ οὗ {δον 
ὨοΙσΒΌουτΓΒ δηά ἔτίθηάβ: --- απ οΥ ἐλ υειυα λαά Σοοπιὲ ἰο Μίαγίλα απὰ Μανγψ, ἰο 
οοηυΐοτί ίλόπι οοποεγπίηρ ἰλεὶν ὅὁγοίλογ. Ὅοϑιιβ Εἰπηβοὶ ἢ εὐ οὐ αόρκς δᾶ ΤΠΒΡΙΕς 21}. 
156 ΘΟΙΙΡΔΗΥ 88 ἃ ΠΙΟΌΓΠΟΣ δηὰ ἔγοπὰ. Ὑ Βθη “6808, ὑπεγοίογο, βαὺν {Π6 ὁ ονν8 8150 
ὙοΟρίηΩ, το δαὰ ἐΟἸ]]ονοὰ Μασ οὐ οὗ ἴμ6 Βουδθο, λα ρσγοαπεα ἱἵπ ἐρὶγὶ ἀπα τοαϑ 
γουδίοας Ηδβ ὙῶὯβ ὑπᾶὰθὺ ἢῸ ὩΘΟΘδΙΥ οὗὨ δἴδοϊηρ [16 αὐ ϑεμίονμα οὗ ΒΟΥΤΟΥ͂,, [ῸΣ [16 
ἴοϊε ἰξ -τοϑεδιΣ ισορί; ατιὰ [86 ΤΟΑΙ Ὺ ὈΟΙᾺ οὗἁὨ ὨΪἷ8 βγτηρδί Σ ΔΠἃ ΒΟΥΓΟῪ αϊὰ ποῖ [21] 
ἴο τοῦκο δἴμη δὴ οὐ]οοὶ οὗἩ τορασγά. Ἴ7λεπ δαϊά ἰδ υεῖος, Βολοϊά λοιῖῦ ἂε ἰοτεά ἀϊπι. 
Ἐνετγ τπΐηρ σοπουγταά ἴο Ἔχοὶϊθ Ἴχρθοίβδιίίοη δηὰ βογιτὶπΥ ἴγοπι [86 τη] ῖο6 οὗ ΒΟπι6 
οΥ̓͂ 6 Φὸνγ8ὲ ψὙῆοὸ τ ΓΘ ργαβοηΐξ, νυ] Οἢ σδιιδοὰ {μ6πὶ ἴο Ἰηδἰπυαῦθ ἃ ἀδίδος 1 (ἢ 8 
ΡΟΥΤΟΙ ΟΥ ροΟά 688 οὗ 6511. --- ϑόπιο οὗ ἑΐεπι δαϊά, (οι ποί ἰλὶδ τγπαπ| ιολὶοἢ ορεπεὰ 
ἐλε εψδς5 97 ἐλὸ δἰϊπά, λανε σανδεαά ἰλαί δευεπ ἰλ18 πιαν «λοιιϊά ποὶ λαυο αἰεά ἢ 

[1.1 Αὐ Ἰεηγιδ (ΠΟΥ αττῖνα δ {μ6 στᾶνθ. 16 τοα8 α ᾿ατε; απά α δίοπο ἴαψ ὑροπ τ 
νγ ΓΟ ἢ 96808 ῥἐὀψίνμ μα ἴο Ὀ6 τοιηουθ, οσ 6 ὀχογιθα [18 πιϊγδουϊουβ ΡΟνΤΟΣ ΟὨΪΥ͂ 
ἴἢ σΆ968 ὙΠΟΓΟ δοοοπὰ σου 865 ΟΣΟ ἰηδάραυαίο. ΤὨΐδ βίοπο πιϊρῦ Ὀ6 τοιηονυθὰ ὉΥ 

" 8ες ἢ. 994. σμργὰ. 



298 Τῆς Μηιγαοῖοε γοϊαίοα ἱπ ἐδ ϑογίρέιγεϑ, 

ἔμ παηά οὗὨ τϑῃ : ἰβοσζοίοσα 968ὺ08 ογάἀδγοα ἴὑ ἰο Ὀ6 τειιουθά. ΤῊΐ8 οἰγτουτηϑίαῃοθ 
τοῦ ὰ ἀχοῖδ {86 στοδίου δἰὐθπίίοη, 88 ἴμ:6 οὈ)θοίοι ἴθ 10 Ὁγ Ματγίδδ ἴοὸ {6 ὁχϑουϊτοῃ 
οὗ 818 σοπιπηδηα (γνογ. 39.) τηοδὲ ον! ἀθηἱν δον ὑπαὶ ἀπκῖι μαὰ ἐπαάιδιδανέψ ἰακοι 
Ρἶδοο ; δηὰ ἔγοῃμῃ [16 (1π|6 6 δὰ θθθη Ὀυτίοα, οαρθοΐϑ! ]γ ὑπᾶοσ 86 ᾿πῆιθηοα οὗ 80 
ὙΆΓΤΩ ἃ ΟἸἸλαἴα, [Ὁ 16 οογίδίη ἔπδῦ [μο86 ἤδη ρο8 οἱ τπουίδὶ ν τηϑὺ Βδν6 ρδϑβοὰ Ὡροὴ 
16 ἤγασζηο ἴο τ δΙΟἢ 8116 Δ] ἀρὰ. Νο Βυπιδὴ τλθΆἢ8, ΒοανΣ, οουἱὰ Γαϊ86 1, ἈΖΔΓῺΒ : 
οδυε, [Βογοίογα, ἱπίθγροθθα ἰδ πιο ]οι 8 ΡΟΥΘ ; δηὰ ΔΙΟΣ 8 δῃοσῦ βσαγογ, προ ἢ 
ἯΔ8 ΘΧΡΓΟΒΟΙΥ ἰηἰθηάοα [0Γ {δ6 Βροοίδίογθ, δ ογίθα ιοἱϊέλ α ἰομᾶ υοἵδο, Ζαξατγιμ, 
οοπιὸ ῥογίλ! Απὰ ἂδ ἐλαΐ ιτραα ἀδαα οαπια ῥογτίᾳ, Ὀουηὰ λακμά απὰ 70οἐ τοϊἱὰ σταῦε 
εἰοίλο8.1} ΤὨδιὶ 41} ργοβθηὺ τϊρῦ Ὠανο ἰμ6 {]]6ϑὺ οομνίοἴίοη οὗὨ [88 τΘΆ]Ὑ οΥ̓͂ (86 
πένθος τοὶ δὰ 8 Ὀθθὴ ψχουρθὶ, 6808 οοιμτιαπάθα ἰβοῖι (0 ἐοοδα ἀΐπι ἀπά 
ἰ λὶπι ρο. 
[ἰν.1] ὙΒς ιοίῥπαεδοε οὗ (818 τπιῖγϑοὶθ σὰ ᾿ἰκοννΐδο ἐο Ὀ6 οομδίἀεγθὰ. ὙΒουρὶι δοῖηα 

οὗ {ο88 ψἘο μδὰ οοϊηθ ἴο τοουσῃ ὙΠῸ [16 εἰδίεσβ οἵ 1[ψαζασὰδ ποτὰ ἰμ6 ἔγιθη 8 οὗ 
ΟἸσιεὺ δηὰ .ἷϑ ἀροβιῖοβθ, [89 δυδῃρϑὶοδὶ πασταϊῖνο ᾿πέοττηϑ Ὁ8 δαὶ Οἰβοσα ΓΘ ποέ 
Γρϊοπάϊγ ἴο ΟΝ γῖδὺ δηὰ μὶθ όοθροὶ. Μίδηγ οὗ ἴμοδθ, βοσγανοσ, μβανίηρ τ ϊποββοὰ [δ 
ἐγαηδδοίίοη, Ὀθ θνοὰ οἱ εἶτα; Ὀαῦ ΟἾΆΘΟΙΒ, ΒΟ τΟΓῸ ποὺ Πρ ἴο ὯΘ δἷ8 αἰδοῖ ᾽θδ, 
1Ἰδουρἢ ἴΠ6Υ ἐουπα ἱξ ἱπῃροβδίὉ]6 ἴο στο θοῦ οὐ ἴο ἄθῆυ (86 τηΐγδοὶθ τ ϊο μαὰ 
Ἡτουρδῖ, ποηΐ (μος ὙΑΥ 10 (6 Ῥδαγίβοοθ δπὰ ἰοϊὰ ἰμο ταῦ “6508 δαὰ ἄοπο. 
Τ86 ῬΒαγίθθοβ ἐβϑηλθοῖνο8 οουἹὰ ἠοῦ σοπίγδαϊοῦ 86 ταΐγϑοϊο, Ἰμβουρσὶ ΤΕΥ το τΘ 
ἰηϊοτγοδβίθα ἰὰ ἀδηγίηρ ἴθ. Α οουποὶϊ οὗὨ [6 οδίοῦ ῥγίϑοεῖβ δῃὰ Ῥμανυίβθοθ νγ88 σοῦ- 
νοηπρᾶ,. ὍΠΟΥ ἀϊὰ νοηΐατο ἴο ὀχαγΐηθ [06 τηΐγϑοῖθ, 85 ἔμ δὰ ἀοῃθ ἰπ ἴμ6 οϑϑθ οὗ 
16 τη σ80 δὰ Ὀδαη Ὀοτ ὈΪΓΠὰ. ΤΠ οοῃδιἀογαίίοη οὗ ᾿άσζατγαβ δηὰ οὗ ἢ18 8 βίϑσε, 
ὙΠῸ ὙΟΓΘ ΠΟῦ ΘΔ ΡΘΥΒΟΠ3,--- ἴἢ 6 ΠΌΠΔΌΘΙ οὗἨὨ [86 τ  (ποδβοϑ, τ ΒΟ ὙΟΓῸ 80 Ῥοσβοη 8 
οὗ ἀϊδιποξίοι, δὰ το δΒοὰ Α]] ὦ Φοτυδϑαίοπ, πὶ [6 Ὠοτγα δ ὑμοῖγ σοι: γῃ, ---- δηἀ 
[86 ἴδανς οὗ δᾶϑάϊηρ ἃ ἔπσίμου ἀοστοα οὗὁὨ ονυϊάδῃοθ [0 ἃ πιΐγβοὶθ τ οδ ΠΟΥ πΤΟΓΘ 
ἀδβίσουβ οὗἨ δ ρΡυθββίῃρ, ---- ΔΙ} (μ666 οἰτουτοβίδῃοθθ δυρτηοηίοα {μοὶς ἱπάϊσηαιίίοι 
Ὡραϊηβὶ «9}68..8, δηὰ ἀοιοτϊποὰ ἰμοῖὰ ἰο ρυΐ δῖπὰ ἴο ἀοβίδ, δῃηὰ {8 ἰοτιϊηδία [8 
ΤΔΙΓΔΟΪο8. ΤΏΘΥ βαϊα, Ῥγλαί ἀο τος, 70» ἰλὶ πιαη ἀοίὰλ πιαπῃ πιϊγαοῖεε ἢ 1 τὸὲ ἰδέ 
λὶπι ἑλὰδ αἴοηο, αἷΐ τηδΉ τοὶ! δοϊίουα ὁπ ἀΐηι: απὰ ἰδέ Ποπιαπε τοὶ σοτια απὰ ἐαλε αιοαῦ 
δοίλ οἱ ρίαοε απ παίϊοη. 
1 δὴγ δἀάϊομαὶϊ ουϊάθῃοθ τοῦ απίϊης ἰ0 οομβγπλ {18 πιίγαοίο, 1 ταϊσῦ ὉΘ 

δαὰρὰ (δαί, αἴοσυ [86 χοβδυτσσθοίίοη οὗἩ 1,Ζαγυβ, δπὰ δὶχ ἀδγβ Ὀδίογο 1()6 ῬΒΒΒΟΥΘΣ, 
“6808 οδ)6 ἰο Βοίβδηγυ, τ Βογα Ὧ6 δυρροὰ νι 1,ἀΖατυβ, ἀπ 18 βἰβίθσβ ; διὰ γιμοὶ 
ῬΟΡε ΟΓ ἐλὲ ειυδ ἄποιο ἰδαΐί ὧδ ισαςΣ αἱ Βείλαηψ, απά ἐΐδεν οαπιε ὕγοπι υετιιδαΐίοπι 
ἐλέέλον, πο ζῸγ υεειδ᾽ δαζα οπῖν, δυΐ ἰλαί λὲν τιῖρλί ἐεα 7 αζαγιε τσλοτα ἂε λαά 
ταϊδεα ἥγοηι ἰδ ἀφαά. Με ἰλὲ ολίεῦ Ὀγιεβία οὐκεύοα ἐλαί ἐλον πιϊρλὲ ρει αξατι ἰο 
εἰδαΐδ ; δοοαιμμα ἐλαΐ ὃν γοαϑοη οΓ λίπ πιαὴν ΟΥ̓ ἰδὲ εις τυεπὲ αἰσαν απμᾶὰ δεϊϊευοα οπ 
«ἴεδι6. (Φοδη χὶϊ. 1, 2. 9---11.) ὍΘ ΟὈΓΙΟΒΙΓΥ οὗ ἴο86 το οϑτλα ἰο Βοίδηγ, δηὰ 
τ μεἷν Ὀ6]16Γ ἴῃ ΟὨσί δῖ, ἃγὸ πδίυσαϊ Θομθθα 6 Ώ068 οὗἉἩ {86 ἴτυ ἢ οὗἉ Ἰ,Ἀ ΖΑ δ᾽ 5 ΓΟΒΌσ οι Ιοὴ, 
ὙΙΟΝ οοὐἹὰ ποῦ Ὀὰΐ Θῆγαρα {86 ῥγίθδίβ δῃηὰ Ῥμαχίβδοοϑ, το σψογο ἔμ6 ποίη θβ οὗ 
ΟΒτῖδ ; δπὰ ὑμεῖς ἀδιοστηϊηδίίοι [0 ρυὺ ],ΔΖαγὰβ ἰο ἀθαί βῆονβ [86 ἀαϑρογαδίίοι ἴο 
Ὑ 10} 186 ΡΟ ὈΠΙΟΣΥ οὗὨ [86 ταῖγδο]α ἄσονο ἔποα. Τ86 ΓΟΒΌΓΣΤΘο ΟΣ οὗ [μἈΖασιιβ τι 88 αἾ90 
ΟΠ6 ΣΌβθΟη ὙΓΠΥ, Οἢ 186 20] οπϊηρ ἀδγ, πειιοὶ ρεορίδ ἰλαΐ ισδγ6 οοπιὸ ἰο ἐλε γεαξί (οὔ 86 
ῬΆΒΒΟΥΘΣ) τολεΉ ἐλέῳ ἀθαγὰ ἰλαΐ υφδιι5 τσαδ οοπιΐπρ (0 «Ϊεγμδαΐεπι ἰοολ ὀὁγαπολεε οΥ Ῥαΐπι- 
ἔγοεδ, απα ισεηὲ ζογίλ ἰο πιοοί ἀϊπι, απαᾶὶ ογίεα, Βιίεεξεοα ἐξ ἐδ6 Κίπρ οΓ 1ετγαεῖ ἰλαΐ 
οοπιοίλ ἐπ ἰλδ παηι οὗ ἰλὲ ζογά. Τλε ρμεορῖε, ἱλεγεοΐοτε, ἱλαΐ τοας τοι ᾿ἰπι τολδπ ὧδ 
οαἰοὰ Ζαζατιδ οι 977 ἀΐδ ργαῦε, απὸ ταιϊδεὦ ἀΐπι ἤγοπι ἐλθ ἀὠρα, ΒΑΒῈ ΒΕσοΕ». Εὸξπ 

1 ΤΊ αοδίΐοῃ δα8 Ὀθθη δα, ον οοὐϊὰ ἃ τη σοτηδ οι οὗ 8 ὕτῶνθ ὙΠῸ γγὰβ θουπά 
Βαπὰ δῃὰ ἴοοῖ ἢ Τὸ 18 ἱπαῦϊ Υ οὗ [16 ΠΠΌΘΙΟΥΟΣ ἃ δδιϊβίβοϊοΥΥ ΔΉΒΥΓΟΣ ἸΏΔΥ ὃδ τεϊυγποὰ. 
Ὕνὸ Ιϑδᾶγῃ ἤοτα Φοδβοριιβ, δηὰ δἷδὸ ἔγοσὰ δας ἰγϑυ ]γ8 88 πᾶν υἱδ θὰ Ῥαϊοδϑίης, ἴμαὲ τ 0 
ον βῃ ΘΟΡῸΪΟὮΤΟΒ ὙΘΥΘ ΣΘΏΘΓΔΙΙΥ σαυδδ ΟΥὙὉ Τοοπις ΠΟΤ Οὐΐ οὗ τος 8. ὙΤδ6 Φοντα, ἰΒογοίογα, 
88 ἴπ0γ ἀἰά ποῖ ταδκο 86 οὗἨ οΟΠΠΒ ἴῃ Ὀυτγγίηρς (μοὶς ἀοδά, σοΏΘγαΪΥ ρ]δοοὰ τες Ὀοάο8 
ἷπ πἰσῆθα, σαΐ ἱπῖο 1116 δἰ 68 οὗἨ [686 σᾶναβ ΟΥ τοῦδ. ΤὨΪΒ ἴοστῃ οὗ ἐς Ψου δὴ βορυϊοἶιγεα 
αἰογὰβ δῃ ΟΑΒΥ 8ο]υἰΐου οὗὨ [0 βυρροεεὰ αἰβδῆσυ]γ. ΤἢΘ ουὐδηρο δὲ ἀ0685 ἢοΐ ΤγΟΔῊ ἴο ΒΔΥ͂ 
1πεῖ 1,ΔΖΑΓΒ γα! κοὰ οὐἱ οὗ [86 βερυϊοῖγο; Ὀὰῖ [πὲ Ἰγ]0ς Οἡ 1118 ὑ8ῈΚ ἴῃ ἃ πίοδο, 6 τσαϊϑοά 
ΒΙπγ66 1 ἱπῖο 8 βἰεἰηρ Ῥοδίατο, πὰ (ἤδη, μας δΪ8 ἰοζ5 οὐον ἴδ6 οἄγχο οἵἁ δὲβ πίο οὐ ςΕ]]}, 
814 ἀοννῃ δπὰ βἰοοά ρτσμῦ οὐ ἴμΠ6 ἤἥοοσ, ΑἹ] τη8 6 τηΐϊσῶϊ ἀο, πον  ϑιδηἀἰηρ πἰθ 
ΔΙΤΏδ ὙΟΓΟ δινδίμοὰ ὙΠ τ Ιοσβ, δου ἴῃς οπδίοπι οὗὨ πὶ οοπμηίγγτηθη. Ασοοσάϊηρ!γ, Ἡ ὲπ 
.ὸ [8 σδπα ἔοτίἢ, 6808 σοπιτηδη θά ἰἤοτη ἴο Ἰοοδο πἶτῃ δηὰ Ἰεῖ Ηἷτη ζῸ, --- ὙΒςἢ οἰτοῦτα- 
δίΔ ΠΟΘ ΡΪΔΙΠΪΥ ἱπάϊοδῖοδ ἰδὲ 106 ονυδηρο δὲ Κπονν ἰμδὲ 1Ἄσαγιι8 σοι ]ὰ ποῖ Ἰγ}κ Ε}}1 6 ντῶδ 
πηθουηά, Μδοϊκη κε Ττυ οὗ (6 ΟΟ5ρ6ὶ Ηἰίοσυ, ". 175. 
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ΤῊ ΟΔΟΒΕ, ἐλδ Ρεορὶε πιοὶ ᾿ἰπι, 70. ἰλαί ἰλόν ἀφαγαὰ ἰλαὲ Ὧ6 λαὰ ἄρηθ ἐλὲβ πιΐγαοῖρ. 
Τλε Ῥλαγίδεεε, ἐκεγεΐοτο, δαϊά ἀπιοπρ᾽ ἰῤεπιδοῖσοα, Ῥεγοοίυθ ψ6 λοι ψ6 ργδυαὶϊ ποίλίπηρ, 
ὉΥ γοῦν {πγθαύθῃϊῃ 8 ΟΥἹ ἜΧΟΟΤΩΤΩ Ὁ ΠΙΟΔΙοη8} Βελοϊά, λα ιυοτὰ ἐδ ροπδ α7267 λίπι,--- 
{86 νοὶ τῆϑϑθ οὗ ἴπ6 ρθορὶθ ἃσα Ὀθοοπηίηρ 8 ἀἰϑεῖρ᾽ο8. (Φόδη χὶϊ. 19, 18. 17--- 19.) 
18 10 ροβδβίθ]8 ἰο ἄθῃυ ἵπῶὶ ΟἸγῖϑὶ πιδὰθ Ἦ15 ΘΏ ΤΥ ἰμΐο Φογυβαίθαι ἴῃ 18:6 ΤΠΔΉΠΟΥ 
το ἰδῖθὶ Ὁ ὑμ6 ουαηρθ 8, ἩΕ1186 Το Ῥδσβοβ ογθ ἰἰνίηρ το δαὰ δοίμδ!]γ 
Ἡϊποββοὰ ἢ δὴ Μ ϑδϑρδγδαῖβ 80 Ποίουι ΟἿ} 8 δυθῃΐ ἔγοτῃ 86 ἱωρογίβηϊ οἰτοιηϊ- 
ΒΔ ποϑϑ ὙΒΙΟἮΝ σὰ Ὀϊοηἀοὰ ψ 1} ἰῦ ἰπ ἰδ 6 ΘΥ̓βη 6 1168] πατταϊϊοη ὃ Απὰ οδῃ ἃ ΤΏΟΓΘ 
πλῦαΓΑΙ σθϑβοῦ Ὀ6 δϑϑίριηιθα [ὉΓ δυο ἃ ΘΟΠΟΟΌΓΒΟ δηὰ (σα ρὰ (μη [86 τοδυγγθοίίοῃ 
οὗ 1μαζαγυδ, οἵ τ 1ΟἷΝ ΤΩΔΩΥ ΟΡ ἩΪΠ68868, ἃπὰ Ὑ μΐοι (6 τ μο]6 του! εἰξιὰθ Δἰσοδγ 
μο]ενοὰ ἰο Ὀ6 8 ἴσῃ πιίσβοϊβ ὃ 

[ν.] [0 Βὰδ ΘΥΟΣῪ Ομδγβοῖοῦ οὗἁὨ 8. τηίγβοϊθ Ὁ ἰδ ιοαϑ δεηδίδίθ απᾶ δαδν ἰο ὅθ 
οὐδεγυεά. Ἰ,αζατυβ δα Ὀδοη ἀδασ, Ἀ6 τν88 αἰἶσε; --- το ἤαοῖβ γί οἢ, ἐκ ἢ βθρδγαίοϊυ, 
8ΓῸ οὗ [86 τηοβὶ σοτηπιοη δογῖ, δ Θοπμοοσηϊηρ Ἡ ἰοἶ ΤΩΘΔΩΥ͂ ΡΟΓΒΟΏΒ Βαὰ [Πα υἱπιοβῖ 
οογαϊπῖν. 7ὲ τοας ἱπδίαπίαπεοιιδῖν ἀπε μμδἰϊοίψ ρου ζυνπιοά δε ον ογεαϊ δῖθ τοϊέποδδε5. 
Οηἡ Οβγιβδὶ βαγίηρ, ζαζατιι, οοπιθ γζογίλ! 1,ἈΖΑΥῸ 8 τοβατηοά [ΠΠ8 ; ἀπὰ 186 ἐοβι ΠΔΟΩΥ͂ 
οὗἨ 186 πνιὶ[Ώ 6 5868. ἘΡΡΕΟΙΒΗΥ οὗ δἀνθυβαυΐθβ, ᾽ἴ5 ἴΠ8 τηοδὺῦ Ὄχρ]ϊοῖς πὸ σαπ 6 ᾿πιὰ- 
βἰποὰ ον ἀεβίγϑά. --- 7 τοαΦ ἱπάερεπάεπί ὁ δεοον φαϊιεε. 6 οβἶδβοῖ [88 πο δ ΠΥ 
ἸῺ Ὠαΐαγα τὰ {86 βῖστι (μαῦ δοςοταρϑηθ8 ἰν, αὶ δῇ ΠΟΥ ἴῃ παῖατο, τ βαῖ ρμγβίοαὶ 
Ῥτγορογίίοῃ '8 ἔμοτθ, Ὀθίνγθθη [86 γοβυγγθοϊίοῃ οὗ 1,ἀζᾶγυδ δηᾶ [86 ργοῃπυποϊβίοι οὗἁ 
ἴ86 πόογὰμ, ---- ΖαΖζαγιω, οοπια ζυγὰ  Ἱ,αβιϊγ, ἐδο ὁπ ἰοαδ ἱπιρογίαιδ, ἴον ἰδ γγ88 ἴο 
αἰϊοδῖ [86 αἰνῖπο τηϊδβίοῃ οὗὅὨ 86 ὅοῃ οὗ ἀοῦι 

ΙΧ, Βαυΐ (86 τηοβὲ ΓΘ ΓΚΑΌ]6 τοῖγϑοὶθ οὗ 4]] ἴθ ἐδ8 ἘΕΒΌΒΕΕΟΤΙΟΝ 
οὗ δεδθυ8 ΟἸγιβί ἔτοτῃ {86 ἀθδᾶ, νυ] ἢ 1168 δ 1ῃ9 συγ Ἰουπάαδίίοι οὗ 
ΟἈγιβυδηϊγ. [ΙΓ 118 (8115, π6 ΟἈ τι βίϊδη σοὶ σοι οδπποΐῖ 6 τπδΐη- 
ἰΑϊ 64, ΟΥ̓ ΤΙΔΥ ὯΘ Ργονϑα ἴο δ6 ἔαϊβθ. 7.7 Οὐγίδέ δὲ ποὲ γίβοπ, δυρθθβ 
Ῥδὰ] οὗ Ταγβιβ, ἐλεπ ἐδ ΟἿ ρ»γδαολΐτησ υαΐπ, ψουν ζαϊίλ αἶδο ἐπ ναΐη. 
(1 ον. χνυ. 14.) Οπ [86 οἴδοῦ μαηά, ἱξ {818 μο] 48 ροοά, ἰμ6 ἀϊνῖπο 
ΤΑΪβϑίοη 8π6 δος ποσΥ οὗ [86 ΕὈμυπάον οὗἩἨἉ ἁοἿῖγ ΒΟΙΥ το] ρἴοη Αγ οβίας- 
Ὀ]Βηῃοᾶ, Τὸ {18 ἢ δἰμλθο ἢ Δρρθαϊϑᾶ, δ8 (86 στοαῦ δπᾶ υἱεἸπγαΐο 
τοο ῦ, ΒΊΟΝ τγᾶ8 0 ΘΟΆΥΪΠΟΘ τηδηκιηα {μαὺ μ6 νγὰ8 δι 6 ργοίθαεβοά 
ἰμι86}} ἰο Ὀ6, ---- [π6 ὅοιη οὗ αοά, [86 ϑβανίουσ οὗ (06 πουϊά. ΤῈ πὸ 

Ῥογαδα {86 Ὠιἰδίοσυ οὗ ἰμαὶ ουϑηΐ, γγχα πλυϑὲ οοποϊθ οἰΐποσ ἐπαὶ ἢ6 
ἈΓΟΒΘ, ΟΥ {μαῦ Π18 αΙ8010168 βίοἱθ 818 θΟαῪ αὐγὰ. ΤῊ ΤΟΥ γ͵7ὲ ΘΟΠΒΙΔΟΥ 
[Π6 Ἰαΐδον δ ὑθυπδίνθ, [ἢ 6 το Θ ἱτρΟΒΒΙ 016 10 ΔρΡΡθᾶσβ. ΕΥΘΣΥ {{πΠ16, 
Ἰπαἀ 664, {μαὺ “688 ΟἸγῖδὺ δἰϊοιιρίοα ἰο ρϑγέοστα ἃ τηΐγϑοϊθ, μ6 τἱδκοᾶ 
Ὧ18 ογϑαϊῦ οἡ 118 δοοοιρ ἸΒηταθηΐ ; πδα πο [116 ᾿ῃ ὁπό ᾿ημβίδηοοα, ἐπαῦ 
ποῦ α πανο Ὀ]αδίθα ἢ18 σορυ δ οη ΤῸΣ νοῦ. ΤΠ6 βδιὴδ σϑιηδαγὶς 18 δρ- 
ῬἢΙΟΔ0]6 ἰο δῖ8 ῥγϑαϊοίϊοῃθ: μδα ΔΩΥ ομθ οὗ {πδπὶ 4116, {πδὲὶ στοαί 
οδατδοίοσ τ οὶ ΒΘ μδὰ ἴο βυρροσί σου]ὰ δυο γϑοοϊνοαὰ δὴ ἱπάθ10]9 
βίαι π. ΟΥ̓ 4}} ᾿18 ῥγϑαϊοίζομιβ, ὑποῦο 18 ποῦ οὔθ οὐ ὙΒΊΟΝ δ6 δηᾶ ἢ18 
ἀϊβοὶρ]θθ ἰδ στϑαΐθσ βίγοββϑ ὑμδὴ ὑπαὺ οὗὨἨ μὶ8 σϑβυσγθοίϊΐοα. 80 ἔγο- 
ἀυθηγ, πάθοι, μαα ΟἸὨγῖϑὲ ρυ] ον ἐογοίοϊα ἐμπαὺ μ6 που] τῖθα ἀραὶπ 
οὐ 186 (τὰ ἄγ, ὑπαὺ [Πο86 ρϑύβοηβ γιὸ οαιϑοα ἢϊτα ὕο ὃ6 Ραυΐ ἴο 
ἀραῖῃ στ το δοαυδϊηίθα ἢ (Ὠ16 ῥγοἀϊοοι; δηά, Ὀϑίηρ ἴῃ ῬΟΤΟΥ, 
μδο6] εὐεγν ροβ5εδῖε πιδαη8 ο ργευεηΐ ἐξ ἀαοοοπιρίἐδἠπιεηΐ, ΟΥ̓ ἀτν ἱπιροξὶ- 
ἑΐοπ ὁπ ἐδε ριιδίϊο ἴπ ἐλαὲ αἢαϊγ. 
ΤΟ ἱτηροτίαποο οὗ (Π]8 ΒΑΟΤ τοαυΐτοδ παῖ νγὸ ΘΟΏΒΙἀ6Ρ ᾿ῦ τ ἃ 

1116 πλοτθ ταϊπ αὔθηθβϑ ὑμβδ (6 ΟΥΠΟΥ ταῖσδ  οβ οὗ “6818 Ομ τ, 76 
8}}4}} (Πογϑίοσο δχαζηΐηθ, ἴῃ 6 ἢγβῦ γμ]δοθ, μὶ8 οσῃ ΠΕῈΕΟΙΑΒΑΤΙΟΝΒ 
ΘΟΠΘΟσΣησ ἷθ Δρρτγοδομίηρ ἀθαίῃ δηα τοϑυσγθοίίοῃ ; βϑοοπάϊυ, [88 
ΕΥΙΌΕΝΟΒ ΕΟῸΒ ΤῊΕΒ ΕἌΆΟΊΥ, Μιγπίδηφα ὃν ἐδο ἐσδίϊπιοὴν 9. αὐἀυνεγδαγίεδ 

1 ΟἸδραγοῦθ᾽  Οοποίἀεγαϊίοπδ ἀροη ἰδ6 Μίτγβδοὶθβ, ρατὶ ἰΐ, οἷν, ὅ, 



240 77.696 ΜηΙγαοῖοα γεϊαξδα ἐπ ἐδ ϑεγίρέμγεδ, 

ἐο ἐλε Ολγνίβέίαη 'Ναπιο απαὰ Ἑαϊέι ; (Ἀἰγαϊγ, {Π6 ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΤΗΕ 
ἈΡΟΒΤΙ,.}8 ΒΥ ὙΠ Οπὶ 118 το! γ 18 αἰϊεβίβα; δηά, ἰαβίϊγ, [86 ΜΊΕΑΟΙ,ῈΒ 
Βυ δβοαυθηύ πτουρῦ ΟΥ̓ {Π686 νη 6868 ἴῃ {Π6 παιὴθ οὗ ΟἸγὶδὺ δέθοσ 
186 ΠΑΥ οὗ Τρθρίδοῦδν; ὙΥ ΒΊΟΝ αἰΐοδβί {πῸ ἰδοῦ οὗ ΗΠ18 γοϑυσσθοῦοι. 

1. 10 {π6 ἢγϑθὲ ρἷαςθ, ἰοῦ ὺ8 δχδηϊης 86 ΘΕΟῚ ΑΒΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 
ΟΠΕΙΒΤ ΗΙΜΒΕΙ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ Η1Β ΑΡΡΕΟΑΟΗΙΝΟῸ ΕΛΤΗ ΑΝΡῸ ΒΕ- 
ΒΟΒΕΕΟΤΙΟΝ, 

[1.1 411} (86 Θνδῃρο δι ὉΠΔΗΪ]ΟΌΞΙΥ σοΐαίθ, ἐμαὶ ΟἸγῖβὲ τοροαίθα] νυ δῃποιπορὰ 
1:0 οἰγουπηδίδμοοθ οὗ [18 ἀδαὶμβ δπὰ χγϑδβυσγθοιϊοῃ ἴο μὶβ ἀϊβοῖ ῃ]6β. 11 18 ΖΣΙΒΟΣ 
ὙΟΣΓΉΥ οὗ τοιιασκ, ὑμαῦ πόδα ὙΘΤῪ ῥγορδοῖϊς ἀθοϊγδῦϊοη8 ΔΥῸ γα ΘΏΓΥ ἰηΐογ- 
τηϊχοά, οἰὐποῦ τ ἢ βυοἢ οἰγουμηβίδηοοϑ ἃ8 ἀο ποῖ, οὗἩ (μδιγβοῖνοβ, ΘΟ ΘΕ 51}γΥ ἰη0 
ΒΩΥ ΠηΔη Β τηϊηα, ΟΥ ἩΠ}Ὰ {8086 πΒιοΝ δθθῆὶ ἴοὸ ἤᾶνα Ὧ0 βοχγὶ οὗ γοϊδί!οη 1 Οη6 
δ ίμοῦ; ποι ρσονοδ ἰδαῦ [Β86Υ οδηποῦ θὲ [86 ᾿πΠΔΡΊΠΑΣΥ ΘΟὨΘΟΙ8 οὗ ἃ ἔδυ} } 8 ΪΔΠΟΥ, 
{μαὺ ἀ6] σἷ8 ἰπ [μ6 ἱηνθηϊίοη οὗ ἔΔ0168. [10 ἰ8 δἰ οροῖβοσ ἱπιργοῦδ Ὁ] ὑμδὺ 786 ἀνδῃ- 
δι6}1818 δῃου!ὰ Βανο ἰηνοηίοα ΟὨ γι 508 ἀἰϑοοῦγβα τἱτ Ῥεῦθν, οομοοσγηίηρ 86 βυ ον ρϑ 
[αὶ Βῃουὰ σογέαϊπῖῳ Ὀδ[Α1] Ὠἷπὶ αἱ ᾿18 σοῖπρ ὉΡ ἴο ογυβαίθι. 

[11.] Μογϑονοῦ, Ὁ ᾽5 ἴο Ὀ6 ΟὈβογνϑα, μαὶ Ῥϑῦοσ δδὰ δῦ ὈΘΙΌΓΘ τηδθ ἐμὲ ποῦ ἷα 
οοῃίοββίοη, ἴῃ [86 ᾿γθβθῆοο οὗ 811} {86 οἴβοῦ ἀἰβοῖ θ᾽ 68, --- Τάσοι αγί ἐλ. Οὐγιδί, ἰλε ϑὺυπ 
οΥΓ ἰλε ἰἰοΐηρ Οοὐά; πὰ ταὶ ΟἸγδὶ δὰ ογονποα 1818 δ] γΆ Ὁ]6 οσοηΐδβδίοη υἱτἢ ἐμαὶ 
ΘΧΊΣΔΟΓΑΙΠΑΓῪ ῬΓΟΙἾδα οὗ ἈΪ8, --- Βίοαποα ατί ίλοιι, ϑίπιοη Βαν-)οπα: 70. ἥεδὴ απᾶ 
δίοοά λας ποί γευδαϊεα ἐξ υπίο ἔλεε, διέ πιν Ἑαίλεν' τυλϊολ ἰς π ἀϑθαῦεη. να 7 δὰαψ αἶδο 
πηίο ἴλθο, Τλαί ἰλοι ατὶ Ῥείεν, απᾶ ρον ἰλὶδ γοοὶ ιοἱϊ 77 δωϊα πιν ολυγοὶ, σπά ἰλε ραίες 
ΩΓ λοὶϊ δλαϊΐ ποί ργουαὶϊ αραϊπδί τ. (αι. χνὶ. 16----18.}) Ιαιηοα δου αἴϊογ, Οἰ τσὶ 
ογοίοϊ ἃ νυμδὲ ἀθαι Β6 νγὯ8 ἴο βυ ον ἤγοτα {86 οΒ οὗ ῥγιθδίϑ δηὰ βου θθβ, Ὀυὶ δἀ οί, 
τῃαῦ Βα βιιουϊ]ὰ γχὶβα ου (86 {πγὰ ἀδγ. Οἡ Βοαγίηρ ψ ῖο, Βοίοῦ το υκοὰ Ὠΐπ), δὰ 
Βαϊ, 886 ἐΐ αν ἥγοπι ἰλθο,  οτα!] Τλὶξ δλαϊϊ ποί δὸ εἰπίο ἰλεε. ἘΒυὶ “6805 Ομ τίδί, 
Ἰηϑίοδα οὗἩ δρρτγονὶησ (18 Ἔχργοββίοῃ οὗ ἢἷ5 αἴδοϊϊοῃμδίθ σοῃ ΘΓ ΤῸΡ ᾿ΐπὶ, δον ΤΟΥ͂ 
τοργονϑὰ 18 ᾿ῃα ἰβογθίίο ἴῃ [686 τγογαϑ : --- Ο᾽οέ ἐλθε δελϊπα πιο, ϑαίαν; λοι ατί απ 
οὔέεποο ἀπίο πιὸ: ὕ7ον' λοι ϑασομγοδί ποί ἰλ6 ἰλίηρε ἰλαΐ δὲ οΥΓ αοὐ, δμί (λοδε ἰλαί ὃδὸ ο7 
πιεπ, (Μαῖί. χνὶ. 2] ---285.) ὙὨΪ8 ΒΙΒΊΟΥΥ βϑθῖὴϑ ἴο Ὀ6 νΟΥῪ Ππαίαγαϊ δη ἃ βίῃοοσγε; δηὰ 
τ18κῖ τηϊχίυγα οὗ οἰΓουπιδίβηθ8, τ Β] οὮ, ἸῺ 411 ργΟ ΔΌΣ ἐγ, ἢν 6 ὯΟ ΤΒΏΠΟΣ οὗἉ γοϊαίίοῃ 
ὙΠῚ οη6 δηοῖδοσ, σου]Ἱὰ ποΐ οὗ 1861} Θ68}}γ δηΐοῦ ἰηΐο πα τηϊπὰ οὗ ΔΩῪ πιδη. δίογ᾽ 
σΟΠδοϑίοη ὙὙ88 Θχοο ]οηῦ ; δηα ἴΠ6 ργοιηΐβο πηδάδ ἴο πἷπὶ Ὀγ ΟἸγἰβὺ 88 Ἔχ ὑΓδογ ἸΠΆΥῪ : 
ΠΑΥ͂, 1.6 ὙΘΓΥ ΟΧΡΥΘϑβδίοη οὗ Ὁ ἱπιρ! ἰοὰ βοιηθι τσ βίγλησα δηὰ αἰ υἶ : Ὀυῦ, ΔΌυν 6 
41}, Ὁ Δ ΡΘΑΥΒ αἵ ἤγδιὶ βσιῦ, τὺ ΟἸγβὺ οοηϑυγθὰ ἴο0 βανοσοὶν 186 ὑ 268] πιδηΐ- 
Τρϑίθα ὈΥ Ῥοῦογ ἰὸν 818 βϑύβοῃ ; δηὰ ἰΐ ἀ065 πού δθθπὶ ΨΟΣῪ παΐαγαὶ ὑπαῦ 6, 80 88]ἃ 
πηΐο δἶπι, Δ δ6564 ατὶ ἰζοι, δίπιοπ Βαγ-)οπα, απιὰ το ργοπιιβοὰ ἴο πλακα ἰχπὶ ἃ ρΡῚ Πὰν 
ἴῃ |)18 δι γοῖ, βου ὰ δἰπιοβὶ ἱπηπηθ ἸδίθῚ Υ ΔΙΌΟΓ ΒΥ ἴ0 Ὠὶπι, ---- Οἱ λεα ὀελίμα πιρ, 
ϑιίαπ. 10 18 ανἰἀοηΐ [Βαῦ 1ΐ γγ88 (Π6 ἔογοα οὗ ἰγυϊῃ, δηὰ ποῖ {6 πδῖιγαὶ αρτϑοπιθηῖ 
ΟΥ̓ 1886 οἱΓοιιπηβύϑῃορδ, τ! ἢ ΟὈ] σοὶ {86 ουδηροὶ δὲ ὕο ἠοΐη ἴμ6λ ὈΟυ] τοσοῖ ΒΟΥ ἰπ 
0Π6 8ηὰ {868 δϑῖῃη6 τϑοϊΐαὶ. ΥΥ̓ δῦ πο ββϑαΥΥ ΟΟΟΘ5ΙΟἢ8 τὰ ΤΟΠΔΥΪκ 18, (μ6 ἴδοι (ῃδὺ 
“688 ΟἸιγῖϑὲ μβδὰ γοαϊν ἴογοίο ἃ 5 ἀθδῖῃ δηὰ γοβυγτθοίίοη Ὀοίοσα δ δαὶ βυβογοὰ 
16 γπιοῦ, δη Ὀοΐοτγο (86 Ἰαϊίοῦ δὰ ἰκοη οἰἶεοί. 

[111..1 Βυῦ πβὰῦ ῥσονεβ {Π|8 ἴΔοὲ πιουο βίγοηρῚΥ 1μ8ῃ ΔΠῪ (δὶπρ' 686, 18, ὑπαὶ “6δ11.8 
ΟἸγίβι, [88 νΘΥῪ ἀδΥ͂ ὈΘίΌΓα ἢ8 ραβδβίοῃ, αἰὰ δυο ἃ {μῖπρ 898 δδὰ πονϑν Ῥ6ὸπ ἀθη6 
Ὀαίοτο, δῃηὰ ψ θοῦ, ἀουὈι1688, ΜΝ }}} πονοῦ Ὀ6 ἀοηθ δραΐη, νΖ. Ηδ ἱπδιυἱοὰ 8 πηοὸ- 
ΤΏΟΤΊΑΙ οὗ δας ἀθδία τ ΒΙΟὮ μ6 νγ88 ᾽χδὺ οη ἴΠ6 ρῬοϊηῦ οὗ δΒυβεγτίησ, Ης ΤὈτοιο]ὰ ἐπ δὲ 
86 ββοι]ὰ βυθεσ ἀθαίῃ ἔγουῃ 186 οδίοΥ ῥγιθβίδ, εἶξε Βουῖῦοβ, δη ἀοοίοῦα οὗ {πὸ ἰδ : 
ὙΠΟ γοῦ 6 ταὶρῦ ΘΆ5}}Υ Βανα δυοϊ θὰ, 1 ἰι6ὰ πουὰ, ὮῚ τ παγαν ηρ ἰπο ΔΠΟΙΠ ΟΡ 
ἶαοθ. Βυΐ Πα γουυκοά (δ6 ἱηάϊδογοοῖ Ζραὶ οὗ Ῥοίοσ, γο υουὰ δανα ἀϊνογίοα δῖοι 
τοῦ (μαΐ ἀρδίἢ : ἱΒοσοίοσα Β6 σοπβιἀογοα ἰδ 88 δῇ δυθηΐ ἢ. ἢ γγ88 ἴο Ὀ6 δῖτοπὰοὰ 
ΜΓ 186 Βαρρίεδὲ θὰ τηοβὴ Ὀθποβοϊαὶ σοηβθαυθποα8 ἴο τηϑηκὶπα, Απὰ τῖτ μαι 
ΒΔΡΡΥ͂ Θοηβθαιθηοοβ οου]ὰ ΗΒ ἀοαῖμ πᾶν ὈρΟῊ δἰϊθη θα, 688 ᾽ξ Ῥγὰ8 ἴο Βανα Ὀθθη 
πη ἰδία! Υ ΤΟ] ον ὈῪ δΐ8 σοϑαγγθοϊίου ἢ 

“6508, [Π6η, δτϑῦ ἱπδιιτυϊεὰ ἃ πλοπιοτὶαὶ οὐ 818 ἀθαί, δὰ ἔμδῃ νο]υπίαγΥ βυβογοά 
ἴ. Ηε οοπιδπαρά ἰδδῖ ἱξ βΒῃου!ὰ Ὀ6 οοτμπηοπιογαίθα, Ἡ Βαπος ᾿ξ 18 ουϊἀθπῦ ὑπαὶ Π6 
γα ᾿ζ 88 Δῃ δυϑηΐ Ὑγ οἷ ῬΓΔ48 ἴο Ὀ6 1Π6 τηθᾶπ8 οὗ οὖν βαϊναϊΐοη. Ηδ ΤὈγοεδν 

ὑπαῦ ἴ0 που] θα οοτηπιοιιογαί θὰ : ἢ6 ἰογθβανγ, ἐβογοίογο, ταὶ τνουἹὰ ἱπί8} 1} το πι6 
ἴο Ρ858, δηὰ {πδῖ, ἴοο, αἱ 8 ἰἰπ6 θη (ΠΟΓΟ τῶβ Ὀιι [116 ἃ Ρθάγδηςα ΟΥ̓ [18 ΘΥΘΥ 
παρροηΐησ. Ης ἀϊὰ Ὡοὺ 887 δὶ {86} βῃῃοι")ὰ σοπηπιοιηογαῖθ μὰ ἄθαι οὨΪγ 11}} 6 

-- .αἰραπααε κι 
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ΤΟΒΟ δρδίη, Ὀαὺ ππὶ}] 8 βοοοηᾶ δοπιὶηῦ. Ηδ ἴοσοβαν, ὑβογοίοσο, (δὲ 6 βδου]ὰ 
ΒρΟΘαΪΥ ΓΥἶδ6 ἀραΐη, δπα {πδ΄ οἴου δ18 σεδυσγοοῦο ἢ6 βδβου]ὰ ἀσρατγῦ, ἴῃ ογάοσ ἴο σα - 
ἔυγη δηλ δὲ ἴπα δηὰ οὗ 86 ποτα. 

[ἰν.] ΒΒοβίά 68, πὸ Σθαβοη δ] ΡΟΥβῸη οδῃ ἱπιβσῖηθ, {πᾶ [86 ονδησο 8ὲ8 Βδὰ τ ΒΟΥ 
Ἰηνοηίοα Π6 ἀοοοαηΐὶ οὗ (86 ουςβαγίϑί: ἴῸΓ ὑπο γα 18. ἃ πίῖάα ἀἰδγοησο Ὀοίπθοη 8 
ἀοοίγὶπα δὰ ἃ ἀμ ίο 1 [5 υϑὺῪ ἢ ἤσουν ἴο ἴοτα ἃ ἀοοίγίπθ, Ὀδοῦυβ 1 ταυδῦ Ὀ8 
ςοηςοτίοα γ᾽ 6 ςοηϑθοηΐ οΟΥὗὨ Β6Υ 6 Γ8] ρΘΥΒΟΙΒ ; Ὀϊ 1ἴ 18 γοῦ πιοσγὸ αἰ σα] ἴο ἱπηροβο ἃ 
δ6η 310 ]6 οἴ οίοΟ, ἃ ὑπὶπρ ἢ 156, δηἃ 88 ἰὉ 6ΓΘ ἃ οὐδ νιὴν ἀοοίγιηθ, ἀροη τηδηκὶπά. 
1 πουϊὰ σοΡδίΥ ὈῈ [80 στοδίθϑι ᾿πϑίλποθ Οὗ (ΠΥ ἱπλασὶ Δ ὉΪ6, ΤῸΓ ΔΗΥ Οδ ἴἰο 8ὰ0- 
Ῥοβα [δῖ ἃ ἀοζϑῇ ροοῦ ἤβἠδγιηδῃ, οδϑδὲ ἀόνῃ, δοϊοηϊβιιθα, ἀπὰ οοηοιιπαοιϊ δὲ ἔπ ἀθϑῖμ 
οἵ ἐπεῖν Μαβίον, δπὰ υπάροσϊνοα ἴῃ ἴΠ6 ορὶπίοη ὙοδΝ ΤΠ δὰ δηἰογίαϊποὰ επαῖ 
6 ψὰ8 ἴο γοϑΐογθ ἴ86 Κιησάοπι οὗ ϑγϑοὶ : ---- βύβοῦβ γῇο Κηον οῦ ψ Βδῦ τς ὉΘ 
{π6 σοπβδοαθθῃοθ οὗ ᾿δοῖν ρυ ὈΠ 5 ϊησ (})}6 ἀοοίτιηα οὗὨ ὑπαὶ ογυοίβοα πδῃ ; --- (Βα (ΒΟΥ 
δ.ιοι]ὶ ἰηναπιὶ ἴπ6 ἰηϑιἰυτοη ΟΥ̓ {πὸ οὐσομαγιδῆ, τ ἢ} 41} 118 οἰγροπϑἴδπορϑ, απὰ πᾶ 
ΟἸὨγί5α υτίον [ἢ 686 ψόγα9 --- 7λὲία ἐξ πιν δοάν, ιολιοὶ ἰδ σίσρη 70γ ψοι; Τλὶα εἰρ ας δε 
Νειο Τεείαπιρηΐ πὶ πὶν ὑϊοοά (ἴωὰκα χχὶϊ. 19, 20.) : --᾿ υοτὰ8 {πδὺ ἐταρ! ]οἀ Βομλοιμίηνσ 
πον 8ηιἰ νΘΡΥ͂ ΒΓ ΣΙ βίηρ, δηα τὨϊς ἢ ἔῃ 9 Θνδη ρα 198 ἀπὰ Ῥαυὶ ἤᾶνθ ὩπδλἢΪΠΟΌΘΙΥ Γα- 
οογάοάα, ᾿δΒουρὶ τι βουϊ 8 ΩΥ πιαῖυα! οομηρδοῖ, 88 ΔρΡρθδγΒ ὈΥ (Π6 ὑτιῆϊησ ναγὶ τοι 
18αῖ ὁσοιιγβ ἴῃ {ἰοῦ γθοϊζα! οὐἁὨ εἰἰοπι. [1 σου]ά, νὰ γαρϑαῖ, Ὀ6 16 στοδιοβὺ ᾿ηβίϑηοθ 
ΟΥ̓ (ΠΥ ἱπιδσὶ 8 0]6, ἔοτ ΘΗΥ͂ ὁΠ68 ἴο ΒΌρΡροβΘ ἐδαΐ ἐπ ἀἰϑοῖ μεθ ἰνλὰ 186 θδϑὺ ἰάθδ οὔ 
᾿πνθηιπρ (686 τογάβ, οὐ 86 Ὠἰ βίου οἵ [86 διυσδαγιϑξ. ΤΏ ᾿πνίδγθησθ ἴο ὃὈ6 ἀδάυςοα 
ἔγοπι [ὃ 16 1ῃ}8, (πὶ ΟἾ γῖδῦ ΤὈγοβαν [ν}8 ἀθαῖμ, δηὰ βυθογοα ᾿ξ υοϊυηίαγγ. Νον, ἰ 
Βα ἰοτγόβν ἴΠδὲ ἢ6 βῃου]ὰ ἀΐδ, δηὰ ἱἴ 6 νοϊυπίαγγ οἴδγο δἰ παβο] τὸ ἀθαῖῃ, ἢθ 
ἴδοι δἰ ΠΣ ἔογοσαν τπδὺ 86 δῃοι ἃ Γἴ86 ἀσηὶῃ, οΓ ἢ6 αἰὰ κοΐ ΤΌΤΘδΒθο 1. 1 6 ἀϊὰ ποῖ 
ἴογοβοθ ἴἴ, ἢ παῖ Κιπὰ οΥἁὈ Βορο8 ἀἰὰ πὰ οοπιέοτι 13 ἀἰδβεὶ ρίο5 Ὁ ΥΥ̓αὶ τγδβ ἰὲ ἐπα 
ἢ Ῥγογηϊϑϑὰ 1πθπὶ ΟΥ νὔδι ἐἰὰ Β6 ργοόροϑα ἴο δ᾽ πλ5ο ] ἢ ὉΥ ἷε ἀἰοαῖῃ ὃ ὙὮγ ἀμ] ἢ 
Ὡοῖ δία ἰδ 85 ἢ6 πιῆ πᾶν ἀοηθ6, ἤθη ἢθ νγ88 ἃἵ δ ρρΡΟΥ ψιἰι 18 ἀἸβοῖ 0] 08 Ὁ ΥΥΒαῦ 
ἀϊὰ δα ἱπιθηὰ ὉΥ ᾿πϑεϊ ται ηρ ἃ τηοαχογίδὶ οἵ ἢἷ8 ἐδϑδὰ μὰ 9 1 τπᾶὶ ἀοδα ὕὈραΥ ο 0 
ΔΙ Αγ 5 ἴ0 ΓΘΙΊΔΙΠ ΠΡ (ἢ ΡΟΣ οὗ ἀσδῖῃ ὃ Απὰ ᾿ἢ δ ἱπουσῶὶ ὑπδὺ Βα δῃου]ὰ γἱ86 
δσδίῃ. ἃ8 Ὑ6 πΥ ΨΘΓΥ ΤΟΒΒΟΠΘΌΪ οοποϊιιὰθ Β6 ἀϊὰ, 6 156] ἐοϊὰ ποὺ ἢδνα Ὀ6- 
᾿ιονϑὰ 1ἴ, Ὀυϊ ΟΠΙΥ οὐ 16 Ἔχρογίθησθ ἢθ δὰ δἰγολαγ πιδάδ οὗ πὴ βονγῦ νυ αἱ οἢ δὰ 
τοϑίογαι σῆς ἴὸ τ86 ὈΪ πὰ, Βοαἢ τι ἴο 186 διοἰκ, απὰ 1 ἴα ἰο {π6 ἀοδᾶ; ἔοσ ἢ οουϊὰ ποῖ 
ἐπ τπἰκ ἰ8 οὐ πῖγϑο 68 (860, δηα γαῖ, δῇ 17:6 δϑῖηδ {ἰπ26, Ὀ6ίΐανα {παϊ ἢ6 Βῃουϊὰ Γ180 
ἴτγοιῃ ἴ86 ἀθαὰ. [{ Βα τθουρῆς 6 5μου]ά σὶβα ἀσαϑίῃ, ᾿ν6 8]8ὸ ἰπουσῦ [ν18 τηΐγδ. 165 0 
θὲ ἴσυο; δηὰ ἴἴ 6 ε ενοι Εἷδ τηϊγαοῖθϑ ἴὸ Ὁ6 ἴγυθ, ..18 τηῖγδοΐοδ τηυδί οὗὨἨ ὨΘΟΘϑϑ Υ 
᾿νᾶνα γϑα γ Ὀόδη γὰρ, Ὀθοδιι86 ἐΠ6Υ ΘΓ οὗὨἨ 8 παίιγα ἱποαρϑῦ!α οὗὨἩ ἀδοοὶὶ διὰ 1} - 
810η, δὶ ἰϑαϑὺ ψῇ}} τοϑροθοῖ ἴὸ ἷπι τε ο ρογοστηθὰ ἤθη. «6885 ΟἹ εγὶδὺ οου]ὰ παν Σ 
ἰπιασίηα {Ππᾶὶ πα δὰ [δα ἔνα τ᾿ῃουδαπὰ τηθὴ δὲ οὨ6 {{πη6,) πὰ τγϑα ἱἹμουϑβαιὰ αἱ 8η- 
οἶον, Ὀοϑιο5 οπιθὴ δπὰ ομάγοη : ἐμαὶ δα δα ταϊβϑοὰ ἴο 16 ἐῃ6 πτιάον᾽ Β βοὴ οὗ 
Ναίη, ἴπ6 ἀδυσπίον οὗ “ωεγαθ, απὰ μηζασὰβ οὗ Βοίθδηγ ; δηὰ [δὰϊ δ τηδάς Ῥδίονυ 
τ ΑΚ οἡ {16 δια, ἄς. ἄ., 1 41} (π686 {πῃ σ8 Πα ποῖ γαῖ ὶγ Ὀδθη γι. 

[ν.} Νὼὸ οπβϑ βυγοι! Υ σβη ἀουδὲ ἴμαι ΟΒγῖβι [ογοιοϊ ἃ ἰδ τοβυγγθοίίομ, υυο οοηϑι 68 
{πδὺ τι 89 οπ ἐλὶξ ϑεγῳ ἀσουμπί ἰμαὶ {Π|6 οἰ 6 ῥυῖοϑίβ δῃὰ ῬΒαγίβθοθ δρροϊπίοθ ἃ 
ὙΓΔΙΟΣ ἴ0 συδγὰ δ18 δορυ οῆγο, δπὰ οοπιπιαπήδα [86 δἴοπο οὗ 10 ἴω Ὀ6 βραἰθϑὰ. ,ϑὲγ, 
δαϊὰ (ποὺ ἴἰο Ῥ᾿Ϊαῖο, το γεηεεταδεν ἰλαὶ ἰλαΐ ἀεοείθεν καϊά, ιολὶϊο ὧδ ισαϑ ψεί αἰϊσο, Α,εν' 
ἔλγϑο ἄαψε 7 εοἱἱ! γἱδε σραῖπ. ΟὈπιπιαπά, ἐλογοζοτγε, ἰλαΐ ἰλο τοριϊζολγε δὲ πιαρίθδ διιγ6 
δ ἰλὲ ἰλίγχα ἄαν, ἰοεὶ λὶς αἱδοϊρίοα οοὐπὸ ὃν πῖρλί ἀπά εἰεαὶ ἀὐπι αἰσαψ, ἀπά ταν υπίυ ἐλδ 
Ῥεορίε, δ ἐξ νίδεπ ἥγοπι ἰλὲ ἀδαά; 80 ἐλθ ἐκεί ὀγσοσ πλαὶϊ δὲ τοογδὸ ἰλαη ἰλ6 3,γεί. 
Ῥ αίδ Ἔαἰτἐλ μπίο ἐλοπι, Υε λαυε α ισαἰοἢ ; βρῸὸ ψοιγ ραν, πιιὰο ἰξ αϑ διΓ6 ας ψον σαπ. Ὸ 
ἐλεν τοεηὶ απὰ πιαίε ἰλ6 δοριιϊσλγϑ διγε, δοαξπρ᾽ (λ6 δίυπε, απά δείξη ἰλὲ ιοαίοἢ. (Μαῖι. 
χχνὶϊ. θ68---66.) ΤῊΪΐα, 88 νῊϑ βὲ!8}} (ἀσίμον μανο οοσδδίοη ἴο βίνονγ, γγ)88 διαοῖι ἃ πιαῖ 6 Ὁ 
οὗ ἔλεϊ, δϑ {86 ἀἰβοῖρ]68 ποίας οουἹὰ ποῦ ἀυγβὲ ἱπναπὲ ἵπ ὁρροδίἐοῃ ἴο 186 ριι0}}6 
Κηπονθάσο τ ΒΟ ΘΥΘΡΥ οπα μδὰ οὗἉ ἴΐ ; δπὰ σπίοῖ, Ὀεβί 68, ἀστθεβ ΥὉΓῪ νοὶ μὴ 
{86 οἴδπεῦ οἰγοιυπιβίϑηοοβ οὗ ταῦ ουβεηῖ. ΕῸΓ Ὑβεποα οτὶρί παῖ (86 τϑρογῦ τ Βῖ ἢ 
ἯΑ5 ϑργολὰ δἱ θγυβαίοια, τῆδιὶ (86 νγαΐο δἱθρὺ θη (86 αἰδοῖ ρίθβ τοῦς ΑΥΤΔῪ 1116 
ΒΟΩΥ οΥ̓ ει, ἱῦ ἐμ γ Βαά ποὺ γϑϑι νυ βεῖ 8 ναῖον ἴ0 συδγὰ [8 βαρ ]οἶτο ῦ Απὰ 
ὙΠ Πα ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ ὙΓ85 ἰθ6Γ6 ἴο Βρροϊηϊ 4 νγδίςΐ ἴο συιαγά ἰ{, μδιὶ 1Ὁ ποῦ Ὀδθη ἴο ργενθῃξ. 
1ῃ6 ἀϊποίρ᾽65 ἔγοπι ργοραχαιῖηρς (μ6 γϑροτὺ τἰναὶ 86 νγαὰ8 τίϑθπ ἔγοπι [88 ἀυδὰ ἢ Απὰ 1 
Ομ γίβε σβϑ}]}γ Ὀεϊἑανθὰ ταὶ πὸ ββου]ὰ τῖββ δίῃ, [ν σου ὰ ποῖ αν Ὀε]ενοὰ ᾿ΐ Ὀυΐ 
προ ἴ86 τυ οὗ δἷ8 πιΐγαοϊθδ ποῖος οουὰ δα ἢανα Ὀε] αν μῖ8 πιῖγας]εβ 0 ὉΘ 
ἔγυθ, ᾿ἢ 186. Βαά Ὀθθὴ [8196ὅθ.5Ό. ΤΈυϑ ἰδ δρρθαᾶγι, ἱβαῖ (86 οομηθοίίοῃ οὗἉ 4}} {8066 οἹΓ- 
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242 Τὰ Μγαοῖοδ γοϊαίεα ἐμ δε ϑογίρέιγεε, 

Οἰιπλδίϑ 068 ΌΥΤΩΒ, 88 δ 6 ΓΟ, ἃ Κί πὰ οὗ πποσὰὶ ἀδιηοηδίγδίίοῃ, τ βίο οδηποὺ Ραΐ οοἢ- 
ὙἿΠΟΘ ΔΩΥ 7080 δηἀ ΣΟΒΒΟΠΔΌΪΘ ΡΘΓΒΟΏ. 

2. Ἡδνίηρ (8 οοπδιἀογοα {π6 ρῬγϑαϊούϊοῃβ οὗ «688 ΟΠ σὶβί ἰπηβ6 1 
ΘΟΠΟΟγηρ πἷθ ἀσαί δηα γοϑυσυθοῦοῃ, 1θΘῦ 18 ΠΟῪ Ῥῥτχοσθϑα ἴο Ἰπνυθβῇ- 
θεῖα [6 ΕΥΙΘΕΝΟΕ ΕΟΒ ΤΗΑῚ ΕΔΟΤ. 

ΤΉ σγο ὈΣΠΥ οὗὨἨ 1:6 αὐοδροὶ δἰδίοσίδηϑ τοϑρϑοϊϊηρ οοτησηο ἔδοῖδ αν αἷ- 
ΥΟΘΑῪ 8660) ἴδ ΡἜΠΟΓΑΙΪΥ δοκπονοάρσοα, ὄυθη ὈΥ 1158 δάνθγβασίθβ. Νου τ8 6 1} δυϊάθηςθ, 
τα 9680. τοι γ ἀΐδά ρου [86 οΓΌ88, ποδὺ «“6γυβαίοπι, βοὴ Ῥομπίὶυϑ ῬΙΪαῦθ νγὴβ σο- 
ΨΟΓΏΟΥ οὗἨ Τυάεδα, ἰδ ῬΟΟΌ ΑΥΙΥ οἶθαν δηὰ αἰγοοῖ. Νυτϊηθσγοῦβ οἰΓουπιδίδησοθβ σοδίϊνθ 
ἴο ἷ8 βεΐζυγο, ἷ8 ρυΙ1ο ὑτῖδὶ, Βἷα ροΐηρ ἴο Οδίναγυ, ἀπὰ Ηἷ5 Ἅγιοι αχίοῃ ἃγὸ πιϊπυ ον 

ἰᾶοα. Ὑαγίουβ ρα! ]αγβ οὗ (πιὸ, οἷδθθ, ῬΌγβοῦδ, ἀἰβοουγθοβ, ὅς. ἀγὰ δοῖ ἀόνῃ. 
ΣΝ οὔ 6 ΤΌΪΘΓΒ ἱπ πο 6 νΥ]5}} πδίίοῃ, 88 γ0]}} 88 116 ῥρθορίθ, δηὰ (6 Βοϊωδῃ ζουθγῃον 
Β86 1 ΑΡῸ τῃθη ΟΠ 6α 88 ρδγίϊ68 Θοῃοοπμοᾶ. ΤὨδ ΡΟ] ΟΣ οΥἁὨ 88. οτυςοῆχίοη ἰπ 
186 ϑυθυτὴδ οἵ [Π6 οἰ ΘΓ ΟἿ ἴῃ [86 παίίοῃ, [15 Ὀεϊηρ ἴπ {π6 ἀαγοεϊτη6, αἱ ἃ βοίθιηπ 
ζδϑοῖναι, (τ βοὴ τουϊ τυ ἀθ8 δϑβο Ὁ]6α ἔγουι βονοσαὶ ἀἰθογοηΐ σουηΐγῖοβ, δα ἴγοῦχ 
ΘΥ̓ΘΓΥ ρα οὗ Ψυάεεα,) δγθ αἱ ποίθβα. Ηἰΐἴβ μαηρίηρ δὶχ ΒΟοΌσΒ ρου ἐδ ογΟβ8 ᾿, Β18 
θεῖς μἰογοθὰ πῃ {86 8:46 ὈΥ οῃ6 οὗὨ ἐδ6 βο[ ἀἰθὺβ στ ιἢ 1κ}8 βρθᾶσ, δηὰ Ὀ]οοὰ δῃηὰ νψδίος 
ον ἀθηγ ἤοσίηρ ἔγομι ὑμπΠ6 πουηὰ 3, ΓΘ ἱποοῃ οβίδ Ὁ]6 ῥσγοοίδ ἐπ αὶ ἀοδι ἢ ταιϑὲ ἤανθ 
Ῥτϑνϊουιδῖν ἰδκϑὴ ρ]δοθ. 70 {8686 παίυγαὶ ῥγοοίβ οὔ ἀθαῖβ, γγα πιδὺ δαὰ {μ8 οῇὶοΐαὶ 
Τοθυ ποὴγ οὗ ἴΠ6 ᾿οιηδη σαπίυγίοη, 80 του ὰ Ὦδνο δι) οἰοαὰ Εἰ πιβο ἢ ἰο δοουβαιίοη 
1 Ηἷ8 δοοουπύ μαά Ὀδθῃ ἔδ]βο, απὰ σῦῆο τγου]ὰ 6 [δ6 τοοτο οχϑοὶ ἴῃ 1ζ 88 ἴῃ6 Βοϊ ἴθ ϑ, 
“ μαοΐηρ ἴδ δ6 ναδ ἰϑδὰ δἰγοϑαγ ὅ, Ὀγακο ποῦ 8 ἰορ8." ΡἸδῖα, αἶδο, τ ῖο νγὰ8 ἰῃ- 
ἐϊυνἀαἰοά, Ὁγ ἐμ ἀγοδὰ οὗ δὴ δοουβαίίΐοη ἴο ἴπ6 θιΡΟΓΟΥ, ἴο σοηϑοηΐϊ ἴο 86 ὁτας- 
ἄχίοη οὗ 6808, που]ὰ [᾿ἰκουνΐδα Ὀ6 δῇγαιὰ οὗ ἰιανίηρ Βἴπι τα Ἰκοη ἴσου τ..6 ογοϑ8 1}}} ἢ 8 
Ἧ833 Γ6Ά}17 ἀοδὰ. Αοοογαϊηρὶγ, μ6 ἀϊὰ ποῖ ρογιηῖ ΦοΒαρἢ οὔ Αγιμαΐμθα ἴο χοονο 
186 σογρβα {1}} 86 δὰ ἴ8ς ἀδοϊδῖνα δυϊάθηοα οὗ ἴδ οαπίυτίοῃ." 
ΤῊ οὨϊοΥ ῥτίοδίθ δπὰ Ῥδδγίβοθϑ, 80 8 80 ἸΟΠ δπὰ 80 δηχίουβϑὶυ Ὀδθη ρἱοι τς 

{ππ6 ἀοϑισχιοίίοη οὗ ΟἸτὶβί, τνου]ὰ ἰδ σᾶγα ὑμδὲ 6 γγ88 γϑδὶ γ νοϊὰ οἵ 116 Ὀεοίογα [88 
ὈΟΥῪ ννᾶϑ ἴάκοη ἄονη. Ηΐδ ἔγτοπὰβ σου Ἱὰ ον δᾶνα πουηὰ 1 τουπὰ δὸ οἰ δον 
1} ᾿Ιθὴ οἰοί ἢ, 89 γγ88 [06 ουδβίομῃ ῃ 7 υάφ8ὅ, ᾿Υ ἴΠογο δὰ ὈδΟῺ ΒΥ Τοπιϑίηϑ οὗ 
18. Ευθη 1 (ΠΥ οου]ὰ Ὀδ δὲ} ἴο Ὀ6 πιὶδίδϊικρῃ ; γοῖ, ᾿γίηρ ἰῃ ἃ οοἱὰ βαρυ]οῆγο, 
ἘΠΑΌΪ]6 ἴο 8: ἔγοπι Ὀδίογο ὶχ ο εἰἴοςκ οὐ ΕὐάδΥ αἰγογηοοι, {111 {Π6 ἄλνγῃ ΟΥ̓ ἐἢ 6 ἢγεῖ 
ἄἀδγ οΥ̓͂ [μ6 τϑοῖκ, [6 ὈοὰΥ πηυδὺ ἢανθ ὈδΘὴ συγ ἀοδὰ. Τθο ἔδοῦ γα πῷ}] Κπόνγῃ, 
δ τσ ἴνΟΥΒΆ}}γ δοκηονίοαρμοὰ, ὍΤμα ἔγίθη 8. ἀπὰ οομιρδηΐοηβ οὗ «6818 δεβογίεα ἴὺ 
θείογα [ιἷἰ8 ρονογι! ΘῃΘη} 168, ἴῃ ὑμ6 τηοϑὲ ῬΌ]ΪΟ ΤΒΠΠΟΓ, ΟἿΪ ΔΥ ἀδγ8 δέου, 
δηὰ δνθὴ 16} αἀἰὰ ποῖ ἄθηγ 1.5 Ναγ, ἴ[π6 ὅονγβ ὉῪ Ὀοϊημ οἰδπάεά δὺ δ18 ὁγυοϊβχίοη 
δὰ ἀσαῖῃ, γανθ ἐμ ὶσγ δἰ ὐθδίδιίοῃ ἴο {πὸ ἔδοίβ. ὙΠῸ ὙΟΓῪ δηχί θυ οὗ (9 ΘὨΙΟΥ͂ ργὶοϑὶθ 
δηὰ ῬΠΑΓΙΒ6 68 ἴ0 ργαυθηΐ [16 ΤΟΙΊΟΥΔ] οὗ 186 Ὀοὰγ οὗἉὨ 6818, υπἀθδὶρηθα γ ἄγον 
ἔγοτα ἴα πὶ 8. οἶθαν ὑγοοῦ (δὲ ὑΠπ6 Υ ̓πδιηβθοῖνθδ όσα σοηνί ηςθα οὗἉ μ19 δοῖι! 4] ἀθοθδθθ. 
ὙΏΠ6 ἷδ ὈΟΥ τᾶϑ ἰπ (ἢὯ6 βορ οῦγο, “ ἐλεν δαϊά ἰο Ῥιϊαίο, ΘΙ, τὸ τγεπιθμεδον' ἰλαΐ 
ἐλαὶ αδοεῖθεν βαϊά, ῬῬΗΙΓΣΕ ἨΒΕ ἨΆΔ5 ΥΕΥ͂ ΛΙΡΕ, Αὐῶἄεν ἰλγεθ ἀσψα 7 εοἱἱ γίδο αραϊη.᾽"Ἱ 
ΤΌΪΐδ ᾿π10168 (μαὶν Χ1}1 ροσθαδδίοη ἐμαὶ ἢ νγδϑ γθϑ }}ν ποέ αἰϊνα τβθη Π6Ὺ βραϊΐζα 186 
ψοργάβ. ΤΠοῖν δδκίηρ ἰοῦ ἃ σιγὰ ἴο ρσανθηΐ (86 ἀϊδεϊρ᾽οα ἔγοιη διθδιϊηρ ιμ6 ὁ0 
δηα ἔγοιῃ ἀθοθι νιηρ [86 φρο ο ὉΥ φγοϊθπάϊηρς ἰμδῦ ;Ὧ6 νυὰβ γίδοη ἔγοστα ἴμ8 ἀδαά, ὁ Ἀλο 
δἰβοὸ ἱηνοῖνο ὑπ 6} Ὀοϊης σοην ποοὰ (δαὶ ἢ νγῶ8 [1Π6η ἐγεὶν ἀδαά. 

Εὐτγίδον, ροη ἴδ 6 δᾶπι6 στοιηὰβ [δαὶ τὸ ὈδΪ αν δηοίθης ὨΙΒΟΟΓΥ ἴῃ σΈΠΟΓΑΙ, ἴμ6Γ6 
ΘΔ ὈΘ ὯΟ ΓΟΆΒΟΩ ἴον ἀουδιηρ Ὀυΐ παὶ (86 Ὀοὰγ οὗ 6818 νὰ ἀοροδβὶῖθα, οὐ (δ6 
ονϑπίης οὗἩ ἴδ6 ἀΔΥ οὐ τ ΒΙΟΙ Σἢ γγ88 ἰδίζθη ἴτοσι ἴΠ:6 ΟΥΌΒ9, ἰῃ 8 ργίνδιθ βθρυ εῆγε οἵ 
Φοδορ οὗ Ασὐληδίμοδ, μοσῃ οαἱ οὗ 8 τος ὃ, ἴῃ το ὯῸ σοΥγρδα δὰ ονοσ Ὀθθ ἰδἱὰ 

δ Μαῖῖκ χυ. 95. 84. 87. 
ἢ Φοδη χίχ. 84, 85. “ὙΠῸ Ὑγδίοὺ ἰπ 80 ρμεγοαγάϊατῃ, δηὰ (ἢ ϑογια. Ιΐ ἰδ ϑαϊὰ {ἰδὲ 

{πετα ͵β ταμοἢ δεγάτη ἴῃ [ἢ6 Ἰβογαχ οἵ ροσϑοηβ Μ80 ἀἷθ οἵ ἰοσίαγο." 86 ατοιίυ, 1 Ἐπίδηϊ, 
δηὰ Ατοδίβῃορ Νιοινοοιηα οὔ ἐμ ἰοχὶ, 

8 Ψέεν. 83. 
4 Ματκ χυ. 48---45.., νος ἢ βῃῆονς [παὲ ἢ6 Πδὰ τῃοη ὈδΟΠ Βοὴθ ἔπι ἀοαὰ, 8.6 ἴδιο 

Οτοοκ, [9 ΟἹεγο᾿β Ἠδγπιοηῦ, δπὰ Ασομ ίβμορ Νον σοπθ᾽ 8 Ὠοίο. 
δ. Ζοδη χίχ. 838---40., χὶ, 44., χχ, 6, 7. 
6 Αοἴϑ ἰϊ, 1. 14. δα, τ Μαῖὶ. χχνὶϊ. 68---66. 
5 Μίαλι, χχυϊ!, 60. ; Μασὶς χυ, 46. ; 1λ|κὸ χχὶϊ. δ8. ; Φοδη χίχ, 41. 



ῬγΟΟΙ͂Σ οΓΓ ἐλεὶν 7Ζηι8ριγαἰίοη. 248 

Ῥοΐοτο.;Ἶ Νον 8 ἔῇοσα Ε ετουπὰ ἴον ἀουδάηρ, ναὶ ὑπαὶ ἃ στοαὶ βίοπα νγᾶ8 συ ]ϑὰ ἐο 
ἴδε πιουὶ οὗἩ (6 δερυϊεῦγα; ὑπαὶ [818 δίοῃθ τγῶβ βϑϑ]δὰ Ὁ {μ6 οἰ ἱοῦ Ὀγίοβδίβ δπὰ 
Ῥμασγίϑθοβ, τεῦο πο] οὐὗὅἁἨ Θοῦγθ6 ἢγϑί 866 ἰμαὶ [86 ὈΟΔῪ τγῶβ ἴΒογο, αεἶβα [δι18 ρσϑοδὰ- 
(ἴοι του ]ὰ μαννα Ὀθθῶ ὑ86 688: δηα ὑπαὶ δὲ {μοῖγ γϑαποϑὶ ἃ συαγὰ οἵἩ ΒοΙηδη βοϊ ἀΐθγ 3, 
88 ἰΆΓΖ6 88 ΠΟΥ οἴοδα, νγᾶ8 ρίἰαοθὰ Ὀεΐοτο {86 κιλ ομης, ἴο Ρσδνοπῦ {86 σΟΥρ 86 ΓΟ ΠΣ 
Ὀοΐης τεπιονθα. Νοιν πϑιδηάίησ [686 ΡΈΒΡΕΔΠΟΗΣ, Βονγαυασ, Θδγ Υ οα {86 πιογῃίηρ 
οὐ 86 δτβὺ ἀδὺ οὗὨ {Μ6 νγβεκ (]]ον ἵπρ, ἰμ6 ὈΟΑΥ͂ νγδβ8 ταϊβδίηρ, ἀπὰ ποῖτμεσ {86 βο]- 
ἀἴογβ τὶ ο 6 ΓΘ ὕρὸη συγ, ποῦ [88 οδίοΕ ῥσιθδίβ, θὸσ π6 Ῥβαγίβδε, οουἹὰ δυδῦ 
Ῥγοάμοο ἴθ, Υ δῦ ἤοπο οὗ ἴδ6 νγδίοι ἀθϑεγιβὰ {ποῖ ροϑὲ 116 ἰζ νγαβ ἰη (6 δϑρὺ]- 
σΒΓα, ΠΟΥ ΔΒ ΔΗ͂ ἴογοΘ υϑ6αἃ Δρδίηδὶ (Π6 δο] ἀΐθγβ, ΟΓῦ' ΔΠΥ͂ δγίβ οὗ ρογβιιδβίοῃῃ 6η1- 
Ῥογοα ἴο ᾿πέμοο ἰδὸπὶ ἕο ἴαίκα ᾽Ὁ ΑἸΤΑΥ, ΟΣ ὕο ρδγιῃὺ ΒΩΥ ΟΥΒΟΣ ῬΘΥβοι ἰο Γοηῖουο ἴξ. 

86 ᾳυσδίϊοη {μ6 ἴ8, Ηονγ οϑπλα ἰΐ ἴο Ὀ6 τιον ῦῷ Μαιίθον πὰ γοοογάδα 186 
δοοοιπὶ προ ὈΟΘΓᾺ τ86 ΓΙ μἀ5 δηὰ ἴ[Π6 ΘὨΘη168 οὗἁὨ “6808, δΔηὰ (86 ἀἰδἰπἰογοβίοα 
μοί θη πα ΠΑ ΤῪ ρσυδτὰ, ρἶνα οὗὨ 818. [ω6ὲ 18 ἀχϑιληο {μ686, [Βαῦ γχ8 ΣΏΔῪ 866 Ὑδὶο ἢ 
Ὀοδὶ ἀόβογνοβ οὐγ σγραϊῦ. 

Εδυὶγ οὐ (ἰ8 γί ἀδὺ οὗὨ [88 σσϑεῖς δβοῆθ οὗ (6 νυδίοβ. σα ᾿ωΐο ἐπα οἰΐγ, δῃὰ 
δον δὰ ὑπίο {86 οΒΊοΓ ργίθϑίβ 8}} {π6 ἰδίῃ σβ (δαὶ γσοσα ἀοηδ ; παι οἷ γ, [ἢ 6 δαγίμα δῖα, 
{πὸ δῆροὶ το] ὈΔῈΚ (Π6 βύοπθ ἔγοτῃ (88 ἄοοῦ οὗὨ [μ6 δϑρ]οῖσγο, ἃς. Ὑμ6 οδϊεῖ 
ΠΕ: ἜΠΡΙΟΙ ἴο ῬΙ]αῦθ 5 (86 Βοχηδηῃ βόυθῦποῦ [ὉΣ ἃ πίονι [0 βθοῦγα [86 ββρυίογο, 
οβῦ δὲν ἀἰϑοὶ ρ68 βῃου ὰ δίθαὶ δἰπὶ ΔΤΑΥ ; δπὰ {6 Υ ϑεδἰὰ [86 βίοῃα (ργοῦδ Ὁ τ 
[6 ρονουπογ᾽ 8 864}} [0 ργαυθηΐ (86 βδοϊἴοσα ἥγουι Ὀϑϊηρ σοΥΓαριοα, 80 88 ἰο ροστηϊξ 
1Π6 τποῦ. ΒΥ 1818 συδγὰ οὗ δἰχὶγ Εοζωδῃ βο] ἀἴθὺβ νγὰβ [8:6 βαρυϊοῖγο αϊομβα; δπὰ, 
ποῦν ἘΠ 5ἴαπι ηρ αἰ} ἴΠ6 ργθοδυ τ! οἢ8 ὑμ18 ΘΑΥΘΙ ΠΥ (ΆΚοη, [86 ὈΟΔῪ νγὰβ πιϊβϑαϊπρ ΘΑΥΥ 
οη {86 γοδθοννν οὗἨ ι8ὲ ἢγβὲ ἀΔΥ οὗἨ {π6 Ὁ]Π]οτ τ ρ, πο κ. [ἢ {818 ρτοδὺ ἔδοϊ θοΐ ἢ 86 
δον κἢν σοῦποῖ! δηθὰ {μ6 ἀροβίϊοδ ῬογίθοΥ ἄστρα : [818 οαπποὶ Ὀ6 αποϑίϊοποά. Τὴθ 
ςουης που]ὰ οἰμογνν 86 δυο οογίδἢΪΥ ργοάπορὰ 1, ἀπὰ ἴδ ι5 ἀοιοοιοα {86 (ἈἸβο οοά 
οΥ̓ [πε Δροβι]εδβ᾽ ἀδοϊαγαίίοη, ὑμπαὺ ΟἸὨγὶβί γῶ8 σίβθῃ ἴσοι 186 ἀοϑδά, δῃὰ ρῥγανυθηΐοι ἴὑ 
ἔγοτα σϑϊηϊης στρα! διηοης [86 768. Οη {Π6 σοϑαγγοοίίοη οὐ[Ἡ ΟἸ γὶϑθ, βοπια οὐ {868 
δβοίϊ ἀἰθγβ νοπὶ δῃὰ σοϊδιθα ιἴ ἴο {6 οἰϊοῖ ῥτίθβίβ, νεβο Ὀγι θα {Βοῖὰ ἰαγροὶγ, τοι βῖης; 
ἴο δεοῦγα ὑδοὶν ῬΟΥΒΟἢΒ ἴγομι ἀϑηχζογ, 1 ο486 (86 σονο γον δβουϊὰ μοᾶὺ οἵ ὑμοὶγ ἰαἰκίησ 
{Π|6 ΠΙΟΏΘΥ͂, δὰ ομαγροᾶ ἴμθπὶ ἴ0 δίἥττω ἰμβαῦ ΟἾγ δι 8 ἀ13οῖ 0168 8016 ἷβ ὈΟΔΥῪ ΔυΤαΥ͂ 
ὙΓ8}16 ΠΟΥ ΟΣΟ δίθθρίησ. ὺ ἐδεν ἐοολ ἐλ6 πιοπεν, απαὰὶ αἰά αε ἰλον τσοτὲ ἰαυρσλί: απὰ 
ἐλὲε δαψίπ, οΥ τορογῖ, Μαειίπεν οαὐάπ, ἐξ σοπιπιοπὶν γεροτίεα ἀπιοπρ (λδ «εισβ ίο (λὶδ 
αν. 18 Πσιυῦ οὗ [88 δο] ἀϊουβ, μοἷγ ἀδοϊαταϊίίοη ἴο 186 ΒΙρὮ ῥγιθβθϑ δὶ οἱ θγβ, 
ἴΠ6 βυθδοχιθηΐ οοηαυοΐ οὗ 186 ἰαζίοτ, [86 ἀδίδοϊίοη δηᾶ Ῥυ ] σδιϊοη ὈΥ τ 6 Δροβίϊθβ 
οἴ τΠποἷν οοἰ ᾿δίοη τι τἢ 186 80] 6 ΓΒ, απὰ [Π6 δίϊθποθ οὗ ἐπα 68 οἡ (μα δυ ]θοῖ, ψ ἢο 
Ἠεῦεν αἰϊοτηρίοα ἴο τοίαϊθ οὐ (0 οοπίτοαϊος {86 ἀφοϊασγαι!οη8 οὗὨ ἰδ.6 Δρο51168, ---- ἀΥ6 Δ]] 
εἰγοης ον ἀθπος8 οὗὨ (86 γϑδὶ"γ δηὰ γα οὗὨ κιἷ8 γτθδυστοοοη. Ηδϑιὶ {Ππ6 γοροχί, ε|2ὲ 
Εἰ ἀϊβοῖρ᾽65 βύοϊθ (86 Ὀοάγ, Ὀδοη ἔσγαθ, Μαιίίδον πουὰ ποῦ αν ἀαγοὰ ἴ0 ἕδνα ρυῦ- 
ἸΠ5ηθ ἴῃ Φυάεθη, 80 δοοὴ δίνσ ἴ86 ουθηῦ 8δ8 δα ἀἰὰ δ, (ΒΘ ΤΊΔΗΥ͂ ῬΟΓΒΟΏΒ ὙΠῸ 
Βδὴ Ὀδθθῦ βρϑοϊδίοσγβ οἵ {6 ογυςϊβχίοη διὰ ἀθαι οὐὗἨἩ Ομ γῖϑὺ τηυδὲ Βανο Ὀδθη αδἰϊνθ, 
δυὰ νο που ἱὰ ἀπαυθδι ΠΔΌΪ μαναὰ οοριγααϊοϊοα Εἰμὶ ἢ ἢ6 Παὰ δαδβογίθα ἃ ζ]86- 

 Μδῖὶ. χχυῖϊ. 59, 60. ; Φοδη χὶχ, 41, 42. 3 Μαιί. χχνυ!ὶ. 60---66. 
8. Μαῖίπον (χχνὶϊ. 62.) δα γ8 ἰδῖ (πἰ5 ΔΡΡ᾿ Ιοδεῖοπ 88 τηλἂδ οἡ ἐλο πεσὶ ἀαν ἰλαί Κυϊοισεα 

λε ἀαν οΥ (δε Ῥγερατει(ίοπ, ἰῇδι ἷδ, οἡ ἴπ6 Θαϊυγάδγ, ὙΠΟΌΡὮ {Πἰ8 ἸοΟΟΐΚκ8, δὲ τ1ῃς ἢτϑι νἱονν, 
85 ἱΓ τῃ6 δαρυΐϊοῆτο Πδὰ σετηδίποὰ ομθ ψδοἷο πἰρσῃς οὶ ἃ ρυαγά, γοῖ τΠδὲ ννδ8 ποῖ [ἢ9 
856. “Το οι οΥ ῥγίεβίβ υγθηὶ ἴο Ρί]δῖθ 88 ϑοοῖι 88 [ἢ δ: 188 δεῖ οὐ ΕΥάδΥ, ἴΠ0 ἀδγ οἵ 
ἴΠπ6 Ῥγορδζγαιίίοη δηὰ Ἵπιοίῆχίοη ; (ὉΣ τπθη Ὀαρδηῃ [Π0 [Ο]]ονίηρ ἀδ  ΟΥ δεαιυγαδυ, λδ ἴῃ 9 
δονβ αἰννδυϑ Ὀσσδη ἴἰὸ τοοίκοη τμοὶγ ἀδὺ ἤγοιῃ 186 ρῥγεοοάϊης ουθηίη. ὙΠΟΥ Πδὰ ἃ βυατγά, 
ἐΠογοίογο, 89 Βοοὴ δ [ΠΟΥ ροβδίὉΪΥ οουἹὰ δἴοσ (6 ὈΟΩΥ νῶϑ ἀεροΞείοα ἴῃ [6 δορὰ ἰοῆγα ; 
δηὰ οὔς οαπηοὶ Βαῖρ δάπιϊγίηρ [ἢ σοοάηςδβ οὗὁὨ Ρτου  ἀθῆοθ ἱπ 80 ἀϊβροδβίῃηρ εὐθηῖβ, [μδὶ τῃ 90 
οχίγοπηθ δηχίεϊυ οἵ {8686 τηδῆ, ἴο ργενοηὶ οἰ αδίοη, βδου]ὰ Ὁ6 [86 τηθδπβ οὗ δά ἀΐῃρ βιχτὺ 
πηπεχεερίἱοπαδίε ιοἱέποεεεα (τὴ 6 πιὰ .Γ οὗ ἴὴ6 Ἐοχηδη βδοϊ ἀΐοσα οἢ βιδγα) ἴἰο 186 τ οὗ [Π0 
τοδυττοοϊίοη, δηὰ οὗὨ οβι Ὁ ἢ 5δΐης 106 ΤΟΔῚ οὗἨ ἐξ Ῥογοπὰ 4]1] ροννοσ οὗ οοῃιγδάϊοιίοη." --- 
Βρ. Ῥοσγίδυδ᾽" 1δοΐϊυγοθ οὐ δίμιι μον, νοὶ]. 11. Ρ. 806. 

4 Μεῖι. χχυ δὶ. 4. 11---ἰ5. Δυπιίη Μαγίγγ (νῆο βου βῃθα (ΠΕ Ὀείνγοοη Α. ἡ. 140 
δηὰ 164 οΥἵ 167), ἰῃ πἷ5 1)αίοχυο ἢ τΠς δον ΤΎΥΡΊΟ, δἷβο σοϊδίοβ ἰδὲ ἴ6 δγπαροχας οὗ 
Φογαβαίεπι 86 ηὲ Οὐδ ῬΟΙΒΟΙΒ ἰῇ ΘΥΟΙΥ͂ ἀϊγοοίίοη ἴ0 ῥγορδζαῖθ 8 τϑροζὶ βί ταῦ ἴο 1Πδὲ 
δῦονο γοϊιϊοὰ ὈΥ Μαιπον,. 

6 Τῆς Θοεροεὶ οἵ Μεαιῖπον, ἰὲ 18 ζοπο γα γ ἀρτοοᾶ, γγ88 τὶ θη Δ. Ὁ. 87 οὐ 838, {Ππαὲ ἰδ, ΟὨ]Υ͂ 
ἴουσ οἵ ἔνε γεδῖβ δίεσ 1Π0 τεϑαγγοοϊίοη οὗ ΟἸτὶϑὲ, δὲ Ἡ Βοἢ (ἴσια στρα] ἰτιι 65 γεγο νης 
ψΐο που]Ἱὰ ἀουεῖοδα δυο τοία θὰ [8 διδίοσηδης ἱΐ ΠΟΥ οσμά. 

Ἀ2 
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Βοοᾶ,) ταὶ {86 οἰ ο΄ ῥγίθϑὶβ Ὀτιδθὰ {86 βοϊ ἀΐθγβ ἴο ὑγορασαίθ 1ξ; 85 {π|8 που] 
ἢδνα οχροβοὰ μἰπιβοὶ  ὕο ὑπ εἷν ἱπάϊ στιδίοη δηὰ [0 ρα πΙβῃπιθηῦ, ψψῃϊοῖ ὑΠ6Υ πουϊὰ τῃ6 
ΤΆΟΓΟ ὙΠ ΡῚΥ μάνα ἰηθιοίοθι, Ὀθοδιβα Βα μιδὰ Ὀδοη πῃ (Π6 οὐἀΐϊουβ οἷἿοο οὗὨ α Ἰξοπιδη 
1δχ - σαί πονοῦν, πῖον Β6 τοβίρηθὰ ἴο Ποῦ ε8υ8. ὙΠ δίογΥ οὗ βίθαϊϊησ ἴπ6 Ὀοὰγ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι (5 δοοοιπῦ ἴο παν Ὀ66η 80 δυ θη} (8]86, ὑπαὺ Μαίμονν, ἱπουρἢ Β6 
ΤΑΛΙΒ ΓΙ] τοοογὰβ ἰμ6 τοροτῦ, ἀο68 ποὺ ΒᾺΥ 8 βυ]] Δ Ὁ]6 ἴο τείαϊε ᾿ξ, 6 ἰθινθβ {86 
ΤΑΪ5Π οὗ 1τ ἴο Ὀ6 πηδηϊ βία ὈΥ νγ6}}-Κπόνσῃ ἔδοῖβ. Ηαὰ [86 ἀϊ801)0}68 σθαι] !γ δίοϊθη 
{π6 Ὀοάγ, δηὰ ᾿ἱπνεπίθὰ 18μ6 δοσουπὶ οὗ [86 γοβυγτθοίίοη οὗ {πε ὶγ Μαβῖοσ, [ΠΟΥ ΠΟΥῸΣ 
ψου ὰ μαναὰ γαργοϑϑηῦθα {μ6πιβοῖνεβ 88 σΊ νη Ρ 41] μορα8 οὗἁὨ [8 γἰδὶπρ αραὶπ σῃδη 
8 νγἂβ ἀςδὰ, δπεὶ 88 Ὀθὶπρ ῬδοΚααγὰ ἴ0 Ὀθ᾽ αν τη 18 ΓΟΒΌΥΓΘΟΙΟΙ δῇνου {ΠΟΥ͂ βαϊὰ 1 
ἴοοκ ρίαοθ. (Φοῖπ χχ. 9, 10.) Νον ψουἹὰ {86 γ,. ἴῃ [86 βᾶπι6 τῃηδπιοῖσβ, μαννα ἀ6- 
βου 6 [86 ἙὨ ΕΓ ῥυἰθβίβ 88 τυ 8} 6β01 Πρ {Π6ῚΣ 6 ΓΒ δη ἃ ρργθβθηδίοηβ [Πδὺ 1ἴ ροπεῖδίῳ 
ταῖσιν σόα ἰο ρε488, ὈΥ (6 ΟΧΙΣΒΟΡΟΪ ΠΑΡΥΥ͂ ρμαγαὰ [ΠΟΥ γον ἀθὰ ἴο ἀδλίον ΠΥ 
ἀεοσριίοη. 1 εἰν (μεν δὰ Ὀδθη ρεγροίσγαεϊθα, ὑπΠ6 ρδυίηοῦβ ἴῃ ἴδ6 ἰγαυὰ πουϊὰ 
ΠΟΥΟΥ ἢανο ἄνγο]ῦ 80 πηι οἢ 88 (6 Υ ἤδνα ἀοπα Ὡροη ἴΠ6 ποπιθη ροίῃρ πογα ἴμδη οποθ 
ἴο {86 βρρυϊοῖγα, ἴο Ἰοοὶς ον {π6ὸ Ὀοάγ. Τδογα σουϊὰ ἤανα Ὀθθη 0 {δι ἰ0 ἔνθ 
ἴλκϑι Οἵ [86 Ὀδηίασθϑ, ΠΟΥ ἴο Βᾶνα ὙΓΑΡρΘα ὑΡ 86 παρκίη, ἃπὰ ἴο ἴδνο ἰδἰὰ ἴϊ ἴῃ 8 
Ῥὶιοα. ὉΥ ᾿ἴ56 17, βόραγαῖθ ἔγοαι 86 οἴδονς ᾿ΐποη. (νυν. 6, 7.) 686. οἰγοιυπηβίπησοι, 
τῃυγοίοτγα, σσουὰ πανὸῦ πᾶνα ἰοτιηθὰ ἃ ρᾶγὺ οὗὁὨ ἵΠ6 παιτεΐῖίνο. ΝΟΥΣ σοῦ]Ἱὰ ἴἰν ἢανα 
Ὀθθη σϑοογθα οὐ Μαγυ, πδὺ 886 βαϊὰ ἰο Ῥϑίδγ δπὰ Φόμη, 7 λὸν λαῦδ ΤΑΚῈΝ ΑἼΤΑΥ 
ἐλ Λογά οἱ οὗ ἰλὸ βερμἰοῦτο, ἀπά τ.6 ἔποισ ποί τόλετγε ίλον λαῦο ἰαϊαὰ ἀϊπι. (Φοἢη χχ. 2.) 
Α τὸν δἰ τομαὶ σοηϑι θα ἢ 8. ΜΠΙ βιῆςΘ ἴ0 ΒΟΥ (ἢ6 ἐμΙβομοοά οὗὨ τἰι6 δϑϑογίοῃ 
"36 ὉΥ ἔπ οἰ οὗ ργΙ βί8. 

(1.) Οα {δὲ ομβ παπᾶ, δοπϑι ἰοῦ {86 ἔργον οὗ ἔπ {Ππ|1ἃ αἰδοῖ ρ᾽68 δηὰ εἶ]6 Ῥϑις Υ 
οὗ {πεῖν πυμαῦογ, ὙΠΟΥ Κπὸν τπαΐ ἃ Βοπιδῃ συλτὰ Μ͵Ὰ8 ρἰδοθα αἱ {π6 βερυΐογο. 
ΤΌΘΥ {ἘΠ 6πιδοῖνοβ τ γα ἴον, {γι πά θββ, δπα ἀϊβοουταροα, 'ῃ ΒΟυΥΪΥ δχρεοίδιίοη οὔ 
Ὀδίμβ; ΣΤ βία δὴ ρυΐ ἴο ἀθαῖ]} 88 {Ὁ]]ουγοτβ οὐἁἩ Ομιγῖβῦ, δῃὰ σγο]απίαγγ οοπβηρὰ 
{Π6πιβοῖνοβ ἴο ἃ ΒΟ ΠΑΓΥ͂ ΟΠ ΠῚ ΠΟΥ 9[ὉΓ ἴδω οὐ Ὀοὶηρς οἰἴμογῦ ογυοϊἤθη οΥ βίοπθὰ. Οἡ 
πὸ ΟΥ̓ΟΓΡ Βαπῆ, σοηιγαβῦ (ἢ6 δ ΒΟΥ οὗὨ ΡΠ] δῖα πὰ οὗὨ 188 Βα π θα σίἢ ΟΣ οουηοῖ!, 186 
τοδὶ ἀδῆσου δἰἰθηαϊηρ δ ἢ Δ ΘΠ ΟΓΡΤΙΒ6 88 (6 βίθα]πρ οὐ ΟἸγ δι Β θοάγ, δὰ τἢ8 
ἸΠο γα ᾿πηροβ8. ὉΠ Υ οἵ βυςοοοάϊηρσ ἴθ 800} δὴ αἰξαπιρῖ. ΕῸΥ ἴΠ6 δδαδοῆ ν 5 ἐπεὶ οἴ 
16 ρστγοδὺ "πη08] [δδίϊναὶ, 06 ῬΆΑΒΒΟΥΘΣ, θη [86 οἰἵγ οὗ ΘΓυβΑ] θη τγᾶ8 {Ὲ}], --- ὁπ 
ΒΌ6]} Οὐο 8:08 σΟὨ δἰ ηἰπρ ΠΟΤ 1Π8ὴ 8 πλ ]οη ΟΥ̓ Ῥ6ΟρΪΘ, τοϑην οὗἁὨ πυτὰ ργοῦ Ὁ] 
Ῥᾶϑ804 τ86 ποῖα ηἰσαν (848 9658 δηὰ [9 ἀϊβοῖρίοβ ἢδὰ ἀοῃθ) ἴῃ 186 ορδιι αἱγ. ἧ 
Ὑ28 ἴπ6 {π|6ὸ οὗ {Π6ὲ “ιωΐ πιοοπ; ἴμ6 πἰρῦ, σΟΠΒΘ]ΠΘΉΓΥ, τγᾶ8 ὙΟΙΥ ᾿ἰσηῖϊ, ΤΉ 
δεριοῖγε, ἴοο, ντὰ8 78ὲ πὶ πουῦ 86 Μ. 4115 οὗ 1:6 οἰἵγ, ἀπὰ 1Ππογοίοσα τγ88 Ἔχροβοιὶ ἴο 
οομτπυ δὶ ̓πϑροοίΐοη. ΑἹ] {Π686 οἰγουπιϑίδησοθ σοι π6 ἴο0 ΓΟΠάοΥ δας ἢ 8 ιἰβο;οοά 
88 ᾿ἰπαφνν ἢ ἢ τγδ8 ἱπηροβα ὑροη ἴδ 6 6] ΠΟΟΥΪΥ ὉΠ ΟΥΊ ΒΥ οΥ̓ ογοάϊ, Εὸτ, ἰῃ {Π6 
ἢγοϊ ρἷδοθ, δου σου] ἃ ὈΟΑΥ οὗἁὨ πχοη Ὑἶιο δὰ ᾽υ.8ὲ Ὀοίοτε ἤδα Ομ ἃ β τ" γ αυτά, 
ποῦν ΠϑΓ Δ ἀἰησ {ΠΥ Μαϑίο τγϑ ργθβοηΐ πὶ θη, γοηαγ ἴ0 δέίδοϊς ἃ Ὀδηὰ οὗὨ 
ΒΙΧΙΥ ἀγηιθα 80} 1608, ΤὉΓ (86 ρύτροβα οἷ σϑῃιονὶπν ἴ86 Ὀοὰγ οὗ Ο γῖβέ ἤγοπι 186 
ΒΘ ἢν ἢ ον, Θβροοῖα! γ, σου] ἈΠΘΥ πιαῖκα [Π|18 αδἰλοτηρί, ἤθη ἐμπου μδαὰ ποίησ 
ἴο ραίῃ, δηα ὙΠῸ πὶ ΠΟῪ πιαϑὲ Ὀδοοπια ρΌ]ΠΥ ΟΥ̓ το Πρ ἀϑαἰπδῖ ὑμ6 οιηλῃ ρσονθγη- 
ΠΟ, --- πα, ᾿ ἸΟῪ οβοιδροα ἀραῖδ ἔγοπλ ἴδ 6 Βαπαϑ οὐὗἁὨ (86 Β0] 6 ΓΒ, τ ΓΘ ἐχροβοὰ ἰὸ 
1815. ΘΥ}] ἴῃ ἃ πχυοἢ τηΟΓΘ ὑΘΓΓΙΌΪ6 (Όταὶ ὃ 

(2) 18 ἴδ ργοῦδθ]α {Π|δᾶὲὺ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΙΏΘἢ 88 οοιηροβοᾷ [86 συάτὰ ποιϊ]ὰ αἷἱΐ (Ἀ]} 
8816 60 ἴῃ 86 Ορϑῃ δἱὶγ αἵ ὁπ ὃ 

(3.) δῖ'ημσο ὕιαῖθ ρογην 64 (86 ΟὨϊοΥ ρτὶοϑὶϑ δὰ ῬΒ Αγ βθο 8 ὕο τδκο [ἢ 6 βαρυ εἶτα 
Ὧ8 ΒΓ 88 {ΠΟΥ πα (Μαῖι. χχνιϊ. 66.}), [Β6Ὺ πουϊὰ σΟΥΙΔΙΏΥ τη Κα ἰδ σοι ρ] οἴ οἰ Ὁ 
8ο. Βοιηδῃ δβοϊ ἶθῦϑ γόγο υϑοὰ [0 ναίο, 1961} γὰ8 (6 ρυῃ δἰ πιοηὺ ΤῸΓ 5]θθρίησ 
οἡ ριαγὰ. ΤὨῖθ αίο ἢ 748 [ῸΓ ΟὨΪΥ ἀροιῦ (ὮΤΘ 6 ΟΥΓ ἴὉ.Γ ἅδοιὰ ΔΠἃ ΘαΣΪγ ἴῃ 886 
πιογηΐησ, 80 (Παΐ (ΠΟῪ πιὶρμῦ ἢαγνα βαρὺ Ὀοίογα. ὕδη ἰξ Ὀ6 δυρροϑεά, (μη, (δαὶ {Π|Ὸγ 
ὝΓΟΓΟ 811} δϑίθορ ἱοσοίπον ὃ Α͂Βαῦ σου]ὰ α ἴδνγ ῬΟῸΣ 5} γπλοι ἀο ἀραϊηϑί ἃ νγ6}}- αἰϑ- 
οἰρ!᾿μοὰ δηα ν 6 }}- τη πὰ] ΠΠΑΥῪ ἴοτοα ὃ 

(4.) Οουϊὰ τ1π6γ Ὀδ8 50 παδὴ Β ὉΞ]6 0 88 ποῦ ἰο ἅσσα τ} 411 [86 τποΐβα τ ΟὮ 
Σηϊϑῦ ΠΘΟΘΑΒΆΓΙΥ Ὀ6 τηρᾶθ ὈΥ τοπιονίπο ἴΠ6 στοδῦ δίομθ ἔγοῃλ ὅπ 6 χπουτἢ οὗ 186 
ΒΟρυΪοἶγο, 8πι τΑΚΙΠΡ ΤΑΥ͂ ἴ86 Ὀοαγ ὃ 

(6.) Αγ [ῃ6 δρροδγαῃςββ οὗ σοπιροβισγδ δῃὰ γοριϊαγίίῳ Τουπὰ ἴῃ 186 ΘπιρῚγ τοι 

1 7ῇλεη οοπιει ϑίπιοπ Ῥείεν {οἱϊοισὶπο ἀπι, απὰ ισεηΐ ἱπίο ἐδε φερωϊοἦτε, απὰ δεειὰ ἰλὸ τὐΝῈ Ν 
ΟΙΟΤΗΕΒ 11Ὲ, ἀπά (δὲ ΝΑΡΚΙΝ, ἐλαΐ τσαφ αδοιΐ ἀὶφ δεαά, ποί ἰψίπσ ιοὐ ἐλ (δε ἰέμξη εἰυιλεθ, δεῖ 
ὝΒΑΡΡΕΏ ΤΟΟΞΊΗΕΕ ΙΝ Α ΡΙΑΟΕ ΒΥ ΙΤΒΕΙῚΡ, Φοδῃ Χχ, 6,7. ΤῊΐδ ἈΥ01685 γοϊδιίοη οἵ ε}6 
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αἱ 411} δ 8016 τι [πΠ6 ΒΌΓΤΥ δηά ἱσορι ἀαιίοη οὗ (μίθυθδ, τ θὴ δὴ ασταθὰ συατά, ἰοο, 
ἷ8 δ Πδηὰ, βύθα! πρ' ἢ ἃ τηοοη]ρῶὶ ηἰρσὰὶ ἢ 

(6.) 15 1 δὲ 4}} "|| κοὶγ ὑμαῦ (86 (ἃ αἰδοΐρ]65 οουϊὰ δανα βυβεϊοπὲ {ἶπι6 ἰο ἄο 4ἷΪ 
{818 σου Ὀδίη Ρογοοινθα ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΡΟΥβοῃ ῥ Ηον οου]ὰ 5ο]εΐογβ, δγιμθα δηα οἱ 
ξυδτα, βυογ ΟΠ) πΊβεῖνοβ ἴο Ὀ6 ΟΥογγθα Βα ὮΥ͂ ἃ ἔπ (ἰπιογοι8 ρθορὶα ἢ 

(7.) ΕΝοσ 186. δ] ἴοτθ ογα αὐναΐκα οὐ δϑίθαρ: ἰδ ΒΟΥ ΤΈγα ανακα, ὮΥ βου] 
ΠΟΥ ΒΒ ν ἴδ Ὀοὰγ ἴο 6 ἵπκοη ἀναγῦ [ΙΓ δβ ἐθΡ, μον αἰὰ {δον Κπον, οΥ ΠΟῪ 
σου] {ΠΥ κόπον, ὑπαὶ [86 αἰδοῖ ρ]65 οὐ Ομγιβὲ δὰ ἴβίκθη Ὁ 8 ὃ Ἶν.γ ἀϊὰ ποῖ 8 
88 ΠΠ Θαγίῃ, [ὉΓ ὑβοὶγ οὐ ΒΟΠΟΌΓ, διὰ ἴΠ6 Τοθρθοὶ ὑΠΟΥ ὕᾶγα ἴο {86 ἰγυῖ, Ρὰΐ 8}} 
(Π086 Βο] ἀἴθτδ ἴο {86 αιιοϑίϊοπ ἢ Απὰ 1 ἰδὲ (που χῃῦ αἰὰ ποὶ δὖ ἄγϑι βυρσοϑὶ 1861 ἰο 
16 πὶ, 15. 1Ὁ ποῖ ἠείν τα ἴο {δῖ δαὶ ὕθ6γ που]ὰ ἰανα ἄοπα 1 ἤθη, δοοῦ αν, {ΠῸῪ 
Ἰουπά ΑἸ] Φογυδβαΐοπγ ἱποϊ θὰ ἴο ὑο]ϊονα ἴὰ τπαῇ οτυςῆοα τ,δῃ : δηὰ {παΐ δΌὈουϊ δἰχ 
Ὁπουβδηὰ ρθυβοῃβ δ8α δἰγοδαγ Ὀδ]ενοὰ ἰπ Β] ἢ) 1Π ΟἿ6 ἀΔΥ, δηἀ ταῦ ΟὨΥ ΠΥ ἀΔγ8 
Δογ ἢ8 ἀθδι ἢ Ὁ Του 1689 ὕΠ6 δβοϊ αἴθ υβ το μαϊο βοὰ 186 βϑρυ ]οἶγα ννογὸ 81}}} δῇ 
“ογυβαίθτι, ἀηὰ 86 βαημοάγίη σοί θὰ 108 βδτηθ βΟΎΟΥ δη δι ΟΡ νον 1Π6Ὺ 
βαὰ Ὀοίογθ. [10 ΒίρὮΪΥ σοποογηρὰ (μ6πὶ ἴο ρυμδῃ τ86 πορ]ζοηςα οὗὨ ως 80 αἴ 6 Γ8, 
ΟΥ τῇᾶκα (μθῖη ΠΟ ΐδδ8 ἴδ βοοτγοὶ οὗὨ {ποῦ ροσδῦγ, δι τγ8ὸ ἰὸ 88 τ1πδὶ δ θογποα 
1Ποῖ, Ὀοΐδ ἴο ᾿50}{7ΥὩΥΤ ΘΓ οὐ ἢ ργοοθάυγο, δηα 880 ἰὸ ργανθηὶ {πὰ ἰοΐμ] ιἰοἴδοι!οὴ 
τοῦ υἀδλίδϑπι οὗ {86 στοδὶ πυπιῦον οὐὗἨ Ῥθγβϑοπϑ Ὑγ8ο δϑὰ αἰτοδλὰγ οϊπϑὰ {Πν6 αἰδοῖ 0165 
οΥ̓͂ ἐπὶ ρτγοιθηοά προϑίοσ. Βυΐ (Π18 18 ποῦ 411. ὙΥΒθη, οὐ [86 ἀΔγ οὗἩὨ Ῥοπιθοοϑῖ, 
ταὶ ἰ8, ΗΠ ἀδγβ αἴτεον (ῃ6 ἀθϑιὴ οὗἉ ὅ6βιι5 Ὁ γὶβὲ, (ὃς εἰς χὰ διιονθα {Βοιηβοῖνοβ ἴῃ 
(6 ΕἸ οὐἨ Φογυδαίοπι, δπὰ ἵπογα ἰθϑιίβεαὰ δαὶ πον δα βθοῃ δἶπὰ τίβοη ἰγομπι 186 
ἀοδα, δπὰ {πδῖ, αἴον "6 δὰ γϑρϑαί αν βρρθαγβὰ ἴὸ τθθπὶ δῃι) δβδοθπ δε ἰῃῖο μέδυθῃ, 
δο δὰ ρουγοὰ ουὐ ἀροη {μθῆν {86 τηιγδουϊοῦβ ρΊΠ8 οὗἩἨ ἴπΠ6 Ηο]γ ϑρ γὶϊ, ---τ Ἀγ ἀϊὰ 
ποῖ ἴ86 καπῃθατίη (ὰδο ἭΘΓΘ 80 ΠΙΡΉΪΥ σοποογπθα ἴο ἀἰβοουοῦ (6 ρΟΥβοηδ 0 δὰ 
ἰακθῦ ΔΑΥ ΟΠ Υ δι᾽ 8 ὈΟαγ) δρρτοβοπὰ (ἢ 6 Δροβϑῖ]οβ, δηἃ τάκ {Ππὸ πὶ σΟὨἴδ88 μον 4] 
τπίηρθ πδὰ μαρρεπρὰ ἢ Ὦγ ἀἸὰ ἴΒογ ποῖ οοηήγοηϊ ἴπ6πὶ ΠῚ {Π|Ὲὸ ταῖς ἢ ἸΥῊΥ 
ἀϊά {Π6Υ ποῖ πηργίδοη Ψοβερὶι οὗ Ασ᾽πιδίμοα, δηᾶὰ ἰποδα πιθη, {1} {μον Βαλᾶὰ πηβὰθ 
1πὸπὶ σοηΐδ88 ὙΠιδὶ γγ88 Ὀθοοῖῶα οὗ ἰδδὶ Ὀυάγ, 88 αἰδὸ ΘΥθσῪ οἵμονῦ οἰτουτηπίδηος ΟΥ̓́ 
186 πηροδίυτο ἢ 

Ηοῦν ἀπ] ΚΕΙν 18 1ὑ ἐμαὶ, [ἢ (16 ἀϊδοὶ 658 δὰ οοΐηθ ὈΥῪ πἰρῶϊ ἀπὰ δδὰ ςἰοΐθῃ δνγα 
116 Ὀοάγ οὗἨ Ομ γῖϑιο, {πὸ} ἀυγεῦ αν δῃονθὰ {μοι βοῖνοβ, δηα ἀρρϑᾶσοα ἰπ ρα} ]ῖο, 
ὨΔΥ͂, ᾿πππο αἰ ατογ του 5βοα [μδ ἸΟῪ πογο ἢ] ἀἰδοί ρει ὃ [Ιἱ [8 προ ἢ πῆγα σγθι δ] ὁ 
ιδαι τὸν πουἹὰ αν διάάση {βοιμδοῖνοθ δ σ δυο ἢ! δὴ δοίίοη; δπὰ τπδῖ, ἢ 86 
Ῥγοδοβοιὶ δὲ 41}, ἰξὲ σσου]ὰ Βανθ Ὀδθῃ ἴο ρβορὶβ ποσε σϑιμοΐῖθ, δῃᾶ ποῖ ἴῃ Ψεγυδβαίθιῃ, 
1Ππὸ ὙΘΥῪ μΐδοα ποῦ ἰἢ066 ον θη βαὰ Βαρροπθα, ΠΟΥ ἴὼ [86 ῥγθβθηοα οὗ {πα να 
δΆΠ οἰ τίη, οὐἁἨ τβοπὶ (ΠΟΥ͂ ΓΘ 80 τηοὰ δίγαϊἁ, δῃὰ Ὑβοῖλ μον αὶ δὸ ἤιὺυς 
οδηποα. 

(8.) Οποα πιοσο, ὮΥ ἀϊὰ ποὺ {86 δαπβοάτί πῃ ἤν ΣΘΟΌΙΓΡα ἴο {86 πιοῖβοὰβ ογὰϊ- 
ὨΆΓΙΎ οἰ ρογοὶ ἰο ἀΐβοουοσ οτί πιηδ 8} ΤΏΘΥ ΘΓ ὙΕΓῪ ΓΌΔΟΥ ὈΥ ΤΊΘΠΔΟο685, ἴ0Γ- 
τηοηΐϑ, δη ρογϑοους!0η8, ἴο ΟὈΪρΘ [86 Δροβίϊθβ ποί ἴο ὑσγϑασβ ἰπ (86 πᾶπλο οὗ «6δι9 
ΟἸὨμγίδι; θὰ 186 πονοσ δοσυβοα ἔποπὶ οὗὨ ἩΡΎΩΝ’ δίοίθῃ ἴῃ6 ὈΟΑΥ͂ οΥ̓ {ΠΕ Ὶ} Μαρίογ 
ὙΠ 016 [Π6 νγαῖο εἰορί. Οἡ {δαὶ ἱπνοϑυαιϊίοη (ΠΟΥ ἀυταῦ ποῖ θείαν, Ὀδοδυβο {ΠῸγ 
ψ6}} πον πιδαΐ {86 5ο] ἴθ γ5 ῃδὰ ἰο]ὰ {μ6πι, δηὰ 1 88 ὑπαῦ ὙΘΓῪ {πη τ δίοἢ τδὰθ 
{Ποπὶ 80 Δρρτομθπεῖνθ. [{ ἰδογο βδὰ ὈθθῺ ΒΥ δυβρίοἰοη ἴδιαν ἢ]6 ἀ15.10165 ὙΘΓα ἴῃ 
Ῥοβδοβαίυῃ οὗ ἔα ἀραὰ Ὀοάγ, (656 τυ ]ογα, ἔοσ ὑποὶν οὐσπ ὀγεάϊ, που]ὰ μᾶνα τα ρτὶ- 
δοποὰ {μ6πὶ, δηὰ υϑοὰ πιθϑι}8 ἰ0 ΣΘΟΟΥΟΥ ἰδ, γ Βῖ ἢ σου]ὰ μανα αυλϑμοὰ ὑπο χορογῖ οὗὨ 
818 ΤΟΒΟΣΤΘΟΙΪΟἢ ΤῸΣ ΘΥ̓ΘΓ. 

Ιὰ τδ6 ἐουτγῖἢ Ἐπαρίον οὗ 186 Αοἰβ οὗ ἴπ6 Αροβι]6β να δγὰ ἰηξοττηοὰ ἴδμδὶ [86 5βδῃ- 
δοάγιη οαυβοὰ [6 ἀροβίϊοα ἴοὸ Ὀ6 Ὀγουρπῦ Ὀαδίογε ἢ 6πὶ [ῸΣ Ἐτεδο μα, ἴῃ {Ππ|6 πδπδ οὗ 
Ομ γίβε, τπ6 ἀοεϊγίπο5 οὐ ΟἸ ΓΙ βυ ΠΥ ἢ δπα Τ0Γ δγταϊπρ πὴ ΟΠ γὶβὶ τγὰ8 σίβθη ἔγοιη 
{Π6 ἀραά. Ἡρὰ {μ6γ Ὀο]ονοὰ ὑμαὺ (6 δροβίϊθι δέοϊδ αἰσαψ ἐδε δοάν οὗ ΟἈγίδί, τῃ 6 Ὑ 
Ὑουὰ ποῦν σοΥαἰΪΥ Βδνο οδαγροὰ τ οπὶ 8 τμῖ9 στοῦϑ ἔγαυ, {1|58 ἀϊγεοῖ γε δ] θα 
ἀραϊηδὲ {86 Ἐοπιδὴ δηὰ «}6νν]88 ρονθγηπηθηίβ ; δηὰ ἀη|688 {Π6Υ οουἹὰ Βδνα οἰθαγοὰ 
(ποπιδοῖνεβ οὐ (86 ογίπλθ, υγου ὰ δανα ρυπίδμοα {ποτὰ ἴῸΣ ἰῦ τι, δἱ Ἰθδδῖ, ἀπο βανο- 

ὀναηρε δὲ δτηουπίδ οἵὗἉ ἰϊδοὶ  ἴὸ δὴ διωρὶθ Ἵσοηζαϊδίίοη οἵ [86 ἰἀἸὰ “ΔΙ ΠΠΥ δῦουο ποιϊςςά, 
Ὧη8ι τῆς ἀϊδοῖρ᾽ 658 οΑπιο δπὰ βίοϊς 186 Ὀοάν οἵ Ομ γίδι, ὙΠα Ὠἰδιοτίδη ἀθεβ ποῖ ἀνε] οα 186 
οἰγο ηβίδηςθ 88 ἰΓ ἰΐ γεγο πιθηιοπεὰ νεῖτ ἃ ἀἰγεοί υἱὸν οὐὗὁἨ δηβννοσίηρ δοτηθ Οὔ) οΟΙΊΟΗ, --- 
85 Δ (ὈΓΩῸῈΓ νου Βανο ἀοπθ. Ηο ἀεϊϊνοτβ ἰδ στ 41} [86 δἰ πιρ ! οἰ οὗὁἨ δ πηϑυθροοι πα 
τείδιου οἵ Ττυι; δπά ἰξ ἐποτοΐογο σδττίοδ τὴ} ἰΣ ἴδτ τόσο πεῖμαι οἵ ουϊάθποθ ἴμδῃ ἃ σρι]- 
Εἰ ΡΠ Ιοἰ ΕΥ̓ οὗἨ τοδϑοῦδ απὰ 186 τηοδὶ ἰδαδουτγοὶ ἐχρὶδηδιίοη. ας ἢ 614᾽ 8 Ιπίοτοδὶ Εν ἀεηοεδ 
οἵ ΟΠ Γ δι δηγ. Ρ. 94. : 

Ἑ 
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τὶ ἐγ. ϑ'ας Ραυπιϑδηηθηὶ που]ὰ ποῖ ΟἹΪΥ Βανα Ῥθθη ᾿υϑὺ; Ῥαῤ 16 Βδᾶ πονν Ὀδοοτηθ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [ὉΓ [Π6 βαηῃοάτγίη ἰὼ ἱπῆϊοῦ 1, 1 ΟΓΘΡ ἴο βδν6 ἵδοῖῦ οσση σορυϊδίίοη. ΤΉΟΥ 
μ8α οτἱριπαιθα [6 ΒΙΟΥΥ ; 8πα ὝΘΤΘ ΠΟῪ ὉΠΟΘΣ ἴδ βίσοπροϑθι πα ποθι θη ἰο0 δι10- 
Ῥοτὶ ᾿ξ. Ὑοῦ {6} ἀϊά ποὺ ὄνϑθὴ τηθηϊοη ἴΠ6 δυ δ) θοῦ ; Ὀπὺ οοηὐδηϊοα {ποιηβοῖ γα 
ὙΠῚ οοιμηϑηάῖπσ ἰδ πὶ ὕο ῬΓΘΘΟΝ ΠΟ ποτὰ ἴῃ (Π6 πϑιηθ οὗ ΟΠ τ δι. 

Ιπ 186 (ΟΠ ονῖηρ σμαρίογ, 6 ἀγὸ ἰο]α, {παὶ [86 πιθοΐ Ὀραγ οὗὨ 86 δροβίϊθβ νγϑ8 
Ῥτουσῆῦ Ὀοΐυσο ἴΒ6 πὴ ἀραῖη, [ῸΓ σοηθπαΐπρ ἴο ργθβοῖ, ᾿π ορροβίτοη ἴο {8ὲ8 σοτηπιδηά. 
Οὐ υἱιῖβ οσοαβίοη, αἶβο, [ΠΟΥ τοδὶηϊδι πο 8. ὑχγοίουπα δίίθσπος οοποογηΐηρς [86 τποῆ, 
νον ΒΟΥ ᾿νμαἃ οΥΙ ΣΙ ΠΑ} διιγθαϊοα (0 186 ἀροβί]θθ ; Ὀμπὶ ομαγρθὰ {μοπὶ γὴ} ἀ 8- 
οδδάϊεηςα ἴο {πδῖγ ΤὈγπιου ᾿π) ποῦίυπϑ. [πὸ 1818. ΟΠαΓρῸ ΓΘ σοι αἰποα ἴπ6 [0] ον ρ' 
ΤΟΙ ΓΚ ]6 πογὰ 5 : 72) 4 τὸ τοί δἰγαϊἶῳ σοπινιαπα ψοιῖ ἐλαί ψ6 δλοιιϊά ποί ἰδασὶ ἴη, ἰλὶδ 
παπιὸ ὃ᾽ απὰ δελοϊά, γὸ λαῦο πιο υεγιδαΐεπι τοϊὰ ψοιτ' ἀυοίγηδ, ἀπα ἱπίεπα ἐο ὀτὶπρ ἰλὲε 
σπαπ δίοοώ ρυπ 8. (Αοἰϑν. 28.) 70 ὄγιπιρ ἐλο δίοοά ΟΥ̓ πὸ Ῥότγδοπ βροὴὶ σποίλογ 
58. ἃ ῬΏγαβα οὐ γοαυδπὶ ὀσσύγτοποα ἰὴ ἴ86 ΒίθΪ6. [ἡ δἤδθοη αἰογθης' ᾿πδίδηςθβ, ἴἢ 
ψ Βοἢ νγὸ Βηά ἰῦ τπότὰ, ἴὉ μ48 Ὀϊ ἃ β'ησὶα τηθδηΐηρ, νἱΖ. ἐο ὀγὶπρ ἰδλε ρὲ Ο77 ουηϊσὶ- 
διμδιρ' ἰο ἐλ ἀδαίῇ οὗ α ρεγδοπ, ον' ἐλ φωϊΐ οΥ πιιγάεν, ἀροπ ἀποίλεν ρεγϑοα. ὙΥΒοι ἰξ 
18 88], ΗΠ 8 δϊοοα δλαὶΐ ὃδ ᾿ροπ ἀὶδ οἱσπ ἀφαί, τὺ 18 ΟἸΘΑΡΪΥ ᾿πιοπάϑά, (μαὐ (πὰ σα οὗ 
μ135 ἀδϑῖϊ 888}} ΡῈ ἀροῦ ἱι8ο] . Ὑμοη, ΓΒ γοίογο, [6 βαη μθασιη δοοῖιδα {ΠἸ 6 Δροβί ο5 
οὔ αἰϊδιπρεπρ ἴο Ὀτίηρ ἴ86 Ὀ]οοὰ οἵ ΟἸμγῖβὲ ἀροπ ἐλεπι, ΠΥ δοσῦβα ἔμαπὶ οὗ δὴ ἴπ- 
τοηϊίοη ἴο ὈτγΙῺ ᾿ς ΘᾺ (Θαλ {86 συ οὗὨ βιθαάϊης ἷ8 Ὀ]οοὰ : [818 Ὀδΐπρ [86 ΟἾΪΥ 
τοθϑηϊηρ οὗ βυσἢ ρΡὨΓΑΒΘΟΪΟΘῪ ἴῃ {Π6 ΘΟ ρῦΓΘΒ. 
μου ἑ αὶ δὴν ἀουδὺ τοιηαΐη ἴῃ 1886 πη ΟΥ̓ ΔΗΥ τῆλ, σΟΠοοΥπΐπρ' [818 ἱηἰογργοίδιίοη, 

16 παν ὃδ6 βοίιϊοα, Ὀεγοπὰ 4]} αιιδυιίοη, ὈΥ Τασυγτίησ ἰο {Πα ἑοἰοπίης ῥδδδῆσο. 
Μαιίπον χχνὶϊ. 24, 2ὅ. ννυ8 ἀγὲὸ ἰοἱὰ, ιπδὶ πσβϑη ηαίε δαιο ἐλαὶ ἂς οομϊά ργϑυαὶϊ ποίλίηρ᾽ 
τον ΑΓ 8 ΣοΪοαβίηρ Ον190, ἀ6 ἑυοκ ιτσαΐεγ, ἀπά ισαδλεά λὶβδ λαπαϑ δεΐογε ἐλὲ νειϊπέμαάο, 
δαψίηρ, 7 αἀπὶ ἱπποσοπί 0 ἐλ. ὑἱυοά 9 ἰλὶβ γυιδέ ΡΟΥΒΟΗ ; 866 γ6 ἐο ἰΐ :; δπὰ {πδὺ (πὶ αἱ 
ἐλ μουρῖίο ἀπδισογεά, απὰ δαϊά ἐς ὑἱοοα ὃδ6 οπ ὧϑ, απαᾶ οἈ οἷν ολιάγεη. ΤὮΘ τχραπὶπηρ 
ΟΥ̓ {Ππ6 ΡΒ ΓΑΒΘΟΪΟΟΎ ἴῃ 1818 Ῥαββαρα οδπποῦ Ὀ6 τηϊδίβκοη ; δηὰ ὃὗ 18 δἰ ἰοσοῖμοῦ ργοῦδΪθ 
{παῦ τμ6 ἀδοϊαγάΐοη οὗ ὕπ6 βαπμιοάγιη Ὀαὶπρ' τηϑἀ8 80 βοο δῇιοσ {118 ἱπιργθοβδιίοη ἴὸ 
{86 ἀροϑί168, 80ὺ ἀθερὶν ἱπίθγοϑϊθα ἴὼ [86 βιιῦ]θοῖ, δη ἃ οἡ δὴ οσοδϑίοῃ ἩΒΙΟἢ δ0 πδίυ- 
ΤΑΙ οΑ]]6ἀ ἴζ ἂρ ἴο νίαν, [ἢ 8 δαῃβοάγίη γοίοσσαα ἴο ἰὺ αἰ γοοῦγ. 

Βυῦ 1 Ομ γῖϑυ νγῶβ ποὺ τὶβαὶ ἤγοιῃ ἴ86 ἀδδα, ἢ νγὰβ8 ἃ [μἰ86 ργορδοί, δῇ Ἰστηροδίου, 
δηά, οὗ ἐοιτθθ, 8 ὈΪΔΒΡΏΘΙΠΘΓ ; Ὀοσδυ86 ἢ6 δϑβογίοα ἢ τ96 1} [0 Ὀ6 τ6 Μοδϑίδα, (6 
ϑοη οὗἁὨἩ οι]. ϑυοῦ ἃ ὈΪαΑΡΒολον {86 αν οὐἨ αοἀ οοπάοιηηοαᾶ ἰο ἀρ8}. Τὴ 88η- 
Βεοάτγίη πότ [86 ΥΘΓΥῪ ΡΟΓΒΟηΒβ ἴ0 τι βοπὶ {Π6 Ὀυδίη688 οὗὨ ἐγγὶπρ δπὰ οοπάοιηπίπρ Ὠἰπὶ 
νὰ σοι 6 ὉΥ τμαῖ ἰατ, δπὰ νθοβα ἀυΐγ [Ὁ 88 0 δοοοιρ! 88) δϊ8 ἀθαῖῃ, [ἢ 
τῃογοίογο, [18 ὈΟΥ ν᾽ 88 ποῦ γαὶβϑδα ἔγοιῃ πὸ ἀδθδά, [μι γὸ 88 πὸ συ ἴῃ δῃηοάδάϊησ Ἀἰ8 
Ὀ]οοά, Ὀαΐ (86 πόσο ρογίογιιδησα οὗ δ ρἰαῖη ἀυΐϊγ. ἢ 8 Ὀ]οοά, ἐμδὺ ἴθ, 1π6 ραμὺ οὗ 
Βιοαΐπσ τἴ, οΘουὰ ποῖ ΡΟΒΒΙΌΪΥ σοαῦ οὐ 86 βδῃμοάγιη ; ΠΟΥ, ἴο υϑ6 ὑδοῖῦ ἰδησυᾶρθ, 
Ὅδ6 Ὀγουσμῦ ὕροπ ἐμ ϑ αὶ Ι [6 ΔρΟΒ(168, ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ Οἴμογβ. ΑἹ] 819 18.6 βιιῃδϑατιῃ 
Ρογίθου ΠΥ Κπον ; δηὰ. Ὁπογοίογα, δὰ ὑμ 6 Ὺ ποῦ Ὀεϊϊανραὰ μἷηι 10 Βανγὸ σίβθῃ ἔγοπι (88 
ἀοδά, 1[ΠῸὙ πανογ οουϊὰ αν υϑοὰ {8}8 ΡΒ γΔΒΘΟΪΟσΥ. 

1ι 18 αγίθοῦ τὸ θὲ οὔβογυθα, (Βαῦ οη θΟῸΝ {Π|6968 οσοαϑέοηβ ἴδ 6 Δροβίϊθβ ὈοΪα]γ ἀ6- 
οἰαγοὰ τὸ τ[Π6 βαημοάγι, ἰπ (Π6 τηοϑὺ ὀχ ἰοϊδ ἴθγπιβ, τμδῇῷ ΟἸτὶϑῦ νγδ8 ταϊδαὰ ἔγοτλ ἴῃ 8 
ἀειά. Ὑοῦ {Π|6 δα μοάγιη ποῖ ΟὨΪΥ ἀἰὰ ποῦ οἰαγρα ὑμθπὶ ψἱῖ 186 ογίπις οὗ βανίπρ 
βίοϊθη μἷβ Ὀοάγ, Ὀαι ἀἰϊὰ ηὐΐ σοηιγδάϊοϊ, ΠΟΥ ασαπ οοιηπηθηξ οπ, ὑπ ἀοοϊασαίίου. ΤΩ] 
εουὰ ποῖ ΡοββιΪΥ Βαανα δαρροηοὰ {δγουρὰ ἱπαιθημίοη. Βοίμ {π6 δδηβοάσιη δπὰ 
1Π|6 ἀροβύ] 8. σοι οἰοιοὶν Κπον {πδὺ (86 τοϑιυστθοϊίςοη οὗἁὨ ΟἸσίϑὺ νγδ8 186 ρμοϊῃϊ οἢ δι ἢ 
ἷθ ἐάυ86. πὰ {86 ῖγ ορρωυϑιτίοη το ἰδ, ΘΟ ΤΟΙ ἰὰαγποὰ. 1 88 6 σγοδῦ δῃηὰ βογίουϑ 
ΘΟΝΤΌΨΟΥΒΥ Ὀοίνθθη ἴῃ 6 σοη οηἀϊηρ ῬΑΓ(Ϊ68 : δῃὰ γοῖ, ᾿βουσᾷ ἀΙΓΘΟΙΪΥ δδβογίεὰ ἴὸ 
ἰνεῖγ ἕιοοϑ Ὀν 1Π6 δροϑι}6β, [116 βδαηβέάγιὶη ἀϊὰ ποῖ ούθὴ υἱΐετ ἃ δυ]]80]6 οἡ ἴδε βυὺ- 
δεῖ, Ηδὰ {86} Ὀεϊίενοα μοῖρ οὑπὶ βίοσυ, [ΒΥ σουϊὰ οἰἴμοῦ πᾶν ρυηϑμοὰ [ἢ 6 
ΔΡΟΒ.168 τ ῖυἢ ἀθαῖἢ 88 το οΪ8 ἀσαϊηδὺ ἴμ6 ον δῃ δὰ Βοπίδῃ ρσονυθγηπιθηῖβ, ΟΥ εἶδα 
" σπου ανα οομδηθα 6 πὶ 88 ἰιιπ80168.3 
ΘΓ δὴ Ὀ6 πὸ ἀοιυδῖ, ἐμογϑίγα, ἤγοτι {π6 ονίάδποα οὗ [86 ἴδοις ζυτηϊδμοᾶ Ὁγ ἐδ 

δἀνεσβασὶθβ οἵ {88 πρπλα βηιν (ἢ οὐ ΟὨγὶϑι, ([Βδὲ [ΒΥ τγογα οοηνίποοᾶ μ6 νὰβ δοίι- 
ΔΙ τῖβϑθι ἔγουῃ {6 ἀθβὰ ; ἀπά γαῖ τ ᾽)88 Ὀδθῆ σϑρϑδίθα!ὶυ υσροὰ ὈΥ [86 ΟΡροβεχβ οὗ 

1 Ἴων. χχ. 9. )1. 18. 16. 27. ; δεῖ. χίχ. 10., χχὶϊ. 8. ; 2 ὅδ, ἱ. 16., χυὶϊ. 8.;}1 Είηγϑβ 
1), 87.; Ὅτ. 1}. 85.; ΕΖοῖκ. χυἱ!. 18., χχχιϊ!. δ. ; Μαιῖ, χχὶϊ. 85.; Αοἰδ χυὶὶ. 6. 

2 Αὐϑδέήϊο, Ἰταὶνό βὰῦ ἴα ψέσγιιδ ἀθ 1ὰ Ηοϊρίου ΟἸγέιίθρπο, ἰομ. 1, δοοῖ. 11}. οἷ. 8. 
παι 8 γοίθηι οὗ ΤὨΘΟΪΟΦΥ, νο]. ἐἱ, ΡΡ. 587---589, 
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ΤΟΥ ]αἰΐοη 848 Δἢ ΟΒΙΞΒΟΤΙΟΝ ἰοὸ ἴδ6 ογο ὉΠ γ οὗὨἨ ΟἸεδ 8 τοδυττοςϊίος, ἰδὲ με ὁϊὰ 
Ὡοῖ δον πιο] Γ το 186 οἰίοῦ ῥσίοδίδ δηὰ “6 νυν. 
ΑΝΒΉΚΗ. --- ὕ ΔΥΙΟΙΒ ΤΟΘΘΟΏΒ, ΒΟΎΓΘΥΘΓ, ΠΠΔῪ δ6 δαἰἰδέβούοσ ἷγ7γ δϑϑίσηθὰ ΥὮῪ ἰδ γᾶ 

Ὡοΐ ὈΓΟΡΟΙ [δαὶ 1ἴ Βῃου ἃ ὃδ 80. 
[..} 7π ἐλ βγδὶ ρίποο, ἴδῃ [86 οτὐπεὶ δπὰ ἱπυοίοσαϊα τ ϊοα πῖον ἘΠῸῪ δά 

ονϊποριὶ ὑονσαγὰβ ἐ6δὺ8 ἰδ Ποποιἀαγοὰ, 88 νγοὶἱ δὸ {6 ἴογοο οὐἵἁ {ποὶς ῥγο) ἀΐοθ, 1 ἰ8 
ποῦ Ῥγοῦδθ]ο (δὲ {ΒΥ νουϊά δαγα εὐδιἱ δὰ ἴο {86 ονϊάοποθ. ΤΟΥ δά διἰγ δυϊοὰ 
Β18 ΤΑΊΓΘΟΪ65 0 τῃΠ8 ΡΟΤΤΟΣ ΟΥ̓ ἴπ6 ἀσνὶ; δηὰ μιἷ8 σαϊείις 1,ἀζατὰβ ἔγοῖ ἴδε ἠοδά, οὗ 
ὙΒΙοῖ ἴθ Υ Βαὰ Μιωΐ Ἰηογπναίϊοη, ΟὨΪΥ διϊπιι!αἰοὰ (μ6πὶ ἰο αἰϊθιρὶ ἴο ἀεβίσου δίπι. 
Ιηεϊοδὰ οἱ Ῥεῖπρ πτουρμῦ ἀροη ὈΥ {86 ἰεδιϊπιοηγ οὗὨ {δ βοϊάΐεσγβ, [Β6Ὑ επάἀθανουγοὰ 
ἴο 8166 1. Β65:465, ἰΓ 96δὺυ8 δα ϑθονγῃ ᾿ἐ πιδε] τὸ ἴδοπὶ δῦθσ δ)8 ρμαβδίοῃ, δῃὰ 1Π6γΥ 
δεὰ ργεοϊοπάοὰ ἐδεὶ ἰξ γγδβ ἃ δρθοῖγε οσ ἀοἰυδίοῃ, δπὰ διὰ 81}}} οοπιϊ πυρὰ ἴυ Γείδα τὸ 
δοκηπον]οάσο δ, 16 που ]ὰ ἀμρνὰ ὈδΟῺΏ υτροὰ 88 ἃ δίγοῃρ Ὀσγοδυσηρίίοῃ δραϊηϑὲ (89 
ΤΟΔΙΥ οὗὨ [ιἷ8 τοβυγτοοϊίοη. Βυΐ, 

[11.} ϑεοοπαϊίψ, ἰδξ ἴὰ Ὀ6 δυρροδοά ἐδαὶ Φεβὺ5 δα ποῖ ΟὨΪΥ δρροαγοὰ ἰο (ἢδπὶ δεν 
815 τοβυγγθοίίοη, Ὀὰὲ ἐδαὶ ΓΠῸῪ (Βοπιβαῖνοθ δωὰ δοκηοπ)οάροὰ 1186 ἰγαϊὰ διὰ σϑ γ, 
δηὰ δαὰ οππηρὰ δίπι ἴον ἐμεῖς Μοβδίδ, δπὰ δὰ Ὀγουρθῦ [86 δεν δα παιοη ἴηϊο [6 
δϑτη6 ὑ6] οὕ; --α σδὴ ἰξ Ὀ6 ἱπιαρίοα ἴδδὲ ἴο86 γἢο ον ππακα ἴδ6 αῦονς οὐ]οεϊίοι 
που] ὰ Ὅδ βαιδῃοὰ ἢ [{ 18 πηοϑὺ ργοῦδοϊο ἰθδὺ 86 ὑθδιϊ πιο οὗὨ ἴΠ6 ργιεβίβ δῃὰ συ ογδ, 
ἧῃ βυοΐ 6896, σου ἃ ἤανα Ὀδθπ Γοργοδθηϊθὰ 85 ἃ ῃγοοῦ [μὲ 86 τ οἷς τγᾶ8 στῆς 
δῃὰ ἱπιροδίυγο, δὰ τ δὲ (6 Υ ̓ψογ ἰηβυδποοα ὈΥ δοπλ6 ΡΟ ἐς 4] πον. ὙΒοῖν [68- 
ΕἰἸΠΙΟΠΥ͂, ἸΠΟΓΘΟΥΟΥ͂, --- ἢ Ἰγαἢ δά οχίιογίοα ᾿ἰ ἔγοπι {Βθπ, δηὰ Ὁ δου μδὰ 
Βοπερῖγ δηὰ χϑδοϊυϊου διμοίδηϊ ἴο ἀνονν ἴΐ, --- πσουϊὰ Βαανα Ὀδεῃ ᾿ἰΔὉ]6 ἴω. δυδρίςΐο, 
Ἐὸὺν τ πουϊὰ Βανα Ὀθθῃ [86 ὑδδιϊ πο ηγ ΟΥ̓ πῆθῃ γ8ο86 τοΐπάβ πλαδὺ ἴδνθ Ὀδθῃ Ο 
Ῥγοββαὰ δηὰ ἰοστ θὰ ὈΥ ἃ οοῃβεϊουβποββ οὗ {μοὶς συ; δηὰ ἰδ ταῖρς δανα Ὀδδὴ βαιὰ 
{Βα (Β6γ τεσ βαυηϊθὰ ὈΥ ρμῇιοδίδ δῃὰ βρϑοῖγοβδ, βιὰ ἐδαῖ ἐμεῖς ἱπιαρὶπαϊου οοηνογιοα 
ἃ Ρβδηίου; ἰδίο ἰδ τϑαῶὶ ρόγϑοη οὔ δἷτι σβοῖ ἴΠ 6 δὰ ὄχρονοὰ ἰο ρυδ ϊο ἀετϊδίοη, 
δηὰ δοηϊθησεὰ (0 δῷ ἱχποιιϊπίουβ ἀφδίμ. ἸὙἘΒοῖγ ἰθδιϊ πον πουϊὰ ἢδνα μαϊποὰ [1{{|6 
ογοᾶϊτ τὴ τπθὸ οὗ (δεῖς οὐῃ τϑηκ ἀπά βίδυίοῃ, δηὰ οἵ ρῥγί περ οβ δπὰ Ἵοδαγδοίου 
εἰτη αν ἴο ἰμοὶν οσ. [{ που]ὰ μανο ἀϊδὰ νἱτ ᾿ΒΘπιδεῖνοθ, θὰ ρὑσγοἀυςσοὰ πο εἴεοῖϊ 
Ῥεγοπὰ 86 οἶσοὶο οὗἩ ἐμοὶ οσῷ δοαᾳυδίβίδηοο, δοιὰ (μ)6 δρᾷ ἰῇ νμΐῖομ (ΒῸγ ᾿ἱνοά. 

πὰ, 
[11.} 7π|λὲ ἐλίνὰ ρίαοο, ἐκ οβαγδοίοσ δυὰ τεϊ!ρίου οἵ Οβγῖδὲ πυϊυς ὕδνθ ὈΘΘΠ ΨΕΓΥ 

ΤΑΊΘΥΙ Υ ἰπ)υγοὰ ὉΥ ἰδ δρροάσγαηςα ἴο ἴδ «ϑυν δὴ ῥγίεδίθ δῃὰ ΓΌΪΕσδ δεν δἰ σὰ - 
δυγτεσώοῃ. ΒΟΥ μιὰ πο χἰμδὶ ἴἰο ἐχρβϑοῖ ἐδῖ8 Κὶπὰ οὔ δυϊάθποθ Νὸο ροοὰ ρυγροδβα 
οουϊὰ Ὀ6 δηβυγογεὰ Ὁγ ἴΐ : οὔ [886 ΠΟὨΊΓΑΓΥ, ἰδ τηϊμδς μαννα ὈΘΘΩ ὙΘΣῪ ἀοί τ πιθπῖδὶ ἰπ 
19 εδοῖβ. 1 {86 μὰ τοιμαϊποὰ ὑποοηνΐποοι,, τυβίοἷι τηοδὲ ργΟΌΔΟΪΥ ταϊσις μανθ 
Ὀδοη 186 6886, ἴμ6 ἔβοῖ πουἹὰ βανα θδθθῆ χυσδιϊίοπθά. Τα τυ τα ἀδ που]ὰ αν 
Ὀοοοιῦα οὈδιϊπαῖο πὰ ἰγγθοϊ δἰ πιδϊα ἰὼ ἐμεῖς ἱπογεάυ γ: απὰ Ὁ86 7 πουϊὰ πανθ 
Ῥἰεδάθἃ (μα δυϊβουῖν οὗὨἨ ἐμεοῖτ ϑυρογίοσθ ἴῃ δἱδιίίοη δηὰ οῆςθ, δ δῃ Ἡϑακο ἴογ 
πορ]θοτηρ Ἰπαυίγγ, δπὰ τοὐθούίηρ (Π6 πιθδπδ οἵ οοηνϊοϊίοη. [1 {ΠῈγ Βδὰ Ὀδθη ςοη- 
νἱποοά, ψιβουΐ ΠΟΠΟΜΥ δηὰ τοβοϊυϊίου ἴο ἀθοΐασα ἴμ6 ἐγυῖδ, ἴ[86 ἴβεὶ πουϊὰ 81}}} 
δανθ Ὀδθῃ ςοπβιογοὰ 88 ἀουδίζωυϊ, οΓ οὗἨ ῃο στοαὶ ᾿τηροτίαποο. Βαυῖ ἱΥ ψΠἨῈ {δεῖν 
οοηνίοἴΐοι ἸΠ6Υ οσοηποοιοα {86 ρυ]ῖς ἀνοναὶ οὔ ἢ ἰσαϊῃ, 2688 ΟὨγῖδὶ τουἹὰ μανθ 
Ἰηουττοα (86 οδλγχα οἵ Ὀδΐης δὴ ᾿ππροδῖοσ, δηὰ δἷϑ σοὶ ρίοπ οὐ Ὀεΐπρ ἃ ἴγαυὰ. 1 ουὰ 
που μανα Ὀδοη ἴΠ6 οἰδπιουῦ οὗὨ ἃ σοπιδἰπαίΐοη. ϑυδρίεἰοη πουΐϊὰ Βαγα δἰτδομεὰ 
ἐιβοὶ το ἐπ6 οδνϊάθποο οὗἨ τβϑθὴ Ὑδο μα ἰμς οαγα οἵ δἷϑ βαρυϊςγο, το δρροϊῃτοὰ (86 
δυατὰ, δηὰ βϑοδϊϑὰ (Π6 βίοῃε ἐβαὺ ϑοουτοά ἴτ, δῃ ὰ ψβὸ σου] 6δδ᾽} 7 ἤδυ ργορβραῖβα 
ἃ τεροσί σοὶ) πουἹὰ μανο μαϊηοὰ ογοὰϊς δ [86 δεγνῖϊα πια!ἰυἀ6. ΟΊ ΒΕ ΊΒΠΙΥ 
ψουϊὰ παν Ὀθθη σοργοβεηϊθα, ΌΥ ῬθγΒΟΏΒ ὙΠῸ ΔΥῸ ῬΓΌΠΘ ἴο δϑογί δἱΪ τγεϊ χίοη τὸ 
δίδϊα ΡΟΪΙΟΥ, δ ἃ οοπίσγίνδποα οὐ ἰμ6 ρῥγίϑδίϑ δηὰ τηδρίδίσδίβ οὔ ψυάμα [0 δῆδνοσ 
ΒΟΠΒ ρΌΤΡΟΒΘ οὗ πουὶἀἷγ οἰποϊατηθπε ΟΥὁἨ διλ ἰτίοθ. [8 ῥγόχτοββ δὰ Ῥγονδίθποθ 
ποιὰ πανο Ὀδοπ αἰἰγὶ Ὀυϊρά ἴο ἴα δοουΐαν ἰημποηποο ΟΥ̓́ 118 δἰνοσαῖοδ:; δπὲ ἴΐ που]ὰ 
μανα θθθῶ ἀερτίνοα οὗἉ Τμδὲ τηοδὶ ἀἰδεϊ συ ϊϑδίηρ δηὰ βιβλ οουὙ ονϊάθποο τρῖο ξ 
ΠΟΥ ροδβϑεῖῆϑεδ, [μὲ ἰξ ἀοτί νὰ 15 οτγ κί ἔγοπι Οοά, ἀρὰ ον δὰ 1[8 βιιθθθδβ [0 186 δίρτιαὶ 
ἰηἰογροαί του οΥ̓ ἀϊνίπα ρονγεσ. Βαυΐ ἴδε ἱπνείοσαϊθ ορροδἰτίοη οὗ {86 «76 νῦῖδα ῥτιεβὶβ 
διὰ συΐϊογ ἰὸ ἐμ εδυδε, δηὰ {μοῖνγ υἱοϊθηϊ ρογϑθουιου οὔ 6 ΟὨσ δι ϊβηβ, τοσηουθὰ 8}} 
δυδρίεΐοη ΟΥ̓ ῥγιδβιοσαῖ, δπὰ ροὶϊεῖςαὶ ἀοδῖρη. [ τ86 ἀἰεοῖρ]ε8 Βαά ἃ ἴ0 ΠΏΡΟΒ6 
ὍΡΟΙ [86 που]ὰ ἴῃ {πὶ8 αδαὶγ, οοϊιῶου βεῦϑα νου Ἱὰ βανα ἀϊγοοϊεὰ ἴΠπ6πὶ, ἤγαὶ, ἴο 
δργεδὰ {π6 στεροσὶ ὑπαὶ 7 658ι8 ΟἸσῖδὲ νγδδ σίβεῃ ἥγοια ἴ86 ὅταυθ, δῃὰ ἵβεὴ ἴο ΘΠΡΪΟΥ͂ 
δῃ ἱπάϊνϊἀυδ] τνιβοτὰ {867 οου]ὰ ἐγυδὲ ἴο ραγϑοπαῖθ Ηἷπι, δὰ ὑο ἀρρεὰς Ὀείογο (86 
τραϊεἰαὰα ἰπ δυο ἃ ΤΊΔΏΠΟΣ πὰ δ δυοΐι ἐἰπηῈ8 885 πσουϊὰ ποῖ οηὐδοζον ἃ ἀἰφϑοουογ ; 

4 
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84, Ββονγονοῦ, Ομτῖϑὲ ΠΟΡΟΥ δρροαγοὰ ἴο {π6 πυυϊϊία 6 δου ᾿ἷθ σοδαγγοοίίοη, ἐπὶ 
Τοπιονοα 4]] βυδβρίείου [δδὺ [86 αἰδοῖ ρ]68 Βααὰ δοῃίγινθαὰ 8 βοβδι)θ ἴογ ἀδοοϊνησς ἴ86 
Ὀθορίθ. 

ΤΉΘΒ6 ΘΟ βι ἀγα 08 ΒΠΟῪ {παῦ ΟὨτιβυ 8 ἀρρεαγαποο, αἴϊον ἣθ γΌβ6 
ἔγοπι {86 ἀοδα, οπίψ ἰο α οσοπιρείεπὲ πιπιδεν ΟἿ εοὐέπο5εε5, το σ6τθ 
Ἰπ0ϊπιῖο! Υ δοαυδιηῖθα ἢ ἢ ὈΘίΌΓα 18 ἄθοθδβθ, 18 ἃ οἰγουτηβίδῃοθ 
ΠΙΡΉΪΥ οδου!αύοα ἰο ΘΒ Ὀ]Π188 (86 ἰσυῖῃ οὐὁὨ [18 τϑβϑυσσθοου ἴο ροβ- 
ἰογιν. 

8. Το ΟΒΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΤῊΒ ΔΡΟΒΤΙῈΒ αἷἶ8δὸ ῥγουθβ ἴπ6 συ ἢ οὗ 
{Π6 γοβυγγοοίοη οὐ ΟἾγιδὲ ; δῃα {ῃ6γ6 δΐθ ἘΠΕΥΕΝ σΟΙΒΙ ΘΓ ΙΟΠ 5 
ψ οἢ ρῖνα {86 ουάθποα βυοιθηΐ πσοῖὶσῃῦ. Οὔδβοσνο {86 Οὐπαϊέοπ 
δΔηα {π6 Ναπιδοῦ οὗ [ῃ686 τὶ 68868, {ποῖν Ζηογεαεζέψ, Δα ΒΟ Π 685 1π 
Βα ονίησ {Π6 γοδυσγθοῦου οὗ ΟἸ γιϑῦ, ---- [86 πλογὰ]ὶ Ζηιροδειδι ἐν οὗ 
1Π 6 1γ βιισοθοάϊηρ ἴῃ ᾿προβίησ ὉΡΟῸΠ ΟἴἤΘΓΙΒ, ----[ἢ6 Ζασίβ ἩὨΙΟΒ ΤΠ6Ὺ 
ΤΠουβοῖνο8 ΔΥΟΥ,-- [Π6 “σγεοπιεπέ οὗ {μον Εν! 6η66,---[Π6 7 ,γίῤωπαὶς 
Ὀείογα νι οἢ ὙΠ6Ὺ βιοοά, --- {μ6 7Ζίσιο ἤθη {18 θυ άθησα τγα8 ρσίνθῃ, 
--ἰ6 2δίατο ψθτα Π6Υ Ὀοτα {πον 7 πέϊπιοπψ ἴο 86 ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΟΙ, 
δηαὰ {μοῖντ διοξίυοε ἴῸΥ ἀοϊῃρ᾽ 80, ---- )ηα {Π6 δύγικῖπσ Οοπίέγαδέ ἴῃ [86 
σοηαιοὺ οὗ 186 Δροβί]68 Ὀοΐῃ Ὀδΐοσα δπὰ δέοσ (86 σοβυσγθοῦοη οὗ 6ϑὺ8 
ΟἸ γϑί. 

(1.) ὠρπείάον ἐΐδθ ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ οἱ ἐΐλόδο τοϊέπε48ες. 
Ηδὰ {860 Ὀδοη τη οὗἩ ορυΐοποθ δηᾶ ογϑᾶϊξ ἴὴ 86 που], νὰ ταῖσδῦ Βανο Ἰπουρδὲ 

ἰδαῖ τΠοῖνρ τορυϊδιίοη ξεν ΘΌΓΤΘΠΟΥ ἴο ἴπ6 ἔδθϊθ. [1 {80Υ δαὰ Ὀδθη ἰθαγποὰ δηὰ 
δἰυψαθηῖ πιθπ, γα πλῖρἢῦ Βαᾶνθ ἰπιασιποα {πα (π6 δίγὶα ἰὼ πμὶο (Β6Υ δα ἰοϊά {16 
ἤμ [6 Βα βουϊποὰ 1Π6 δοι]5 οὗἨ {Π6 ροορίε ᾿ηῖο ἃ Ὀοϊϊοῦ οὗὁἩ 1. Βυὲ τ1ῃ6 γεῦορε οὗ 4}} 
{85 νγὰ8 {86 [Ἀσὕ ; [0 86 Δροβίϊεβ γθγα ἴμ6 Ἰονγεδὺ οὗ τωδηκίπα, πίμουΐ γοραϊδιίοπ 
ἴο ἱπιροβ8 οὐδ 186 ρΡθορῖὶθ, νι θουϊ δυϊμου εν τὸ σοπιροὶ, δηὰ τιπουῦ σιςθϑ ἴοὸ 
γταναιὰ. ὙΠ ΠΟΥ͂ ΘΓ 880 πιθϑῃ, ἀθβρίβοα, βηἀ ὑπ]θαγηθὰ τθη, δηὰ δοηβδαυθηι 
ὙΘΥΥ ὑποαι8] ὕο {π6 ἰδεῖς οὗ ἱπιροβὶπρ προ οἰβοσθ. ὙΒθη 411 [686 οἰγουπμβίαποθϑ 
ΔΥῸ οοπβίἀογοα, Ὁ ἰδ Στ ρΟβ810 16 ἰο οοῃοθῖνα ὑδδὺ ῬΟΣϑΟΠ8 οὗ (18 σβαγδοῦοσ οουἹὰ 
βιιςςοοα. 

(2.) Οὐπείίον ἐδο ΝΌΜΒΕΒ ὁ} ἐλεδβε τοὐϊΐπ685ε8, απὰ αἶδο οΥ᾽ ἐδε αεοἰμαὶ 
αρρεαγαῆοεβ Οὗ «.6εθμ8 (λτιεί, ιολίοἢ πωπιδοῦ τοαϑ πιο ἐλαπ σβεϊεηί ἰο 
ἐδίαῤἑϊδὴ απν Καεΐ, 
Βγ δευεπ ἀϊδγοηὶ σσρα! Ὁ]6 δαὶ οΓ8 νἱζ. (6 ἀροβϑίἰοϑ Μαίμον, δοῖη, δὺὶ, Ῥείοσ, 

δηα Ζά4πι68, δπὰ ἐμα δνδηρμο δῖ, [υκὸ δηὰ Μαγκ --- ποῖ δυο (δὴ οἰσυεπ ἀϊδιϊηοῖ 
ΔΡΡΟΑΓΆΠΟΘ6Β οὗἩἨ ΟὨγῖδῦ ἰᾶνα Ὀδθη Τοϊαῖθα οὐ πηθημοηοά, αὐῶεῦ ἰδ τοϑβυστγθοϊίοη, δπὰ 
»γεουϊοιωῖῳ ἴο Ἀ18 ΔποΘηϑ[0ῃ, ΠΑΠΙΘΪγ, --ο 

Ι. Τὸ Μασ Μαράδίθῃ αἷομθ (δίασκ χυὶ. 9.}. γβο ϑὰνν «9}6δὺ8 δἰαπάϊην. (Φοδη 
χχ. 14.) 

ὡ. Τὸ 86 ποίβθὴ τῖο ποσὰ Γαι υγηϊηρ᾽ ἔγοπι [6 δαρυϊοῆτα ἤο δῃποῦηοθ δ ΐ8 Τοϑυγ-ς 
τοςίίοη ἴο (86 ἀἱδοῖρ!68. “Βοβοϊά, 6808 πιοῦ ἴΠθπὶ, βαγίηρ, Α11 ἢ δ}}} αηὰ {867 
ολπι6 8δηα ποϊὰ Βὲνη ὉΥ 116 ἴδοι, απὰ πογϑρροᾶ μι." (Δίαιϊ. χχν!ῖ. 9, 10.) 

8. Τὸ ϑίῃλοη Ῥοῖον δοπθ. ({ὑὑκὲ χχιν. 841.) 
4. Το 6 ἴνο αἰβοῖρ] 689 γ8ὸ σοῦ ροίησ ἴο Επχητηδιβ, τι τβοῦλ Β6 σοηΥ 

διὶ Ὀγάκο Ὀγοδὰ, διὰ ἤθη ταδὰδ Ὠϊπβοὶ ἢ πόπη ἴο ἴθ. (ἴυκο χχὶν. 18---8]. 
εν Τὸ ἴ}16 δροβϑι]65 αὖ “6γυϑα θη), Ἔχ οθρίηρ ΤΠΟΙΏΔ8, ὙΠῸ τγδϑ δυβοπί. (Ψὁ8ῃ χχ. 

19, 20. 
Ες ̓ Ν ἀδγβ αἴοσπατβ ἰο ὑπὸ ἀϊβοὶρ]οβ, ἸΒοτη88 Ὀοΐηρ Ῥγοδοηΐ, (Φοδη χχ. 

--29.} 
Ἴ. Αὖὐ [86 808 οὗἨἩ ΤΊ Ὀοτῖαϑ, τ θη βαύθῃ οἵ ἷ8 ἀϊδοὶ ρ] 68 όσα δβμίπηρ, τ τ ττοπὶ 86 

αἱό 7οοά. (ΔΦοδη Χχὶ. 1]--1δ.}) 
8. Τὸ ἴδ οἰδνθη Δροβῦϊθ8, ου ἃ τηοιπίαϊη ἴῃ 8}1166, μ γα 96508 δὰ δρροϊηϊοὰ 

ἴο πιοοῦ ἐβοπι. (Μαϊῖ. χχνὶϊὶ. 16, 17.) 
ϑ. Ἵ ΑΥΟΣ ὑμδὺ Β8 γἋαὴβ δβθθῃ οὗ δῦουβ ἔνα δυηάγοι Ὀγχοίβσοη δὲ οὔςθ." (1 Ὅογ. 

χυ. 6. 
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.. 10, “Αἴἶδον (δαὶ 6 γγχὰ8 βθθῃ οὔ “6π|69." (1 Ὅον. χνυ. 7.) 
11. Απά, ἰαϑύ!γ, ὈΥ 4}1} {886 δροβί]θβ (1 ὕοσ, χυ. 7.) οὐ Μοαπί Οἰνεῖ, οὐ ἔδ6 

ἀΔΥ οὗ ἢἷ8 ἀβοθηϑίοη ᾿Ἰπΐο ἤδαυθη. ([μυΚὸ χχὶν. δ]. ; Αοἰίϑ. 1. 9.) 
Οπ ἰμαβθ ναγίουϑ ΒρΡρΘΆΓΘΏΟΘΒ, ἰΐ 195 ἴο Ὅ6 γοιηδγκοα, ἰμαὲ ΟἿ τὶϑὲ τγὰ8 βθθὴ εἬ 

ἀϊδενγεπέ ἤἄοιγς οἵ ἴπ6 ἀΔΥ, ---δαγίψ ἴῃ ἴη6 πισγηΐπρ, ὉΥ ΜΑΥΥ Μαράαϊθηῃ δπὰ τῃ6 
ΟἴοΥ Νέ ρθυν πα θελιη ὁ ἰλ ἀαν ὉΥ Ῥεῖθγ, ὈΥ δα ϑουθῃ αἰβεῖρ] 68 αἵ {6 βοᾷ οὗ 
ΤΙθοτίδβ, ὈΥ̓ 186 δροβίίεβ δ δὶ8 δβοθῃβίοη, δπαὰ ὈΥ ϑίθρβϑηῃ, --- δηᾶ ἐπ ἐλδ δυεπίπρ' ὉΥ͂ 
ἴδε ὕθῃ δροβϑίῖθϑ, δῃὰ ὈΥ̓ ΟἸδθορββ πὰ δ]8 Θοπιρβῃίοῃ, --- 80 δὲ Τ[Β6Υ σου] ποῖ ρο5- 
δ. Ὀ]Υ Ὀ6 τιϊβίβκοη 848 ἴ0 [86 ΓΟΔΙΠΥ͂ ΟΥ̓ δἰ8 ροσβοῆ. Βυΐ να πονῆογα γοδὰ ἰδδὲ ἢ8 
Ἀρρθαγθὰ δἱ τηϊἀπίρηῦ, πβθπ (86 δθηδεβ δθὰ ἱπιασί παιϊοπ παϊρηῦ Ὀ6 ἱτηροδβεὰ ἀροη. 
ΣΊΒοτ, {Π6 βονογαὶ αϊδίαποοε οὗ ἐΐπιδ δῃὰ »ίασε δὶ ἡ“ Ὠιοἢ «6805 βῃοιννοα διτη861} πιοτὶξ 

αἰϊοηϊίοη. Ηΐδ ἵνο βγδὺ Ὡρρθαγάποθθ ΘῈ ΘΑΥΪΥ ἴῃ ἴΠ6 τηοστηΐϊης οὐ τ οἢ ἢ6 
ΔΓΟ86. Ομ οΥ̓͂ ἔβοπὶ νγ8ὰ8 ᾿υδὲ ὉΥ 186 οι ρὸν ἡσένι {16 οὔποῦ ἰὴ {ΠπΠῸ ἨΔΥ ἔγοι ἰδ ἴο 
ΨΔοτγυβαίθ. ὙΠ6 {π|γὰ οἢ βοπιθ ραγί οὗἩἨ [6 βᾶπι8 ἄαγ. Τδ [ὈυγιΒ ἴῃ ἰΠ6 ονυθηὶπρ' 
οὗ τὸ οη ἴδ6 τοδὰ ἰοὸ Εταηπιδυϑ, δηὰ ἴῃ ἃ βουβα ἰὴ ἐμαὶ ν}]]αρο, τοῦ τα Ὀοΐνθοη 
ΒΕ Ὴ 8πὰ εοἷρὶῦ πλ}}68 ἔγοτῃ ογιβαίθθ. Τα 6, δἱ “δ γυβδίθτμ, οἱ 8 ἰδίθνς βου οὗ 
(86 δ8π|6 Θνθπίησ. Τα βἰχίῃ, δ σοῖς δἴνογ, δὶ 1π6 βαῖηο οἱἵγ. Τα βανϑηίδ, δθουΐ 
δΙΧΟΥ τα 68 ἔτοπι ἰζ, ὈὉΥ (δε 868 οὐ ΤΙθοτίαϑΌ Ὑηδ οἶπια δηὰ ρἷασθ αἱ ὑίοβ μ6 τᾶ 
δ6θη ὈΥ δπιεβ ἃγὰ ποῖ γεοογάθὰ. Α πίπιν ἀρρθάγαποθ Ῥγδ ἰῃ 80π|6 Οἴοῦ ραγὶ οἵ 
(1166. ἘΕΌΓΙΟΥ ἀδγβ δίγεγ 8 γθϑυγγθοι θη 6 ἀυδίη ποῦ 186 ἀροβίοβ αἱ “ ϑγυβϑαί θα, 
δηὰ εἰ ἴΠ6πὶ ουῦϊ ὑο Βοίβδηγ, ὑπαὶ ΒΟΥ ταϊρῃξ 866 δἷπὶ σοὸ υρ ἴο ἴπΠ6 ΕΔΙΒογ. Α ἔν 
γθατΒ ΔΓ {Π18 ϑίθρθθη βαὺγ πίη (Αςἰβ υἱῖ. δό, ὅ6. 69, 60.) ; δὰ ἴῃ δροιι ἃ γᾶν 
ἔγοιῃ {πὲ {ἰπ|6 Ὧ6 Δρρϑαγϑὰ ἴο Ρϑ)}, πϑὰγ ᾿Πδιηδϑουβ (Αοίβ ᾿χ. 8---9. ; 1 Οογ. χυ. 8., 
ἶχ. 1.}. " ποτὶ δ6 οοτϊαιηπηϊοαίοα 18 ἀοβραὶ ὈΥ ἱπιιηραϊαῦα σανοϊαίίοη, ((ἝΔα]. 
11---20.}} 
ΤΏ αἰδόγοηϊς Κη οὗἩἨ σοηνογϑαίϊοη δηὰ ᾿ηἰογοοῦγβα Ἡδὶο 9653 Βοϊ ἃ τὴ} [86 

ἀἰβαγθηὶ ρϑγβοπβ ὑο τσβοπὶ μ6 ϑῃῃουσθὰ ᾿ἰπιϑεὶ  Βανθ στθδὶ ρσοργίεςυ, δπὰ ἱπογϑαβα [86 
δνίάδποθ οὗὨ δὲ σθβαγγοοϊίΐοῃ. Α8 6 δροβϑίϊθβ γεγο ἰὸ Ὀ6 Ὑίποββοδ οὐ (γὶβὲ ἴο 89 
ἡ οἷο ποῦ, Β18 Δρροδγαποθδ, σον γβαι οἢ 8, δηα δοίη 8, ΔΡΌΘΣ 818 ΓΟΒΌΣΓ ΘΟ ΟΠ, Δ.Θ 
γὸ}}] δἀαρίοα ἰο οχοὶϊϊα ᾿μοὶν δἰϊθπίοη, βτδαυ}}γ ἰο αἰτηϊ ἰδ, πὰ δὺ ἰεησὶ το 
ΤΟΙΏΟν 6 {ΠΕ} δυΓΡΤΙ86 : δηἃ ᾿δ.8 10 δι ὑμ6 1 πιϊπὰϑ [Ὁ δὐϊοπαϊης ν 0 οαἰ πη η688 ἀηα 
᾿αραγι} γ ἴοὸ τὔ6 δνϊάθποα οἵ ὑπ ἔδεῖ, απὰ ἴὸ αβογὰ (δαὶ 16 δίγοησοβῦ δηὰ 
τιοϑὺ ππἀουδιδα ῥτοοῖβ οὗἩ ἰ. ὙΠ6 σοϊηθη, ὈΥ βοείηρ ἴΒαῦ [86 ΠΟΟΥῪ νγ88 ποῦ ἴῃ 16 
Βορυϊοῆτα (ΦοδΒη χχ. 2.), δῃὰ Ὀοίηρ ἰοϊὰ Ὁ (6 δηῆροὶ [μαὶ Ὧδ νγὰ8 αἰϊνα (1ὺΚ6 
χχίν. 4--10.}, που]ὰ, οὔἨ σουγβα, Ὀ6 ταῖβοῦ ἴῃ χρθοίϊδίοη οἵ ϑήβινν Βῖτα, ἡπου ἢ 
τ ἃ ταϊχίυτα οὗ ἴθδτ. Αὖὐ 8 βγβί ἀν ρα ηδο 86 ροστηϊ θα πἰπλ86}{ ἴο Ὀ6 δϑθπ ὉΥ͂ 
Μασ Μαμάηϊϑη ; ποῖ ἴο θ6 ἰουσμβοά. Βυῖ Βα δβϑηῖΐ Ὁ Υ ὕἢ0 ὈΓΟΡΆΓῈ [86 ΒρΟΒί168 ζὉΣ 
ὈοδΒοϊϊπς Εἷπὶ αἰῖνο ἀραϊη ( Φοβη χχ. 11]---18., Μαγκ χυὶ. 9, 10.}, ὉΥ 6] Ἰπρ’ τοῖα 
ἴπδῖ 6 βΒῃδου!ὰ δδοθηὰ ἴο {π6 Εδίμοσ, ΤὨὶβ τϑροσῖ δηοουγεροὰ Ῥεῖον δηὰ Φοδη ἰοὸ 
τὰ ἴο [6 δαριυ ΐοῖγο, Ὑβο γα βϑοὶπρ ΟὨΪΥ͂ ὑπ6 ἰδ οἷοι 8 δπὰ ἴδ8 παρκὶη, {μον 
γοϊυγηρα, ΡΝ ἐπολθι δὶ νιδδὶ δα ραδη64, ρογρίοχοὰ ΠΟΥ ἴο δβοοουηΐ ἴον ἰξ (16 
χχῖν. 12., Φοβιη χχ. 6--10.) ; δπὰ ἱμογοΐογθ ἴῃ δ εἰδίβ οὗ τηϊηὰ ἴο αἰϊθηὰ ἰοὸ ἔσο Σ 
δνυΐάθποο, βηὰ γαῖ ποῖ ἴο γϑοοῖνα ἰῦ ᾿}η]688 ἰῦ γτ88 να]! ἃ. ΥὙΥ̓́ΠΘΠΏ «Ψ96818 ϑμονγεὰ ᾿ϊπ|- 
δε! Γ᾽ το 186 ἩΠΕΙΝ Μάδγγ, Δοαππα, ϑαϊοιηθ, ὅς. δ δἀὐάγοβδοα (μθπὶ ψ ἢ 86 υδυδ] 
δα] υἱ αἴοπ, ἰοΐ {Ππ6πὶ ἴΔΚα Βοϊὰ οὗἉ μι18 ἴδοῦ δῃὰ ρδὺ Ὠὶπὶ ἰιοσηᾶσο, Ὀδὰδ ἔθ πὶ ποῖ 6 
δίταϊὰ, δεῖ 5ο δῃά ἰ6}} 818 Ὀσοίμγοη ἰο γὸ ἱπίο (14}}}166, δῃὰ ἴἤθγα {ῃπ6 Ὺ βδῃοι]ὰ 866 
μα. (Μεῖῖ. χχνὶ, 9, 10.) ὙΤμῖὶθ νδϑ ἔσθ ουϊάθποα ἰοὸ 86 δροβίϊθβ, δηᾶ 
᾿πεγοαδοὰ βοὶγ Βορθ οἵ βϑοϊηρ “6809 {Πδηιβαεῖγεβ. Ηἰἱ8 {Π|τὰ ἀρρβθάγδῃοο ἴο Ῥείος 
που ]ὰ ργο Δ Ό]Υ οοπνίποο δἷπι, ἀπὰ νγου]ὰ θ6 8 βίγοπρ δἀἀἰἰομαὶ ργοοῦ ἴο {π6 οἴμοῦ 
ΔΡοβίϊοβ, Ηἰ8 ναϊκίηρ ἴο Επηπιλὰϑ τὴ ἢ ΟἸΘΟρα8 ἀπ α δποῖβογ ἀϊθοῖρ] 6, δηὰ ὀχ ρ]αίη- 
ἸΠΩΦ ἰο ἰδμθπὶ 81} 1.6 Ῥγορθθοὶο5 ἘΟΒΌΘΤΟΙΝΝ ἰτη86 1; σοὶπρ ἰπίο [86 ὙΠ] ]αργο, δὰ 
δἰυεἰπρ δὖ πιθϑὶ τὴ {6 πὶ; ἱακίηρ Ὀγοβά, Ὀἰθβδίηρ, Ὀγθακίηρ, δπὰ ρινιρ ᾽ἴ ἴο ἴδοι; 
Ὑ6ΓῈ βυοῦ υπάουδίοα Ῥτοοίβ οὗ [ιἷβ ΤΟΟΟΥΘΓΥ͂ ἰο [Π ἀρδίη, ὑπαὶ [86 ὕπο ἀἸβοῖρ 68 
οου]ὰ ποὶ τοίγαϊπ ἥγοτα στεϊυσηίηρ ἰμδὲ νΟΣῪ δνυθηΐϊησ ἴο Ψογυβαίθμι ἴ0 σορογὶ ννἱιδῖ 
86 Βαὰ ϑϑεῆ δῃὰ δεαγὰ ἴο {πε δροβί!οβδ. (υΚα χχιῖν. 183-396.) ὕΥΒΙΪ6 ὑΠμῸῪ πγοτθ 

ἰκίπρ,, 7655 δἰ 286} δἱοοὰ ἴῃ {86 πιϊὰϑὲ οὗἩ ἱβδθῃ ; δὰ δἴεσ δεκίηρ ἴδθπὶ ἡ ὮΥ 
ΕΥ ἀουδιοά, Ὀαᾷα (Ποῖα ἰοοὶς δἰἰθηιϊνοὶν δἱ δὶ9 πδιηὰθ δηὰ ἔδεϊ, δπὰ Βαδηάϊο Ὦ11), 

ὑπ 186} πυρὰς Ὀ6 Ἰβοτουριγ σοηνϊησοὰ Βα δὰ ἢ68}}: δῃὰ Ὀοῃθ8, δβῃὰ ἱμδὺ 1ὺ τν88 

. ΝογοοΙη θ᾽ Β δνΐον οἵ ἴπς ὈΙδιοα]εἶο8. τοϊαιίης ἴο ΟἸτδι᾽ 8 Ἐοδαττοοίίοι, δηὰ Βοηθου 8 
Τὰϊΐο οἵ Οἢ τ δὲ, οἢ. χὶϊ, 



2580 7λε Δϊγαοῖες γοϊαξοα ἐπ ἐδο ϑογίρέιγο8, 

ποῖ 8 βρὶσῖὐ ὙΒΙΟΒ αὐυωρλτὸ ἰο μοι. δ μη δἷϑ 58} δῃα μβοπογοοιαῦ Ὀοίΐοτα ἰβοτα. 
Ἡανίηρ ἰδὺ8 ΟἸΘΑΓΙΥ ἀδπιοπδίσαϊοα ἴο ἴδοι δὴ ἢ6 ΔΔ ΔοΌΔΙΙΥ τοδίογοὰ ἰοὸ 118 

αἴ, Β6 βῃονοὰ ἴποῖι {μδὺ μ6 1 8]16 ἃ 1μ6 Ῥγορμθοῖθα οοῃοοσπίηρ Εἰ πιο} 88. [86 
8518} ; Ῥαγ ΓΟ Ό]ΑΥΪΎ ἴπο86 τοἸδίϊηρ [0 πὶ8 βυβογιηρδ, ἀθαίν, δηὰ γοϑυσγοοοῃ ; δηὰ 

Δρροϊηϊεὰ ἰδοῖλ ἴο 6 ΕΒ ΜΙ Ώ68868 ἴο 86 νου], απ ὑσθδοβοῦθ οὗ εἰ ἀοπρεὶ ἰο 8)} 
πδίίοθβ. (1 χχὶν. 88. 86---49.; οδη χχ. 19--- 26. 

ϑυοῦ ἀπἀουδίοα ῥτοοίδ οὗ δ᾽8 γοδὶ γοβσγθοι οι ἱκορὶ ὑδοῖν ταὶ ἰπ ΤΠ6 ρ]οαϑὶην 
δχρθοϊβίοι οὗ βοπὶθ ΖΌΓΟΒΟΥ τα δίδου οὗ δὶβ αἰ νῖπα δοιπιηϊββίοθ, ΑἹ] ἐμ6βα 
ἱπιοσυίονβ δΔη ἃ ΘΟΏ ΘΥΒΒΌΪΟΏΒ ἰἢ ΟΠη6 ΘΑΥ Δῇογαοα δουπάδηϊ πηδίδν ἴῸγ οοπδι ἀογαίοη. 
Ὗνε δ ποῦ ἱπίογπιοά, ἱδβογοίοσο, [Ὡδὺ 6 γ,ἷνλλ Β6ΘῺ ΔΗΥ͂ ΤΠΟΓ8 {1}} {86 εἰρθι ἢ ἀΑΥ 
αἴλετ. Ῥυγίηρ (δΐ6 ᾿ηΐογναὶ, {86 δροδίϊοθ σου μδᾶνα ᾿θβίυσα 0 τουοῖνα σοί παν (86 
ϑοναγαὶ αἰδίϊηοῦ ἔλοῖθ ΒΊΟΝ ΟἸΘΑΓΙΥ δηὰ ἀροϊϑίνε! Υ ὑγονθὰ ὑδαῦ Βα νγα8 ἰΣῸ] Τίβο ἢ 
ἔγοια ἴδε ἀραὰ. ῬἘΒοκαδδ ποῦ Ὀϑέπσ ρῥγοϑοηὶ δὖ δἷ9 ᾿πίοσνονν τ ϊΓ ἢ [Π6 ΟΥΒΕΣ δροβί! 68, 
6908 δῃονγοα δἰ πι36}} δσϑαῖίῃ ἴο ἰθθηὶ 8}} οὐ ἴδ Ὁ]]ονγηρ γαῖ ἀδγ οἵ ἰδὲ ψϑεϊς. 
Ἡς θη βυυδηιν θὰ ἤἢο 8 σϑιθχδσοϊηδίοῃ, δπὰ ἀδδίσοὰ Τοῦ (0 Ρυΐ δ ἄπρον ᾿πίο 
[86 ῥγϊηΐβ οὗὁἨ [6 π1]8, απὰ ἴο {μγαδὺ ἷ8 μαμὰ ᾿ῃϊο ἢ15 5146, ἴῃ 186 ργϑϑθῆος οὗ (ἰθπὶ 
411. (Φοδη χχ. 26---.29.) Αὐἶοσ {μῖ8, Ὁ ἀο68 ποῖ δρρθᾶσ (μα δῇγ οὗ {Π6 ἀροφέϊεα 
οδηϊοτγίαἰποα (Πα ᾿ἰοαϑὺ ἀουδί. ὙΤΠοῖν οὐοάϊαποα ἴο “9688, πῆο οσομῃπηδηϊσοα ἰδοπλ ἴο 
τηδοῦ Είπι ἰῃ (1411166 ( Μαιῖ, χανπ!. 16.}), {μδη ἴο τείαση ἴο δ γαδβαοαι ( Αςίδ ὶ. 4.), ἀπά 
ἴο νγαῖϊῦ ἰβογο ἔου [86 ῥγοπιῖθα οὗ 186 Εδίμονῦ (Ας(β 1ἰ. 4.}, ἃγὸ ἀδοϊδῖίνε ῥτοοίβ οὔ 
τοῖν ἄτγπι (Αἱ ἴῃ 86 ΤΟΔΙΠΥ οὗἉ 8 τοδβυστθοῦοη; ὑο τ ΒΟ ΏΔΥ Ὀ6 δἀἀθὰ {πὸ ἴγϑβ 
δηὰ ναγίοϑα τππίυδ] οοπγοσβαίίο ΜΔὶοὰ ΟἸ γί μοϊὰ τὶ ἴθ 6 δαυθη ἀϊβοῖρ᾽οβ ὉῪ (88 
868 οὗ ΤΊ εσίδβ, δίπουν 815 ἀρρθάγβῃοα [0 8}1 (86 εἰθυθῃ ; μἷθ δδατπε βραῖπ υχῖτ ἴδοι ; 
μἷ8 ραγιϊσ αν αυοτῖθ8 δὰ ἀιγθοίοπβ ἴο Ῥείοῦ, δῃηὰ Ηἷδ ὑγϑαϊοςοβ οοποθσηΐπρ δἷαι 
δηὰ Φόοδη (ΦΔοδη χχὶ. ]---28.), βοὴ 6 Γαρθϑαϊοὰ βοιγθ ὑχγοοΐβ, δῃηὰ δα ἀϑὰ οἴβεγβ, ἰο 
οοηβγῃ δηὰ οδίβ Ὁ 8 ὑμοὶν 18. ΤὙΠδὶ ὑμοῖν ἴδασ δῃὰ βυγργίβα δὖ 818 δρρϑάσγαησα ἴο 
τΠθηὶ νγ8ἃ8 ΠΟΥ͂ ΘΟΠΒΙἀΟΥΔΌΪΥ Αἰπιϊ δηθὰ Ὁγ [868 τορι οη οΥ̓͂ ᾿ῦ, 18 ουἹάθπιὶ ἴσοι [86 
βίγδαϊη οὐὁἁἉὨ [186 σοπψογβαιίοῃ Ὀοΐνθθη εϑυ8 δπὰ Ῥεϑίου, πιο 18 ΤΏΟΓΘ ΘΒΒῪ ὑΠΒΏ ΒΏΥ͂ 
(Πα 18 τοοοχἀ δὰ ἴῃ ἴμ6 ΤΌΣΙΩΘΡ Βρρθδγδῃοθβ. «διη6δ, 4150, μαυϊηρ βοο ΟἾγ δῦ δἰοπα 
( Οον. χν. 7.), νου]Ἱὰ θ6 δὴ δα ἀϊζίομαὶ ργοοῦ Ὀοῦδ ἴο μὲ πι86 1 δηὰ ἰο {Π6 τοὶ οὗ 189 

ἰδαὶ ρ᾽68β. Α8 ϑδοῖ ψου]ὰ πδίυσα! Υ οοτατη πη! οβίθ ἴο δ18 Ὀγοίγοη Ἡμδῖ 6 Πδὰ βϑϑῃ, 
᾿ιοαγὰ, δηὰ δἰῖ, ἴο οοηνίποο ᾿ἶπ ἰΠαῦ “6818 γγ88 ΓΘΆΠῪ αἰἶνο δρϑδῖη, ἴπὰ ταϊηὰϑ οἵ (86 
αἰβοῖρ]68 ἰἃ σαπογαὶ που Ἱὰ Ὀ6 ργθραγθὰ 07 ζαγίμος υϊάθμοθ. ἊΑ 80}}} τοογθ μυ]ῖο 
ΔΡΡΘΑγΔΠΟ6 (ΠΔΠ ΔΩΥ ὈΣΙΔΟΓ ὁΠ6, ἢ Δρροϊηϊοα Ὀγ ΟἸγ δὲ ἰπι861 Ὁ (Μαιϊ. χχνῖ. 16.) 
ργονυίουβ ἴο ἐν 8 ἀοδῖδ (χχνὶ. 82.) 1 ἴὸ δοι δι ἰοοκ ρῥίδος αἴνον ὑμῶς δνοπί, 
πουϊὶ αθογὰ (818 ὑγοοῦ. ϑοἷι. δῃ ἀρρθᾶγδηοθ ψου]Ἱὰ ρνα ἴο δδο δὴ δὐϑαϊιϊοῃαὶ 
στουπά οὗὨ σοηνϊοιϊίοη ἴπαῦ 6 σουἱὰ ποῖ 6 ἀδοοίνοα, 1 8 (ὯΣ ζτθδῦοσ ὨΘπΙ ΟΣ ΤΠ 
.4ἃ ἐνὸν θοΙΌΓΘ βθϑὴ «688 Το ῖ ΝΟΥ ΤΌΤ Ὀγοϑοηΐ αὖ [86 (ϊπι6, δηὰ αἰβο ΠΟΥ (οσιπθά 
1:6 βᾶπι6 ἰά6β νυ ῖυἢ δἰ πιβο! . [ἢ 8}1}166, ᾿ποτοίογθ, μ6 [85 ἀρροαγοὰ (1 ον. χν. 6.) : 
ἃ τορίου 'ὰ  Βϊοὴ 6 δα ᾿ἰνοά 11}} 818 τη] γοϊοῖ ἢ γΟΑΓ ; Γ᾿ ΏΘΓΟ ἵξ μὴ οἴγδη ρσϑδομοα, 
δηὰ Ὀθοπ βθθὴ ἴῃ ρυθ]ϊο: Ὑθογα 6 ὙσοῦρΒς 818 ἄγεῦ δηὰ ἴΠ6 στθδῖοσ ρασγὶ οὔ δν}5 
Οὔ τα ΐΓ80168 ; 1ῃ6 παίϊνο σου (ΤΥ Οὗ πιοβῦ οὗὨ ἰδ6 δροϑβϑίϊοβ δῃὰ αἰδοῖ ρ] 68; ννῆθγο, 
ἤτοπι Ὀοὶηρ Ὀ68ὲ1 Κηουγη Ὀοίογο 818 ἀδαῖδ, 56 που]ὰ Ὅὰ [06 Ἰῶοσὰ δουυγαίογ ἀ}5- 
(ἰηρσυ ϊθιοα ἰὼ Ὀ6 ἴΠπΠ6 βᾶπη6 ῬΘΥΒΟΏ δἰΐοσ 1ῖ, δηὰ ὙΠΠΟΓΟ ΔΩΥῪ ἱπηροδίητα τουϊὰ Ὀὰ 
ϑοοησϑί δηιὶ τηοϑὲ ΘΆΒΙΪΥ ἠφίοοϊθά. Ηρσα γγὰβ ἢ6 δου! βοὴ δἷῖνα ὈΥ δῦονο ἄνα 
Βυπιγοα Ὀγοίβγθη δὲ οποο: οὔ σβοπὶ ἴπ6 ρυδαῦον μαγί σοσὰ ποῖ ἀοδὰ σβοῃ Ῥααὶ, 
ϑούογαΐὶ γ ΑΓΒ ΔΙΟΥ, Ἡσοία ἢΐ8 ἤγϑί δρί δια ἴὸ 1π6 ΟἸ γι βϑιίδη σμτοΣ δ Οογπίθ. ὙΥ̓́ΒΘπ 
{Π6 στοαὶ Δροϑία οὐὗἩ 186 Οδηθο8 μα] !Ἰδιοὰ 18 ἀοίδηςα οὗ ΟὨγίβι' 8 γτοδυγγθοίίοῃ ἢ 
{πεῖ ορίϑι]6, Β6 ἀδοϊαγοὰ ἴὸ {6 πνουῦ]ὰ {πὶ 6818 δβαὰ ἀρρολγεὰ ἰὼ {μ686 ἥν λωπάγεα 
τοϊίπο 5568 δῦ ΟΠ6 ἴδ: δῃὰ ἢ6 εὐβρεινς ἴο 8 ΠυμλΌοΓ ἀὐρλῶν ὙΠῚ0 ἬΘΥΟ ἴδοη αἰῖνα 
ἤογ ἴ[8)6 ἰγυἢ οΥὨ 18 αϑδεογίίοῃ. ΟὟ ἰξ 5 ποϑὲ οογίαΐη, {μι Ῥαὺ] πουϊὰ ποῖ, οουἱὰ 
ποῦ, ἀπγϑὲ ποῖ, Ἔχ ργ688 δἰ πηβ οὶ Γ ἴῃ (δὲ ΤΆ ΠΠΟΣ, ἰἢ ἴθοσο δὰ τοῦ ὈΘΕῚ ἃ στοαὶ πυπὶ- 
ὍδΓ οὗ ἀΐϑοῖρ] 68 8}}}} "ἰνίον, το ἰοβιθθὰ ὑμαέ {πο μδὰ ββϑὴ “9688 Οἰσιβὶ δον .ν}8 
Ταδυγγοοϊίΐζοοα. Οου]ὰ 4}} ἴοθα σοθῃ ἄστοα οἱ ΙΑ ἴο τηδὶηταίη ἃ να 18] δε μβοοῦ, 
ποῦ ΟἿΪΥ διϊοσοῖθοῦ ὑπργοδίδοϊθ, Ὀαϊ 4180 βοῖὶ δὲ Ἰηνοϊνεὰ ἰμοῖὰ ἴπ οοτγίμϊ αἶδ- 
ΒΟΠΟΌΓ, ρΟνοΓΙΥ, Ῥογδθουϊίομ, δπὰ ἀθδι ἢ Αοοοτάϊηρ ἴο {δεῖς ονπὶ ᾿σὶ πο Ρ] 68, οἴμ᾽ 
88 “0678 ΟΥ ΟΒΥΙΒΏΘΠΕ, 1 {818 ὑσβτηοηγ, 0 τοι [86 δἀμβαγοὰ ἴοὸ (86 ᾿αϑὺ τιοταθτῃὶ 
οὗ {ἱεῖν ᾿ἶνεβ, δὰ Ὀθθῃ {8186, {Π6Ὺ οχροδβοᾶ ἐμεπηβαῖνθθ ἴο δὔρυτιϑὶ τΐβεσγ. ἴὐπάοσ 
βιιοἷι οἰΓοιπηβίδῃο 68, {8686 τπϑῃ οὐυ]ὰ ποὶ Βαν ρογβενεγοὰ ἴῃ πιαη δἰ πίηρ ἃ 78]86 
ὑδϑυ ΠΊΟΏΥ, 688 οα μδᾶ πγουρὰϊΐ ἃ πχῖγδοὶθ ἰῃ πέμβα πδίυτο ἴο ΘΠ80]6 ἱηροδίογα 
ἴο ἀδοοῖνα {86 ποιά. 



Το οΥ ἐλοὶν 1περιγαίίοη. 25] 

(3.) Οὐπείαου ἐπεὶγ ἸΝΟΒΕΘΌΙΙΤΥ απα δἰοιοπθδς ἕπ δοϊίουΐπο ἔι6 γὲ- 
διιγτοοίίοπ οΥΓΓ᾽ Ολγιδί. 

ΤΗΐϊθ τοπάογοὰ ἰδ ᾿πιροϑϑὶ Ὁ]6 ἐμαὶ (ΠΟΥ οοπϊὰ ἐδοτηϑοῖνοβ δ6 ἀδοοϊνοὰ ἴῃ ἐμαὲ [Ἀοΐ, 
1π σοπιιοῦ ἢ {ΒΕ ῚΡ ΠΟ ΓΥΘΏ, ἘΒΟΥ Θχραοϊθὰ ἃ σοϊχηϊηρ δηὰ ρἱογίοιιδ ΝΜ θβδί ἢ, 
ὙΠΟ νὰβ8 Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἴο ἀοἸ νον ἢμ6 πὶ ἔγοπι [86 Πλοτηδη γοῖκο, Ὀυΐ τ8ο γγ8 8150 ἰο δυθὰῃθ 
8}1} ἷ8 δποπιῖθ. Ὑ  0Σ πὶ αἶβὸ (867 ᾿ποιηϑοῖνο Ἔχρεςιθὰ ἴ0 σοπαῦοῦ δηὰ τεΐρῃ, ἴο- 
βοῖμον πῖῖὰ 186 τεϑὶ οὗ 186 “Ἔντϑ, 88 ὑτίποοϑ δηά ποῦϊεβ ἐπ {86 δρ᾽ ἐπαϊᾷ ϑδγίη]γ οουτὲ 
ΟΥ̓ {819 ἰδ ροτγαὶ Μεβδίαθ. ΝῸ Ὄχρθοϊβοη οὐον Ἠδιϊοτοὰ (86 ῥσθαοϊαϊπαηΐξ ραϑβίοῃδ 
ΟΥ̓ πιδῃ 80 ΡΟΤΘΡΓΪΥ 88 ΤὨΐἷ8. [0 βμονθὰ {ἰ56] ΟἹ ἜΥΟΥῪ Οσοδβίοῃ, δπὰ δἀῃεοσοὰ ἴο 
186 πὶ ἱπιτῃ ον Ὁ] Υ τπ1}} (86 ἀΔΥ οὗ Ῥεπίθοοϑῖ ; ἴοσ, ᾿υδὲ δὲ ἴὯ6 τοοηθηῖ οἵ ΟἸγδι 8 
δϑεθηβίοῃ, ἴθῃ ἀδγδ οπἱγ Ὀείογο {παὺ [δϑίναὶ, ΠΟῪ δδκοὰ ἴηι, Ζοτγά, ιοἱϊὲ λοι αἱ ἰλὶ 
ἔϊηιο γοδίογο ἐλε ἀϊπράοι ἰο Πεγαεὶ ἢ (Αοῖϑ Ίι. 6.) 

11 ἰδ ουνϊἀθπὶ (μδῇ τθογ ἀἰὰ ποῖ δπὰ σου]Ἱὰ ποῖ Ὀδ]δονο ἐμαῦ δα νου] ἀΐα : αἴἴξον Βα μαοὰ 
Ῥτοάϊοῖοα 5 ἀδάι ἔνα οΥ δὶχ ἀϊβδογοηὶ τἰπιθο, Μαγκ το αἴθ ἐμαὶ ΟΠ" τράοτείοοα ποί 
ἐλαί φαγίπρ. (ἰχ. 82.) [1 'Β ΘαυΔ}}} ονυἹάοηϊ, ὑπαὶ {ΠΟΥ ἀϊὰ ποῦ Ὀοϊΐεν 6 σουϊὰ ᾿ῖνο 
δσαΐη, ποῦν ἰΒδίδπἀϊπσ 6 δά τερθδίθα!υ ἔογοιοϊὰ εἰ τεϑαστθούοθ. ὙΠ6 ποιΐοπ 
ψοἢ 16 968 μδὰ οὗὨ ἃ ΣοϑΌγΥΟἴΟΠ 28 ΟἹΪΥ ἰμδὲ οὗἁ [ἢ ἰαδῖ ἀδγ. (ϑοδη χὶ. 24.) 
ΤΠ ΟΓΟ νγὰ8 ἰπἀοοὰ ἃ ΓυπηοΌΣ ταϊϑοὰ ὉΥ βοπιθ, ὑπαὶ Φοδη 156 Βαρίίδὲ μαὰ τίβϑῃ ἔστοπὶ 
ἴΠ6 ἀοβά, δῃὰ διδὰ αἴεγνδγὰδ Ὑτουσς ἴπο86 τηΐγο]θδ ὙΠΟ 6 ΤῸ ρϑγίογιηθα ὉῪ 
ΟΒνίβῖ, υηᾶοσ 1})6 ἤδῃι86 οἵ 6888 οὗἩ Ναζδγοίβ, 85 Ἡδγοά᾽ β συγ ἔδασε Ἰοὰ δπὶ το Ὀ6- 
Ἰονα : οὔδοῦβ βα!ὰ {μδῇ ὁπ οὗἁἉ {π6 οά ῥτορβοῖβ μδὰ γίβαεῃ δραϊη. ([υκα ἰχ. 7, 8. 19.) 
Βυῖ ὈοΙᾺ δοδ6 ΤῸ {ἶπ6 ἀϊδοῖρ 68 γον ἴο ὑ6 ἴαϊδο, δῃὰ ὑποσζοίοσγε δδὰ 11{116 σθδδοη, 
ἔγοτα δι ςἢ ρτουπά [688 τηϊδίαϊκοβ, ἰο δηπίεγίδίη ἃ Ὀ6]Ἰοΐ, ΘΟ ΓΑΣῪ ἴ0 1116 σοῆογαὶ ορίπῖοι 
ΟΥ̓ {Π6 “65, οὐὗὁἨἁ δὴ ὑπηιδαϊ αίδ τοϑαττθοίίου οΟὗὁἨ δγ οπς ἔγομι (86 ἀεοδά. Απὰ π]ιαῖ- 
ΟΥ̓́ΘΓ ὙΓᾺ8 841 ΟΥ̓ΔῊΥ οἶλεν τοϑυγγθοϊίοη, ὙΠΕΥ͂ ΘΟμϑίἀογθαὰ 88 δἰ ἀρ ΟἿΪΥ ἰο ἐπ : 
τὴν γιρδέϊοπεα ὁπ6 τοϊλ ἀποίλον' ιυλαὶ ἰδ6 τὶδῖπρ 7γοπι λα ἀεαά δτλοιία πιεαπ. (Ματὶς 
σ. 10.) 
ΤΠ6 δροϑίϊοθ δηὰ οἱβαὺ αἰϑοῖ ρίοβ, ἰβοτοίοτο, ἯΘΤῈ 80 (Ὧγ ΠῸπι Ὀοΐηρ ΟΥΘ Ὁ]ΟΊ18, ΟΥ 

ζογινασγὰ ἰο 6] θυ ἵἴπ6 τοδυστοοϊίίοη οὗἩ Ομ τῖβὲ ἔγομι [μΠ6 ἀοδὰ, ἱμαῦ [6 ΕΓ ποῦ ΟἾΪΥ 
᾿ἸπαΘΙΜΉΤΕ, δηὰ σΑΓΟΙῚ] ποῖ ὕο Ὀ6 ηροδοά ἀροῦς Ὀυΐ [ΠΟΥ ετα Ἔχ ο θά! ηρ]γ ἀϊθδάοης 
ἈΠῸ ἀϊδιτυδίδι!. ΤΉΘ ποθὴ το ψγοπὶ 10 {86 ΒΟΡ.Ϊ ΟἾΣΘ ΤΕΓΟ 80 ἔδι ἴτοϊῃ ἐζρεοίϊηρ 
ἴο πὰ Πΐπι γίϑϑη ἔγοπι ἴ86 ἀοδὰ, ὑπαὶ [86 Ὺ σαστίθα ὙΠῸ το τ ἃ ργθρασγδίίοῃ οἵ ϑρὶ δ 
ἴο δια αΐτα δ5 ὈΟΩΥ ; δηὰ τβοῃ ΒΟΥ ἐουηά ἰδ ποῖ, {86 γ ̓ψσοσα το ν ρογρίαχοα, --- 
ποῖ τοοο ]οοιηρ 86 Ὑογὰβ τ δίοδ 968ὺ8 μαὰ δρόκοη ἴἰο ἴδοπὶι σομσοτηίησ {ἢ 6 ΓΕΒ ΓΤ. 
ΤοςοΠ, ἀ1}} (86 ἔτγο δηροΐὶβ Ὑΐο δἱοοὰ ὈΥ͂ βοτὰ ἴῃ δἰ πίη ρατιιθηῖδ πδὰ Ὀχουρλὶ 
{6 πὶ ἴο {πεῖν σοπηο ὕγδησθ. ([0Κ6 χχὶν. 4--8.) Βαῖ τ Βοπ 86 Υ γεέμγποα ἤγοπι ἰλα 
δοριιϊελτε, απα ἰοἰά αἱ ἐλεε6 ἐλίπρ ἰο ἰλε οἴδοετι απὰ ἰο αἱ (λέ τοεί, (ἰΔ6Υ αἰδὈο]!ονθὰ 186 
ἰοαΟἸΪ ΠΠΟΩΥ οὗ ἐπ6 πορλθῆ, δηὰ ἀγαθὰ ποῖ τογὰβ αδ ἑαΐε ἐαἶεε.1 ὙΥὨοῺ ΟὨτγὶδὲ 
ΔΡροδγοὰ ἴο 186 ἔπτο αἰδοῖ 168 ἰπ ἡμοὶς ὝΔΥ ἴο Επιδιιδ, Βα Τουπὰ (ἤοτω δουτον }} 7 
σον υβπρ' Οἢ 8}} (Πο86 ἰδίπρβ πιβίον δὰ Βαρρθηθα ; δηὰ οἱ δίδ ἱηαυϊσγίπρ {88 Τϑϑβοῃ 
οὗ {πεῖν βογγονν, ἔθ Ὺ ρᾷνθ δ:πὶ Βυο δὴ βοσουηΐ 88 ΒΠΟῪΒ {6 ἀσδρομ πη βοη- 
πιθηΐβ οὗ ἰδοῖσ σοηάποη. Αἷοσνγαγὰβ τ βοὴ (Ὦθ86 ἴνγο σοῦ {ποιηδοῖγοα οοηγϊηςοά, 
οηὰ ἰοϊὰ ἴΠ6 τοϑὲ δῦ δὰ μαρροποὰ, πείλεν δοϊϊουοά ἐλέῳ ἕλοπι. (Ματὶς χνὶ]. 18.) 
Απὰ πΒδη, ἱπιπιοδῦθ Υ ὑροῦ 1818, εδια λίπιδοῖ δἰσοά ἕπ ἐλ6 πεϊάδέ οΥ ἰλόπι, λὲν τρογ 8 
ἐεγτί βεαά απ αὔτὶρλίεα, απὰ οδεα ἐλαὶ ἐλεν λαά δεεκ α “ρὶγὶ ; απή Ὺε βαιά ειΐο 
λεπι, Ἡὴν αγὸ ψο ἱσομδίεα, ιοὴν ἀο ἰλουρλίε αγὶδ6 ἴῃ νου λεατίΣ 7 Βολοίά πιψ 
λαηπάς απὰ πιν 7εεί, ἐλαί ἰΐ ὦ 1 πνεῖγ: λαπαΐϊε πιο, αμπὰ δε6; 70 α αρίγιί λαίλ ποί Πεδὴ 
απ δοπεε, αϑ ψὲ δε6 πιὸ ἡαῦο. “πὰ ιυλεη δε λαά ἰλμδ ἐροζεη, ὧδ δλοισεά ἰλονη ἀΐδ λαπαε 
απά λὶε ζεεί. (1,κο χχὶν. 86--40.) [10 ἰ5 ἴο Ὀ6 οὐδοσνϑὰ, ἰμδὶ ὑδ6 »γτίπί οὐ ἰλε παὶϊὶξε 
ὉΥ νι δίο Βα τἂἂβ ἐββδίοπθα ἴο 86 ἌἽγΌ88 νγ88 δ81}}} ρέει υ νἱβῖ8]6 ὈοΐΒ ἰῃ δ'8 Βοπὰβ 
πὴ {δεῦ : Ομγίδι τμογοίογο ἀρρειλϊοὰ ἴο 186, Ὀδόδυδβα ἴθ ὕδυ8 Γιγηιβῃ θα ουϊάθποθ 
ἐλαί ἐξ τσας λ6 λἀἰπιδοῖ, τα ἰϊοἢδ πὸ τηδη που] οουπίογίεις, 8501} ἐλὲν δεϊϊουοά ποί 707 
ἦν, ακὰ ιροπάεγεά. Τὸ τοπιονα (8 ἀουδί, λέ αγΊ μον βαἰὰ ἴο {Π 6, Πατε ψ6 ὄϑγα 
ἀπῳ πιδαί ἢ Απά, ἴῃ δῆδνοῦ ἴο 18 ἱπαυΐγγ, ἐλεὲν βαυε λὶπι α ρίεοε οΓ α ὁτοῖϊϊεά Μεὰ 
απὰ 077 απ Ἀοπεψοοπιῦ. Απὰ ἂε ἰοολ {ΐ, απὰ αἰὰ εαἰ δεΐοτε ἱλεπι. (41---48.) ΑΙ 188 
ἐπὰ οὗὨ ἐμἷ9 ργοοροάϊηρ, δπὰ ἐβθὴ οἷν, ἀϊὰ (Β6Υ Θη τοὶ Ὀε]ϊονο [Βαὺ ἢ6 νγ85 σβθη 
ἔγοπι (86 ἀθα. Αὐδγ 41} {μεβε ὑσοοΐβ, ὙΒβοιθδβ, οὔθ οὗ (π6 ἱσϑῖνθ, ποῖ Ῥεΐπρ τὴ ἢ 
{πθιη τ βοὴ 9688 μδὰ ἀρρεατγοὰ ἰο 1Βοπ), ἐχργοβδοὰ 85 ἀἰ 86! οἱ οὗἁ μ8 γθβυγσθοθ οι, 

" ΊαΚο χχίν. 9. 11. ΟΥδοΓ ἰῃδίδποοδ οὐὁἁ η 6] εἴ ἐπ ἴπ6 ἀὐδοῖ 68 ΤΌΔΥ 6 δοθῃ ἱπ γ γδθ 
12. οἵ ἴῃ δβαπια οπαρίοσ, 8180 πῃ Ματγῖ χυΐ, 11. δηά Φοῇπ χχ. 15. 3δ. 



252 Τῆς Λίϊταοῖος γοϊαίοα τπ ἐδια ϑογίρέιγ 65, 

σοη {πογ ἰο]ὰ πἷπι {μαι (ΠΥ Λλαά δϑοόη ἰλε Ζονά ; ἀπ δαϊα τιηΐίο ἰλοηι, Ἐοορέ 7 δλαϊὶ 
ὅ66 ἴῃ λὶδ λαπάς ἰλε ρτγὶπέ ΟἹ ἐλε παϊΐα, απ Ρυΐ πιν ἥπρεῦ ἱπίο ἰλ6 ργὶπί οὗ ἰλθ παὶϊΐδ, απά 
ἐλγιιδὲ τῖν λαπά ἱπίο λἰδ σἰάο, 1 σιτα, κοτ Βεῖῖκνε. Αἱ {μὲ ἐπα οὗ εἰρίιξ ἀδγβ, σβεῃ 
186 ἀἰ8ο)ρ0]68 Ἴγασα 8886} Ὁ] 6 ἃ τοροίμοῦ, δὰ ΤΒοπηδ8Β γγ88 ὙΠΠἢ ἴΒοτη, 6518 σαπλθ (0 
{Π6πὶ ; δηά, ἴο σοηνίηο ἴπΠ6 ππθο]ονίηρ Βροβίϊθ, δηαὰ ἴδ κα ΔΎΑΥ 8}} ργθίθῃςθϑ οὔ ἰῃ- 
στοά ΠΥ ἔον {86 διΐατγα, δ σταηϊοὰ μἷπι {π6 δα:1δἰβοϊίοπ 6 ἀεβίγθα. 1118 Ἰγγοῖγασδο!θ 
οδνυϊάθῃοο σοηνἱποοᾶ ΤΒοπιαβ, ἮΒΟ ᾿πητ αἰ ο  Υ οοηΐδαβοα πῃ το θα λὲς Ζογαά απὰ λὲδ 
Οαοά. (Φοῦῃ χχ. 24--- 28.) ὙῊῸ Ὀδοκναγπθ88 τ οι (Π6 ἀἰβοῖρ 68. τηδηϊ βίο ἴῃ 
θα] ανίπρ [86 γοϑυγτθοίίοη οὗ {μεῖν Μαβίοσ, απὰ ἱῃ8 βογυρυϊουβ ἱπογθά }}γ οὗ ΓΤ Βοπια5 
ἴῃ Ῥαγυ συ] αῦ, δγο ἢοΐ ΟἸΪΥ ρΟΥΙΟΙΥ οοπβίβίθην τὴ ὉΠΟῚΣ θροῦν δηα ἤυτη οὗ πιϊηὰ, 
8ἃ8 βοὴ (Ὁγ ἴῃ ΟΠ ΟΓ ραγίβ οὐ {μοὶγ ΒΙΒίΟΥΥ (Ὑίοἷλ δβίηονσβ ὑπθαὶ (0 ἰἰᾶνα Ὀθθ ποῖος 
δηἰ υϑ᾽α5818 ΠΟΓ [Δ Π31108}, ἀπαὰ οὐ [πδὺ δοοουηΐ ἐνόνεμις ἴγοια μπίογπῖῳ ; Ὀὰὺ 1Π 6 Ὺ 
ἄογῖνο ἃ ΓΓΊΒΟΥ ΔΡΡΘΆΓΘΠΟΘ ΟΥ̓ νΟΓΔΟΙΥ ἰο 186 Ὠϊδιοτίδη, ἢ γγα σοπδβίαδγ ἐπα ἃ ἔγχος 
οὔ {π6 Θοδβροὶθ σσουὰ αν δρργοβομαθὰ βοιὴθ ἀδίγπιεηῦ ἴο 818. σταπὰ οδ)οςῖ, {88 
ΤΟΒΌΣΤ οιοΩ οὗ 6808, ἴτοῦὶ δῇ ἱπαἰϑροβιιοη δηὰ ΠΝ ΠΏ ση 688 ἴῃ ὕΠ086 νν ὯΟ ᾿ζΏΘ 
Ὠΐἶπὶ αὶ ἴο δοκπον]οάρα ἱμοὶγ 1,ογὰ ἀραὶ. δυοῖν ἔγΓαΉ Κἢ 688 8 δ᾽ ΠΡ] ἸΟἸΟΥ ΟΥ̓ ΠΑΓΓΤα- 
εἶνε δ΄α βίγικίηρ ργθβιτηρίϊοηβ (πὰ θροη ἀθηι} } οὗ [86 ροβιεν ονυϊάςποθ αἰγοδαγ 
διἰάυοοα) οΥ̓ {Ἰν6 σϑ! Ὑ οὗ 1818 σδρ 8] ονθηῖ, τ! ἢ 18. 06 σογηογ-δίομα οὗ ΟἾτ8- 
ΟἸΔΠΠΥ ; δηα ἱπά γθ  γ ἀνθὸ [Ππ6 Θπίγα οοηνϊο οι οὗὨ 86 δροβί)οβ {πδπιβοῖνοϑ {πδῖ 
ΟἸτῖδὲ δὰ ὀχρίγοά οἡ {6 Ἵοσσοβϑϑθ. ΑἹ] {Π|6 οἰγουπιβίαποθβ οὗ {1113 ραγί οὗ (6 ἀοἌροὶ 
Βἰϑίογυ σαπηοί [81] [0 τῇδ Κα ἃ ν6ΥΥ σΟηΒ: ἀΘΓΔΌ]6 πα ργθϑϑίοῃ οὐ ὑπ τη οὗ ΘΥΘΓΥῪ ἱπὶ- 
ΤΟΙ δηα ἀἰβοογηϊηρ ΓΟ οΓ. ἔμοτο 15 ἃ σογίβιη ἰἰγαϊν ἴο ΠΟ ἢ δ ᾿προϑίογ, δἰ δὰ 
Υ ἱπρθπυ νυ ἀπ δα ρουίθποθ, ΠΔΥ  Ὀ6 Δ]]οτνοα (0 πρσς ΜΠ} 10|1}6 ἀδήρον οἵ ἀοῖοο- 

(ἴοη : Ὀυΐ δὴ υπάονιδίϊηρ σΟὨΒἰδίθμου ὙΠῚῺ (861. δῃηὰ ἃ βδίγιοῦ σοπ ΌΓ Ὑ ἴο {86 
ΤΩΛΧΙΩΒ οὗ δχρουίοηςο, ὑμγου ἢ ἃ οἱἰγοππιδίανζαϊ ἈϊΒίΟΥΥ Οὗ 84 στοδί νδσιοῖγ οἵ ὀχίγε- 
ΟΥΐΠΑΥΥ ὑγαηβδοίίοπβ, 18 Ὀογοπα ἢ 8 ΔΌΠ ἶγ, απμὰ ΟὨΪΥῪ δὐίαί πα Ὁ ἴμ6 βοπεϑὶ 
γοΐδαγγ οὗ ἴγυι}.}--- ΤΠ 8 (ἢ6 Ἰπογοἀ ἐγ οὗὨ (86 ἀροϑί!68, ἴῃ ὑμ6 ἢγϑὺ ᾿Ἰπβίδποο, δπὰ 
{οἷν το] υοϊδηῖ, δον, δπὰ ρσγαάμα] δββοηῦ ἴο {86 αἰ] οὗὨἩ 1π6 ἴδοϊ οὐὗἁ {πον Μαβίθτ᾽ 8 
ΣΟΒΘΌΓΓΘΟΙΙοη (Ἡ ΒΙΟἢ νγ88 800 }} 88 18 ΑΙ αΥ8 γἱο  ἀοα 0 ονϊάθησα ὑδαὺ σου γδαϊςῖ8 ργο- 
)υἀοα8 Βιγοηρ]ν 1 06ι}), σοποὺΣ ἰο Ῥγονα ὑπ ΔΌ80] 6 ἱτηροββι ὉΠ Ὴ οὗ {πεῖν Ὀεΐησ 
1δΒοπηβοῖνοβ ἀδοοϊνοα ἴῃ ἴμαῦ δος. ὙΤΏΘΥ ὈΘΒοἰὰ «7658, ποῦ οῇ 6 ΟὨΪΥ, ΠΟΥ ἰῃ 8 ἔγϑῃ- 
διθηῦ τηβηηθγ, Ὀυΐ [ν )ογίν ἀδγ8 τοσοίδογ, ἀπ Κηθνν δ ἴο Ὀ6 αἰϊνα ὈΥ͂ πιαην ἱπζαϊ- 
ἐϊδΐο ργοοΐβ. ὍΠΟΥ δά [86 ΓοβύϊοΩΥ δηα ΔΒΘΌΓΘΙΙΟΘ ποῦ ΟΥ̓ ΟἿΘ 56η86 ΟὨΪγ, θωϊ οὗ 
ΑἸ} 4116 86 868. ΠΥ ῊΝ δα ᾿ἶπὶ τ ὉΠΘΙΡ 6γ68, ὑΒ6 Ὺ Ὠοαγὰ κἷπὶ τ τ ἰδ αἷν οαγα, τ ἢ 
{Π6ῖν ἢδηι}8 ΠΥ Ἰουοποὰ δηὰ 6] δἷπι, δὰ {Π6Υ ἰαϑιθα οὗἩ [μὰ Ὀτοδὰ δηὰ 88} ν Ὡς ἢ 
δ σάν (μθῶ ; δα δαί δηὰ ἀγδηὶς νυ {]λοτὰ, ἢ οοηνογβοα π}ἢ} ὑΒ6η), ἢ6 οχρίαϊηρα 
ἴο ἔμδιι ἴδ δογρίαγοβ, δηὰ ἢἣθ6 τουρἘδ ταῖγδο 68 Ὀθίοτο ἴμθηὶ ῃἰη)86 1. Τῆς [πα οδβὲ 
Θη  υδίαϑῦ οου]ὰ ποῦ Ὀ6 ἀδοοϊνοα 1ῃ ἴπ686 ΡΑΓΓΙΟΙΪαΓΒ; Ὀὰχὺ ΒῈρροδιη ἰμδῦ ΟΠ 6 
τδη πὶσὺ θ6 ἀφοοῖνοά, σου]ὰ 4}} 86 δροβϑίθβ Ὁ Οουϊὰ αδοδο σε λμπαγοα Ὀτοῖῆτοπ 
αἱ ὁπ66 6 ἀροογοα Ρ [{1π [818 ςα56 ἴΠποΥ σου] ποῖ Ὀ6 οογίδ!, {Π|6ΓῸ 16 ΠῸ ΟΣ ΔΙ ΠΥ 
ΟΥ̓ 86η86 ἴῃ ΔΠΥ͂ (Ά86θ. Απά 85 ἴΠ6 ΔροΟΒβίΪ6 5 ποι Β 6 ΓΘ ὩΟΣ οου]ὰ ὑ6 ἀδσοεϊνοα {μ6ῃ}"» 
δαῖνϑϑ, 80 [ΠΟΥ ὨΘΙ ΒΟΥ ἀϊὰ ποῦ οουἹὰ ἀδοοῖνα οἰογβ. ΕὟὉΥ, 

(4.) Οὐπδίάου ἐδ ΜΟΒΑΙ, ἹΜΡΟΒΒΙΒΙΣΙΤῪ ΟΚ ἐλοὶῦ ϑιοσεοαϊπο ἐπ 
ραϊπιΐπφ αἢ ἐπιροδίζξοπ Ὡροπ ἐδ τοογίά. 

Ιῃ βαρροτῦ οὗ (Π18 ΓοτηΑτΚ, νγὸ οὔβοσυο, ἰῃ 16 ἢγβὺ ρδοο, ἐπαὶ ἴπ6 Κποόονσῃ ἱπίορ- 
ΤΙ, ἐπυραγο ] ἐγ, ἀπ Βα ἢ Πγ, οὗἁὨἁ Κ..16 Δρο531168, ρ΄. 68 ἰβϑῖὰ θθγοπὰ ονογΥ τ πεσπυ ἴα 
δι ϑῃ!οἴοη οὗἉἨ ἱπίοηἰίοηαδὶ ἀδοορίϊοι.ἢ Βαῖ, βεροηάϊν, 1 ἸΒ6Υ μιδά (οϑι1866α ΥἈ]86]γ {μδὲ 
ἍΠπῸγ μλὰ βοθη “Ψ6508 ΟἸγίβῦ σιβθὴ ἴγοπὶ ἴΠ6 ἀσδά, [Ὁ τγδβ οἰἴμου τ ἢ 8 πηυΐαδ] ἄρτοθ- 
τηοηῦ οΥ πο ὁπ6. Νοῦν 1ὖ σουϊὰ ποῖ Ῥ6 πῇ που ἃ πηι] ἀρτοοπηθηῖ, ἔυῦ δ 
ΘΡΓΡῸΥ {πῶὺ 8 Ὠοὗ βιιρρογίοα ΟΥ̓ ἸΠΔΗΙ ΠΟ. Β σΟηβΘηῦ τηδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ {8}] οὗ 1156] ἴο 
{86 στουπὰ. Απά [ἴἴ που! ἀπανοϊἀΔὈΪΥ μανα 80 δαρροποά, παῖ, νι ῖϊο ομα πουϊὰ 
Βάνὸ δἤσηνθὶ ὑπαὶ ΟἸγὶϑὶ σας τίβοῃ ἤτοπὶ ἰδ ἀδηά, δῃοῖμοῦ πουϊὰ μενα δδοϑογιοὰ 
{π80 1.6 νγγ88 ποί στίβθῃ : οπα σου ὴὶ βανα βαϊὰ (μαῦ ἢ6 δρρϑαγρὰ ἴο πιάπν, δῃὰ δποῖμον 
Ὁπαῦ Π6 ἀρρθδγοιὶ ἴο ὁπδ ΟὨΪΥ : δηοῖμο ὑδδὶ ἢ6 ἀρροαγϑὰ ἴο πὸ οπθ: οπα ποιὰ αν 
γεἰαῖθ 10Π6 τηϑυῖου ἷπ ὁπ6. ἩΔΥ͂, ΔΠΟΙΒΟΥ ἴῃ ἀποίποσ ὙΑΥ; δηᾶ, ἱπ 8ηο, {π6 τηοϑβὲ 
Ἰνοινοϑὺ δπὰ βίποεσα σσου]ὰ μανα δοκπον!εάροα {παὺ ἐβοΓΘ τγὰβ ποι μίπρ δὲ 4}} ἰὼ 1868 
αἰτεῖν. Βυῖ, ΠΥ ΒΟΥ υπδῃϊπιουιϑ)γ ἀρταθὰ ἴὸ οουίγῖνο (ἢ 8 ἱπιροδίατα, (ΠΟτ6 ταυδὶ 

" ὙΆΚοβοΙ ἀ᾿ 8 Ιπίοσπαὶ Εν ἄοπος5 οὐ ΟἩγβιϊα ΠΥ, τοππατῖκ χχχ. Ὁ. 106. 
5 560 ΡρΡ. 122, 123. 1298--]1]87. δεργὰ, ἴῃ νυ αἰ ἢ 1815 βιιυ)οςῖ 15. Δ ἀϊδοιβδοά. 
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ΘΟ ΥΪΥ ἤανα ὈΘ6Π ΒΟΝΘΓᾺΪ ῬΟΓΒΟῚΒ ὙΠῸ ἀρστοθα ἱοροίμογ, οοηβίδη γ 5πὰ υπδηϊ- 
ΤΩΟΌΒΙΥ, ἰ0 τεϊδίβ ἃ τηδίίεν 88 ἴδοῦ συ ῖ ἢ [ΠΟΥ ΚΗΘ ἴο 6 υἱζατὶγ [Ἀ]86 ; πιο 18. 8 
(μίησ δἰτοσοῖμον ἱπιροββῖθὶα: 1. Βροϑυβα 10 18 ἱποοῃοθίνδοϊα ἰδαῇ ἃ τοδὴ ββου]ὰ 
ὙΠ ΠΠἸΏΡῚΥ ἜΧΡΟΒ86 δἰ πη86 1 ἴο 41] βοτίβ οὐ ρυιηἰβπιθηΐ --- ανθη ἴο ἀϑαῖμ [186] --- οα ρυγ- 
ῬΟβ6 ἴο ἰβϑι} γ ἃ τηϑίςογ 85 ἴδοι το Π6 Κηδν ἰο θὲ υἱΐογ]γ 8156. --- 2. Τ ΠΟ ρ]}ν, Ὁ 
δῃ ἀπδοιτγά-οὗ ργοάϊργ, ἔθ γα ββου)ὰ μᾶνα Ὀθθη ομδ βίῃρἧθ Ῥθγβοῃ 80 ἀϊϑροεοὰ, γοὶ 
ἰῦ ἰ6 ἴ6 δοῖσμι ΟΥ̓ ἐσ γαναραποο ἴο ᾿ππαοῖπο, ὑμδῦ ἴΒΟΓΘ γἃ8 ἃ ρτοαῖ πυ ΠΌΘΟΥ ΟΥ̓ Ῥ6Γ- 
δ0η8 ὙΠῸ δι ἀἀθ}}γ οοηοσοῖνοα ἀπά ἰοοὸκ ὑπαὶ ἀληρογουβ γϑϑοϊ θη ; Θβρθοία! γ ἐμ ο86 
Ὑ 0086 ργονίουϑ οοπάπιοῦ πα Ὀδοῃ αυϊῖθ ἀἰβεγοηῖ, Βανίηρ ποῖ ΟΗΪΥ͂ ουἹηοδὰ ἃ στοδὺ 
ἄορτοα οὗὨ οδυϊίοη, Ὀμὰΐ 8180 το οἢ {ΠπῚϊ  Ἰγ, ---- ποὺ ἴο Β8Υ ΘΟ ΑΓ ΟΟ, ---- Οἢ ΒΘν ΓᾺ] 
ΟἾΒΕΡ ΟσΟΑϑ,0Π8. -- 8. ΑἸΒουσ ἢ ἃ ὙΘΡΥ ρτοαΐ πυταθοσ οὔ ροσβοηβ βῃου!ὰ μανο δρτοοὰᾶ 
οσθίμοτν ἴο δίὐθβὶ ἃ []βεμοοά, γϑῦ 1ὺ 18 ἱπογ θά! ὉΪ]6 ὑμαΐ ἐλεν βῃου]ὰ Ῥθαγ τυνϊδπβββ τὸ ἴξ, 
ὙΠῸ σοηβιἀογοα ΡοσΗαΥ δηὰ ᾿γιηρ 88 51η5 πῶ ὙΘΥΘ ΟΓΓΘΥΪΥ ἱποοποϊδίθηϊ τῖ ἢ} ἐμοῖν 
δαϊναίίοῃ : ποιοῖ σου Ἱὰ 10 Ὀ6 διρροβοά οὐ ὄχρθοίρα οὗ ὑῃοβα το, 1 {Π6Υ δ᾽ οσοὰ 
{Π6 τοβιιστοοίίοη οὗ “688 ΟἸὨτὶβῦ ἴο Ὀ6 ἃ ἤιθτα βοίίομ, πλαϑὺ α]50 8] ὃν {μαῦ 1Π6 γ μαὰ 
ζΟ]]ονεὰ ἃ ρμδπίοπι, 8 σὨἸ τ θγί δὶ, ἹΠΊΔΡΊΠΑΓΥ Μδββίβῃ ; δπὰ ἱἢ ΤΠ} δοϊζπον]θροὰ 
ἀπαῦ ΠΥ δὰ Τ]]ονοα ἃ ῥμδηΐομι, [Π6Υ̓ τηυϑὺ ΕἰΚοντῖβα σοη 688 ὑποἷσ οὐσῃ ται 18] ΟΧ- 
ἰγανάρδηοθ. --- 4, Θυσἢ ἃ ται] σοποογῖ ΟΥ Δρτϑαπθηΐ ὩΘΥΘΥ σουϊὰ μανα ὈθΘη 80 
σλγγῖθα οη, Ὀὰὲ (Π8ῖ Βοπια οὗὨ ἴδποηι, ἰο ανοϊὰ μα Βμπιοηΐ, σουὰ Βανο ἀϊβοονογοὰ {6 
Ἰηιγίσαθ ἴο {86 “68, τ ἢ 411 118. οἸΓΟΙ πιβίδποσϑ ; [ἢ Ὀεΐησ τηοβῦ οογίαϊπ {Πᾶΐ, ϑἴποο 
ΟἸγῖϑυ δὰ Ὀδθ 80 ὙΘΤῪ ὈΆΒΟΪΥ Ὀοϊγαγοα πῃ ἰ}18 16 Ὁ1π|6. [Ὁ 18 τῆοτα ργο δ Ὁ]6 {πὶ ἢθ 
σου Ὀ6 80 βογνοὰ δον 88 ἀθαίῃ. ΕῸΡ {μοὺ τϊσῃϊ αν ὄχροοϊοα βοῦηθ σοναχὰ 
ἤγοπι εἷπι ψ Βθη ᾿ἰνίηρ, Ὀυῦ ΠΥ σου]ὰ ΒΟρα ἴῸγ ποίμίπρ ὕγοι Ἀΐπι δῇθν ἷ8 ἀθβδί, 
θαι πιΐβοσΥ δηὰ ἰοττηθηΐβ, βῃδπιθ δηα σοῃθ πηι] ΓΘΠΊΟΥΒΘ, ῸΥ Βανίηρ' ΤΟ] ον οὰ δη ἰπὶ- 
ΡῬοβίονσ. ---- ὅ. 1[μβι]γ, ἴῃ γα 18 ΠΟ ἀουδὲ Ὀυὺ Γμαὶ 0Π|6 ΝΘΡῪ δ8πι6 ργὶποὶρίθϑ νοι δὰ 
ἀἰβϑοϊνοα {1μοῖν τηαΐα4] Μαεἰϊέν σου] ποτα ργοῦ ]ν Ὀγοθκ οὔ ὑπ 6ἷτ πιαΐια) ἐγεασλόγψ. 
Απὰ εἶποα 1ποὶν ἴον δηὰ δῇάωὼωοιίοῃ ἔου 1ΠῸ0Ρ Μαβίοθγ, βιρρογίθαά Ὀγ 186 ρϑυβϑιιβϑίο 
δαὶ ἰα 'νγα8 ἴ86 ΝΜ 655:18}), οουι ἃ ποῖ βυδίαϊη ὑπ πιαΐπαὶ ἢι16 }}γ. ᾿ν Οἢ τοδὰο {ἤϑῖὰ 
ΒΆΥ͂, ὯΟ ΥὙΘΥῪ ἰοην {πὶ Ὀεΐοτα, ζοί μδ ρὸ αἷδο, ἐλαὶ τσὸ πιαν αἷό ιυἐὰ λὶπι ( οἰνπν χὶ. 16.) 
80 {ἰδὲ 186} Β6ἀ δῃὰ Ἰοῖν δίπη ΒΟΥ ἴοὸ 186 ρόονγοσ οὗὨ 18 δηβπιίθβ ; ---- σδη Ὁ Ὀ6 Τοὰ- 
ΒΟΠΔΌΪΥ δι ρροβϑὰ τιδῖ, πανὶηρ Ὀσοη ἀπηάἀεοοοϊνοα ἴῃ {Π6 ορὶ πίοη (6 Υ πὰ οπιογι δὶ ποὶ 
οοποογηΐης ἴδ ΔΜ Θββί δα, ὙΠ6γ β'ιουϊὰ γεῖ ἐπ μια τῆς {Ππ||Ὶ Ὁ 8ῆδπιο, δαγ, δᾶ 
ἀο]οοϊοα οοπάϊ!οη), ργεδετίΐν αὐον ὉΠΔΏΪ ΟΞ] ἈΡΎΘΘ ἴο ΤΙ Δ1ὴ δηὰ αθγη) ἃ ὮοΓ- 
Υἱ 16 116, ἴον (86 Ἔχργοββ ρυγροβθ οὗ αἰβρτασίηρ {861 πδίιοῃ, ΟΥ̓ ΔΥΪΏ 8Π ᾿πλΑ  Ί ΠΑΡΥ͂ 
ογίμο ἴο 1 οἷν ομάσχθ, πα ρογεὶβί ἰῺ τῃδὶ ἰδ] ηἰηρ ᾽ὃ, Βοὸ ὑδαῦ ποῖ οὔδ οὗἩ [ἤθη βδβοι ]ὰ 
γχοοδηΐ οὐ δοη γϑαϊοῖ δἰπγθο] ἢ, Ὀὰΐ 4}} οὗ {Βϑτ βῃου ἃ Ὁπδη ΠΟ 8} δυο 1816 βονογοβδὲ 
τουτηθηῃ!8, ἴο δἴἥσιη πδὺ [ΠΟΥ δὰ βοθῃ νεῆδὺ ὑπ6 Ὺ πδὰ ΤΘΑΙΪΥ πονοῦ δοοη ἢ [τ νγ88, 
ἐπογοίογθ, τηογ ἐν ἱπιροββι Ὁ]. ὑμαῦ (Π6Υ 8δου]ὰ δἰϊοαρί, οὐ δυοοθθα ἴῃ ἴΠ6 διοιρί, ἰὸ 
Ῥϑὶτι δῇ ἱπιροβί (οι οα ἴμ6 που]ὰ. 

(ὅ6.) Οὗεετυο ἐλε ἘΑΟΤΒ τολιϊοῖὶ ἐλεν ἐλοπιδεῖσες αὐοιο. 
Ηδὰ {πον Ῥδοη πιο ρΕΥ δ1ο ΑἹ] γϑαϑοῃίηρϑ, ἀορθηαίπρ οἢ 8 Ἄομδίη οὗ ρὈυϊποὶρ]68 δὰ 

ΘΟΠΒΟΠ ΘΠΟΘΒ; --- δὰ ἰθδγ Ὀδθη Ῥεσίοἀ8 οὔἉ σῃγοποΟΪ ΡΥ ἀδροπάϊηρ οη [δι δηὰ ἀΠΠ- 
οὐἱι οἰ ου 1] 008 : -- δὰ (Ώ6Υ Ὀδο αἰδίδην δνυθηίϑ,  ἸΝο, σου ΟἾΪΥ δᾶνα ὈδΘη 
Κυονη ὉΥ {86 το] αἰ] οἢ8 οὐ οἰ ΒῈΓΘ ; ---- [ἢ δᾺ οἷ} σα.368 ὑπ 6 ῖ Ὁ ΓΘΘΟΠΪ Πρ 8 ταὶρ ῦ θανα ὈΘΘΠ 
βυβροοίοα : Ὀαϊ [ΠΟΥ δ ,αοίβ Μ᾿ ΠΟ 816 ἴῃ αμοβίίοη, σεαΐ ζϑοῦϑ τυ μον 186 το ΠΠ Π65568 
ἀοοϊατοὰ {μι 6 7 μαὰ βθϑὴ τὶτἢ {Π|6}Ὁ ον ΟΥ̓ 68, αἱ ἀἰἤεγθηὺ ρἴδοθβ, βηὰ δ ΒΈυ ΟΓᾺΪ {{Π|68. 
Ηδὰ τμ6Ὺ βθϑὴ 496ϑ8ι8 ΟἸ γί ἢ Ηδὰ {860 ἰουομθὰ μι ἢ Ηδὰ ὑδμευ βαὺ αἵ 180] ν ἢ 
δίπι, ἀπά δαΐθη πῖτ }ἶπὶῦ Ηδπὰ {μ6 οοηνογθοὰ συ εἰπὶ Α] (8686 ΔΓΘ αιιοδι ἢ 8 

οἵ γαοί: ἴὸ νγὰϑ ἰτω ροββί 018 [867 οουἹὰ αν Ὀθθη ἀροεϊνοα ἴῃ ὑμθπι. 

(θ.) Ουοποίάον, ζατέιον, ἐδ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ οΓ ἰλεῖγ ευἱάεποε. 
ΤΉΟΥ 411 ἀπδηϊπιουβὶγ ἀεροβϑὰ {μαὺ ΟΠ γὶϑὺ τοβθ ἤγοσῃ {86 ἀοδά. 
Ιι ἰῷ νΟΓῪ ΟΧΙΓΔΟΓΙΠΑΙῪ ἰΒαὺ ἃ ζδῃρ οὗἩ ἥνα μυπάτοα ἱπιροβύοτθ (76 δρϑαῖ {86 

Ἰδηρυδσα οὗ 1π846]9), --- ἃ ΟΟΒΊΡΘΟΥ, ἴῃ τπῖοὶ τἤΘγα Ἰηυδὲ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ θ6 ῬΟΓΕΟΏΒ οὗ 

ἀϊδοτονι σδρδοϊ 68 δὰ ἰδηῦροῦβ, (86 ἢ δηὰ {86 ἀ}}, {86 (πὰ δπὰ [86 Ὁο]ὰ ;--- 

ἐλ ἰϑ νΘΥῪ δίγαπο 1μαὲ βυιο ἃ παπιόγοιδ ὈΟΘΑΥ͂ 88 818 δῃουϊὰ τρβίηιαίη δῃ μπὶν οὗ 

ονυϊάθηοθ, ΤῊΐβ, μβουουοῦ, ἰδ (π6 οα86 οὗἉ 1π6 ΜΓ Ώ68868 [ὉΣ [86 Τοδατγγθοίίο οὗἉ 6 5118. 

ὙΥ μαι ΟἩτϊκιίδῃ ουον οοπιτδαϊοιοα πἰπιβο Ὁ Δ μδὺ ΟὨτίβιίδῃ αυὸσ ἱπιρθδοβαα δ18 

δοςοιρ εο8}Ὁ ὙΒδὶ Ομ γιϑιίδη δνον ἀἰβοονογθὰ {18 ργοίθπα θά ἱπιροβίαγε ὕ 

(7.) Οὔδεοτυο ἰλ6 ΤΕΙΒΌΝΑΙ,Β δείοτε τολιϊονι ἐλιεν εἰοοά ἀπά σαῦε ευΐ- 

Δ,» 
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ἄσποο, ἀπ (6 ᾿ππυπηογα 6 τυ] αθ οὐὗὨ ρῬϑορὶθ ὈΥ σμοῖὰ {ποὶγ ἐ68- 
ΕἸΙΔΟΠΥ τῦαβ δχοσζηϊηθά, ὈΥ̓ δον ῃὰ Βοδίμθηβ, ΟΥ̓ ΡΒΠ]ΟΒΟρῃοΓΒ πᾶ 
ΤᾺ ὉΪ15, δηὰ ὈΥ δὴ ἰπβηϊῖθ πυτηῦοῦ οὗ ρϑῦβοπθ ΜὙ͵ὸΠῸ γθηῦ ΘΠ ΌΔ}ν ἴο 
Φοτγυβαίθα ; ἴοσ γον θηοθ 80 ογάθσθα (8οβ οἰγουτηβίδηοοθβ, (δαὶ τῃ6 
(ΘΒ. ΟἽΥ Οὗ {π6 δροβίϊεβ πρῦ Ὀ6 ἀπδαβροοίοσα. 

Ῥνονϊάθποο οοπίϊηυσὰ Φαταδαίοπι γογίν Σ,ΘΑΓΒ Αἰτου [86 τοϑισγθοίίοη οὐὗἁὨ ΟΠ τβὲ, ἐμαὶ 
4] [Π6 76 νγ8 πὰ 186 ἤθθ Καόσῃ σου] ὰ ταϊσαΐ οχαπιπα ἴμ6 δνϊάθηοα σοποδσγηΐηρ ἰδ, 
δι] οὐαί δυϊμοηῖίο ῥγοοῦ οὗ {86 ἴσα οὐὗἁἨ ΟΠ γι βίδα! γ. ὙΠ δροβί]οβ, γα γορθαῖ, 
πααϊπιδι δὰ {86 τορυγγθοϊίοη οὗ 6805 Οδγιδῦ Ὀεΐογ ὅν δῃαὰ ρᾶσβηβ, ὈδίΌΓΘ τβῆο, 
Βορβδῦβ ἀπὰ γδΌἷ8, θθίοσα σου ΓΈ εγβ, ὈΘογ ἴδ οῦβ, ὈΘΙΌΓΘ ρθορὶθ γ8ὸ πεσὰ δχρογί 
ἴῃ οχδπι πίη! δη ἃ ογοβθ- οχ δηλ ὙΥ ἘΠ 65868, ῃ οὐδοῦ [0 ἰΘβὰ {86 πὶ Ἰῃΐο βεϊ [ποουΐγα- 
ἀϊειῖοη. Ηδά μὲ δροβί!θβ Ὀόογῆθ {Π6ῖγ ὑββυ ΠΟΠΥ͂ ᾿ῃ σΟὨΒΘαΘΏΟΘΕ ΟΥ̓ 8 ργοςοποογιθα 
ἰοὺ Ὀοίπτθοα ὑποιηβαῖναϑ, 15 ἐξ ποῖ ΤΩΟΓΆΪΪΥ οογίδιη, μδὶ 88 ΠΟΥ πΟΓῈ οχαταϊθα 
ἔοτα βυοῖ ἀἰοσχοης δηὰ σαρϑῦϊα ἤλ6π, δοῦ186 ὁη6 σου μανα ἀϊδοονογοὰ ἴμ6 ργο- 

ἰοπάρὰ ἔγαυὰ ἢ 

(8.) Ταΐε νιοἰΐοο, αἶθο, 4 ἐδ Ὑ1ΜῈ τοῖοπ ἐλὶδ ουἱάεποε τοας σίυεπ. 
1 τμ6 δροϑι]οβ μαὰ Μγδέ ρῃ ὉΠ Βα {818 τϑϑαστθοίο βανυθγαὶ ΤῊΣ αἴϊογ 186 {ἰπ}6 

μη ἢ ΠΟῪ αϑοϊσποά ἴογ δ, ὉΠθΘ] 6 παὶσθν μανα ναι ]εὰ 1186} οὐὗὨ [86 ἀοἶαυ. Βαϊΐ 
ΟὨΪΥ ἔπ γοα ἀ8γ8 αἴτοσ 186 οταοϊβχίου οἵ Ομ γῖδυ [Π6Ὺ ἀδοϊαγοα ὑμδὶ Βα νι88 τίϑϑη δραίῃ, 
ἐπὶ {Π6Ὺ τ το βορὰ {πο ῖὶγ ὑθβυ ΠΟΩΥ ἴῃ 8 8' ΠΡΌΪΑΣ ΤΔΠΠΟΡ δ ἴδ ἔδαϑι οὔἩἨ Ῥενίθοοβῦ, 
ψἰθη 96 γαδαίοιη ὀχροοίοα (Π6 Βργοδὰ οὗ [Π8 γτερογῖ, δπὰ οπιὶθανουγθά ἴο ργανϑῃςὶ ἰὸς; 
πα τθ6 6γ68 ΟΥ̓͂ ἰΠ6ῚΡ ΘΠΘΉ 168 ῬΟΓΘ γοῦ ΒΡΆΓΚΙ Πρ τὴ ταρὸ δηιὶ τδήποϑεα, δηΐ 
νε]Ὲ Οαἰνασυ νγαβ γοὺ ἀγορὰ πιιἢ {86 Ὀ]οοὰ ΕΥ̓ δὰ βῃδὰ δογθ. 0 ᾿πιροπῦογβ ἰδ Κ6 
διις ἢ ΠΙΘΑΒΌΓΟΘΒ ἢ οὐἱὰ {6} ποὺ δνα τυαϊϊθα 1}}} 186 ἔΓΥ οὗ 186 εβ ἢ ὈδοΏ 
ἀρρϑαβϑὰ ; 4}}] τῃ6 ζυάμαβ δπά μῃ]1]ς οβίοοσ δὰ Ὀδοα ΟὨδηροά ; δηὰ 1}}} μεορὶβ .δὰ 
Ὀόδη [688 δὐϊδηϊινα ἴο ἱμοὶς ἀθροβιτο8 ὃ 

(9.) Οὐπεοῖάον ἐδ ῬΊ(ΑΟΕ τολϑγ ἐδλε ἀροδέϊο5 ὕογό ἐλεὶγ' ἐεδέϊπιοπψ ἰο 
ἐλο γοβι οί 0Ή.. 

Ηδὰ (μον φρυὈ] δα (δὲ5 ονοηΐ ἴῃ ἀϊβίδπς σουη το θαγοπᾶ τηουπίδί 3 ἀπὰ 8683, ἰὺ 
ταῖρι παν Ὀθθῃ ϑιρροδεά ἱδμαὶ ἀϊθύβποθ οἵ ρἶδεθ, γεπάθγιηρ ἰὺ Ἔχ γθοΥ ἀΠΠουϊῦ ΤῸ Σ 
{ΠΡ Βοάγογθ ἴο οὈιαίῃ οχδοὶ ἱπίογτηδιϊοη, μαὰ ἔδο "αϊοα τῃ6. οΒἰ 80} }8διηοπὶ οὐὗὨ 186 
οττοῦ. Βυῖ (δα δροβίϊο8 ργϑδοβϑὰ ἴῃ “ογωμβαΐθπι, ἵπ ἰδ δυπαροριοδ, ἐπ ἰδὲ ργαίυγίμπι : 
186} υπίυ]ἀοά δπὰ ἀϊδρίαγοὰ ἴἰδ6 Ὀδπηοτβ οὗὨ πον Μαβίδγ᾽ 8 ογοββ, δῃιὰ δοὺ τῷ ᾿οκ η8 
οὔ ἰνῖθ νἱοΐοτγ, ἴῃ ἴ86 ὙΟΙΥῪ βροῦ οὐ Ὑμῖοῖλ (ἢ6 ἱπίλιηουϑ ἰῃϑιγυϊηθηΐ οὗ .ιἷ8 δυετιπρ8 
δι8βὰ Ὀδοη δβαῖ ὑρ. 

(10.) Οὐπϑείάογ ἐδε ΜΟΤΙΨῈΒ τολίοὴῦ ἱπάμοεαά ἐΐλς ἀροϑέϊες ἐο ρ»ιιδίϊἸεκ 
ἐλὲ {αεί ο90Γ Ολνιδες τγοβεττεοίξϊοη. 
1 ταϑ8 ποΐ ἴο βοαυϊγα ἔδτμθ, Υἰοἶ65, σίουγ, ΟΣ ὑγοῦϊ : --- ὉΥ͂ ΠΟ ῆδδη8. Οη [ἢ οοπ- 

ΤΓΆΓΥ, (ΠΟΥ Ἔχροβθα {ἐμαπιβαῖνεβ [0 8 τ σ8 δπὰ ἀρθαίδ, δῃὰ ργοοϊαϊπιθὰ (Π6 γι ἢ 
ἔγοιι 8 σοηνί οἴου οὗἹἩ 15 ἱππρογίδποα δηὰ οοσίδηγ. “ ΕὝΘΟΓῪ ὙΠ6ΓΘ ΠΟΥ ὙΠ γα πδίθα, 
οαἰυμπιηίατοα, ἀοδρὶϑοά, πο ἔγοτα Οἷἱγ ἴο οεἰζγ, οαδὲ ᾿ηΐο ῥγίϑοῃ, βοοιγρεὰ, βιοηνά, 
δηὰ οτυοϊδοά, Απὰ ὃς πῶδῦ ψΟΥΘ 4}} ἰῃθ86 δχοιυοϊδιϊης ϑυβετίηρα ἐπαυτοὰ ὃ 
(απ, Βοποῦγ, δηὰ ῥ᾽ θαβαγο δγο ἴδ 6 ΟὨΪΥ ροαϑο νΒῖ ἢ ̓πιροδίουβ ὈΟΥ͂Ν. ἔβυι οὗ το 86 
[6 ἀροβίϊθβ δοαιϊγοα, ἀπά ῥ᾽] δίη!Υ ἰαθουγτοὰ ἴο δεαυίγα ποίῖμασ. ὙΥ̓Βαῦ, [μ6η, νγα8 
186 διὰ ἴον πιίοδ {Π6γ βυβετεὰ ἢ [κεῖ 1Π6 ᾿πῆάοὶ βῆϑυσογ 1818 φυσϑίίοθ. ΑΒ {Π|Ὲ 0 
ξεϊποὰ ποιμίηρ,, δὶ Ἰοϑὲ ον τ {μϊηρ, ἴῃ 186 ργοβοηὶ που]ὰ ; 80 ἰΐ 18 οοσίδιπ μα ἴθ  Ὺ 
ταῦθ δχρθοῦ ἰὸ σαίῃ ποιμίηρ, δηᾶ βυθδνγ δνοσγ ἰδίπρ, ἴῃ [86 νου] ὰ ἴο ἐοθβ. ὙπΠδὶ 
Π6 ΟΙὰ Τοδβίδιηθηὶ τγᾶϑ ἴἢ6 ποσὰ οὗὨἨ (σοά, [Π6Υ ΘΟΓ ΔΙ ΠΥ Ὀοϊϊονοὰ Ἡιιπουΐ ἃ 5ἰπρ]θ 
ἀουδι. Βυῖ ἴῃ {μ18 ὈοΟΚ, ἔψίπρ' 185 Ἔχ δ ὑθἃ δ8 ἃ βδιυργοπια οὈ͵θοὶ οὗἁὨ εἶ ἀἰνιηα 
ΔΌΒΟΥΤοΠοΘ, δπὰ ἐπα βοτὶρίυγαὶ σθαι θΐηρβ. ΕἼοπι ἰμ6 ᾿πνθητίοι βηὰ ργορδρδίοη 
ΟΥ̓ (819 ἰαἸβομβοοά, «πογοίοσγο, {Π6Υ οουὰ οχρϑοῖ ποιμίηρ ἰιογοαῖοσ Ὀυΐ τὰ βουογοβὲ 
οἰυβίοηβ οὐὗἨ 16 Ἀπσον οὐὁἨ ἀοά. ΕῸΣ πβαῖ, ἴδῃ, νγ88 4}} (π18 1058, ἀδῆσον, δπὰ ϑιιῖ- 
ἔοτίηρ ἱπουσττοα Ὁ ΕῸΓ ἴδ ρτγίνιϊορα οὗἩ (Πρ δῃ οχίγανασαηί δηὰ ἱπογθα! 0]6 δίουυ 
ἴο τπηρηκίια, δπὰ οὗὨ Τουπάϊηρ οὐ ἰΐ ἃ βογῖοβ οὔ Ἄχ βογίδιοπβ ἴο σορθηΐίδηοο, ζαὶιἢ, δαὶ 
ΒΟ Ιη688; ἴο 86 ταῃυποϊδίίοη οὗἁὨ βῆ, απὰ ἴπ6 ππίνογβαὶ Ὄχογοῖϑα οὗὨ ῥίον, ι5ιῖοο, 
ἔγαι, δὰ Κι πάῃ 688 ; ἰο ἰῃ6 ργδεοίῖοα οὗ 81} ὑμαῦ οοπάιπςοῖ, τσ Θοϊησθοι δοΏδο 889 
ἜΥ̓́ΟΣ ῥρσοπουῃορὰ ἴο ὃ6 (δ ἀυῖγ, Βοποῦγ, δη ἃ Βδρρίμθ88 οὗ τηδῇ ; δηὰ (86 ἀνοϊἀδηςβ 
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οὗ 411 (δαὶ τι ϊοῖ Ὁ ὯΔ48 ουὸσ ἀοοϊασοα ἰο Ὀ6 Ηἷδ βΌ], ἀοραδβεπιθηέ, δηὰ στοΐβοτυ ἢ 
δυσὴ δὴ οπὰ γγὰϑ ΠΌΥῸΣ ὄυθη Ἡϊβμθὰ, το 1688 ΒΟΓΊΟΙΒΙΥ Ῥγοροβοα, ὉΥ δῃ ᾿τηροϑίου. 
ΑΥ (86 δᾶπιθ {ϊπι6, {86 γ ̓ϊνθὰ 88 πο ἱπιροβίογβ. δνδὺ ᾿ϊνεᾶ ; δηλ ποῦ δΌΪ6 ἴὸ βδῪὺ ἴο 
ὝΠ61Υ οοηνοσίϑ, τ (8 8. [Ἃ}} δδβυγδηςα οὗ δηάϊηρ 8 σογα δὶ Ὀ6] 16 οὗὨἨἁ 1Π6 ἀροϊαγαίοη, 
γε ἀνε ιοϊέποαδε5, απὰ αοὐ αἶδο, λοιο λον, απὰ )ιδίΐψ, απὰ ὠτιδίαπιδαδέν, τσο δολαυοά 
ομγβοἰθ68 ἀπιοΉβ᾽ γοι ἰλαΐ δείϊδοε. Ὑδαὶ {{18 γτδδ (πον ἴσὰθ ΘΠΑγδοῦοσ ἰ οογίδ!η (τομὴ 
μα σοπουγτοηῖ ἰοβίοΩΥ οὗ 8}} δηαυῦγ. Ηδὰ {Π 67 ποῖ ΠΟΌΪΥ γϑοοτάθα τμοῖγ ὁτῃ 
δα δ, {ΠοΓὸ 8 ποὺ 16 ᾿οδϑὺ σοβϑβοη ἴο Ὀοϊΐονο ὑμδὲ ἃ δίηρία βἰβίη νου]Ἱὰ ἤανα βυοὺ 
Τοδίθα ὑροη 1Βοῖν ομδγδοῖοσ. ΠῚ {8 6, [Π 8 δροβῦίδβ ἱπνθηϊθα (πΐ8 βίοσγ, [867 ἱπνθπιθα 
ἦν νους ἐ86 ταπιοίθδὶ. ΒΟρῈ ΟΣ Ῥγοδρθοί οἵ τιδκίησ 1 [ἴο 06] ἐν γε ; 8 {μΐπηρ 
Ὑγ δ] οἷ 188 ΠΟΥ͂ΘΡ ἀοπα ὈΥ δῇ ἱπηροδίου ; ργοραχαίθα ἴδ Ἡϊλποιῦ δὴν ἱπίοσοβί, σἱτπους 
8ΠΥ Βορδ οὗ ρσαΐῃ, ΒΟΠΟΌΣ, ρΟυΤΟΓ, ΟΥ̓ ῬΙΘΒΒΏΓΘ, [88 ΟὨΪΥ ΟὈὐδοίβ ὈῪ πῖον ἱτωροϑίογβ 
ΘΓ ΘνΟΡ Δ υτοα ; δηὰ νῖϊ ]ο8868 διὰ βιιθοσίηρβ Ἡδὶοδ ὯῸ ᾿πιροδίοσ ουϑγ νοϊυη- 
ΤΔΡΙΥ υπάογνγοῃῦ : Ῥγοροδοαὰ 88 {πεῖν ΟὨΪῪ Θηα, ΟΥ δὲ ἰϑαϑὶ (ἢ ΟἹἹΥ δηὰ πμϊοῦ ἢδθ 
ΟΥΟΡ Ὀθθῃ αἰδοονεγθα ἴο τηδηκίπ, δὴ οὐ͵οοὺ Ὑβῖο ἢ ΠῸ ἱπηροδίοῦ ουοὺ ρυγδυδὰ οἵ 
δνθη πὺἰβῃθα ; δπὰ, Εὐπηβ ἐες ὙγΠ016 ρΓΟσΤο88 {ΠΓΟΌΡΕ 16, ᾿ἰνθα 80 8 πῸ ἐπιροβίου 
ΘΥΟΓ ᾿ἰνρὰ ; δῃ 80 88 ἴ0 ὑβ {86 πιοϑί ρεγίβοϊ οοῃίγαδὲ ουδσ Ἄχ ἰδ θα ὈΥ͂ τηϑη ἰο (86 
016 σΠΑΓΔΟΙΟΣ ΟΥ̓ ἱπιροκδιίοι." 5 

(11.) 1} ὕεειις Ολνὶεὶ αἰά ποὲ γτίδο ζγοπι ἐλ ἀσαά, ἱξ ἐς ἐριροσοίδίο ἕο 
ασοομπέ 707 ἐλε φἰγιἀϊπο ΟΟΝΤΈΑΒΊ δείισεεη ἐλε ριιδὶαπίπιομς σοπαποεὶ Γ᾽ 
ἐπε γγεὐιαϊοεά ἀροβίίες ἀμτίπφ ἰδεῖ αεέεγ᾽.5 ἰε απὰ ἐλθ γεαγίοεεῖν 
οομγαφεοιμβ οσοπαμοέ 0 ἐδό βαπι ἀαροξίΐος αὐἿΕΥ ᾿ΐδ γοβΤΥ οἴο05. 

Τισῖηρ τμς 116 οὐὗὁἨ ΟἸγτβὲ, γθ 8366 ἔδδπὶ ᾿παϊ θα ἴῃ Τμοἷγ σοποδριϊοῃβ ; οοηοαπαοὰ 
ὉΥ ὙΒΔίθνοΣ νγ88 δρί γί [8] δηὰ βαἰ πια ἴῃ {μεν Μαβίογ᾽Β ἀοοίγϊηθ ; ργαροϑβοββοὰ ὮΥ͂ 
ἴδ6 Ἰά68 σι ὶοἢ ἴΠ6π ρῥγαναι θα δαιοηρ ἴἰπ6 «6 νν 18} ρθορία, ὑμαὺ {86 [,2'νν οὗ Μίοβοβ δπὰ 
δ Ἴ δι ρ]6 δὲ θγυβαίθπι γογα 0 βιι 881 [ὉΓ νοῦ; [Ὁ]] οὐὗἁ ῥγοὐυϊθοα {ο γ 52 Χ}}}. 07.2.2}: 
πδίυγο οὗἩἨἁ Μοββιδμβ Κιησάοχι ; αἰϑραϊησ ἴον 186 ΟΠ ΕΓ οἴδοθ ᾿π ᾿ξ, δὲ {86 νΘΥῪ {ἰτη6 
Ἢ ΒῈη 6805 Ομγιθῦ τᾶβ ἀἰϑεουγδβίηρ ἴο (6 πὶ οοποθγηίπρ' μ18 ἀθϑίι ἢ δπὰ οοῃποϊἀοτίπσ 
διῖ58. Ρυδὶϊο ἀθαὺμβ 88 δὴ οὐϑίδοὶβ ἴ0 ἢΪ8 γεῖψχτι, δηἀ δπ ᾿π 16 }}0]6 ορργοῦγίαπι. 1 (86 
ΔροΟΒβί 65. Δα Δ᾽ νγβγβ τοϊδί πθὰ {ἢ σμαγδοῖον πο ΒΟΥ ΧὨ] ὁ ἐπ ἴπΠ6 Οὐβροῖδ, ἰξ 
ΣΑΙ͂ΡΟΣ Ὀα ἀουδιοὰ ὑθυὲ δαὶ ΟὨ τ βιΠΥ σου ὰ δδνο Ὀθοη Ὀυγίοα ἰπ 186 τῶν οἱ ΠΣ 

οὐπηάσγ. 
Βα Ἰδὲ 8 ῥγοβθοιῖα ΟἿΓ ἱπαι}Γ168, δπᾶ δἰθμαγ {π6 Αοἰβ οὗ 186 Αροβίϊθβ, [6 πδᾶῖν 

Ταϊϊνα οὗἩ ἩΔ οἶδ ΘΟπιπιθηο 68 ῃογα [86 ΘνβΏ 6 1108] ΠἰΒύΟΓΥ ἰουπιηαἴθ8. νἱΖ. αὔδῦ 16 
ἀθα, γοϑυγγθούοη, πα δϑοθηβίοη οὔ ΟἾσιϑι. ὙΠΘΣο σα ὈΘδοΙὰ (π6 ἀροϑι]οβ οπ ποὰ 
ὙΠ} (6 ῥγοϊουηάοδὶ Κπον]οάρο οὗἉ 186 Θουρεἷ, οπιδηςὶ ραϊοὰ ὕγοτῃ 8}} {μοῖν ορϑεϊπαῖθ 
Ῥτο)ιάϊςαβ, ποῖν ϑιαηπάϊηρ τἢ656 πόσο ἰθυαηἀοα οἡ παιοηδὶ 86] {{1ογς, οἡ σοὶ ρίοιιβ 
Ζοϑὶ, δπὰ ου ἴπ8 ἀδΖΖίϊηΣ ργοβρθεῖβ νοῦ ΠΠΟΥ δὰ οοπορῖνοιὶ [ῸΣ τμΘγβοῖνοβ. ΓΉΘΥ 
Βαανα ὋΣ ουϑὺ γχοηουπορα αἱ] (Ποἷν ρστοβ8 [4685 οὗἨ δαγίῃ γ οἰδναιίοη ; δηὰ 1 15 ονϊάθης 
ἀμδῖ {πο γ (]γ υπάοιπιοοά {δαὶ {πα κίηράοπι, τ ῖο ἢ ΤΟΥ ὙΓΟΓΘ ΘΟΙΠΠδϑοπϑιὶ ἴο 68- 
Δ Ὁ} 15}}, τσ ἃ δβρ᾽ εἰ 8] Κίηράοπι, --- [δαὶ {Π|Ὲ 7 6 νν ἰδ ΠΔΌΟΏ ΘΓ ὯῸ ἰΟΠΡῸΓ {86 Ρ6- 
οὐ] ϊαγὶγ ἐἀνουγοα ροϑορῖε οὗ σοά, --- {παι 186 1 μον] 8] του βμὶρ νγδ8 δυουν ἴο ΘΘΒ86,---- 
ἴπδὲ τ1πὸ τοὶ σίοι ὙΒιοἢ ΤΠΘΥ Ργοδομοὰ νὰ 10 Ὀ6 ΘΟΠΊΠΟΣ ἴ0 αἱ πδίίοΠΒ, --- ἀηα {μα 
16} ἑοπεϊοτοὰ τμοῖὶν Μαδβίου᾽ β ἀθδῖβ ἴῃ 118 ἴγυθ ροϊηΐ οὔ νἱϑῦγ, ἃ8 (6 Ὀδϑὲ πηΘμῚ8 οὗὨ 
ῥγονίης ἴμ6 ΥΌΒ οΥΓ Εἶθ ἀἰνίηο πιϊδβίοῃ, 88 [86 οι πἀδίοη οὗ [86 σονοπδπὶ οὗ ργβοθ, 
ἴδε. πιο ρονογῆιὶ τηοῖνα 10 Βοἰἐπ688, δηὰ ἷβ Γοϑ στ 0. 85 (86 ρ]εύρα οὗὨ οὔτ τὸ - 
δυττοοςοη 

Ῥενρίηᾳ ἰδ 1ἴ8 οὗἨ ΘΟ τῖβί, νσα 866 ὑπ ϑτὴ ἰῃ 8 δίδίβ οὗἩ ὈΠοοσ δι Πίγ, ᾿πΟΘϑϑΔΠ 1} βδκίηρ 
ἴοῦ ἢδν ῥγοοῖίβ, ὀχεϊίηρ ᾿πυρδιίθησα ὈΥ̓͂ 1Π6 παίμγα οὗἉ [Πδὶνγ φυοδίίοηϑ, δὰ ἀδβοσνίην 
ἐβεῖν Μαδίογ᾽ 5 σορσζοδοῖ οὗ Ὀοΐηρ ΡΟΓΒΟΏΒ οὗ “116 ΤᾺ1|}." ΟἾ]γ ΒΥ ἀδγ98 αὔῆεν Ἀ18 
ἀδαιὴ νὰ 866 ἴδποπι ἀοοϊἀοα, οοπνϊηοοά, ρογβυδάθα, βρεακίηρ τι (Π80 ΠΟΌΪΘ ἢ σπιπ 685 
νεθ!οἢν ἰδ ἰπϑρίγεὰ ΌΥ͂ 8 ἱβογουρᾷ οοηνίοἰΐοηυ δηᾶ Κπον]θάρε οὗ ἴδ γαῖ, ἀο]Ἰνεγὶην 
π6 ἀοοιτῖπα τ βίο {Π6Υ ἰδυρθῦ 88 οογίδιη δὰ ἱπάυιἴ8}}}6, 88 τεβδίϊηρ ἀρὸη ἔδοὶβ 
νοὶ 41} τοῖν βοηβοϑ δ νὴ ποβδοὰ. Νο ποτα Βαοσίιαιίοη --- ΠΟ ποτα ἀουθί ---- ΠΟ 
ποῖα ποογίαιπὲγ. ὌΤΒ ΚΝΟῪ ἰδ (μεν 6 Χ ἴοῆ. “ 7λαΐ ιυλιολ ἵΡΕ λαῦδ δέξῃ ιοἱὴ 
οΥὟ' δυ68, τολὶοἢ ἵΨΕ λανε ἰοολοα Ὡροῆ, οὐ λαποθ λαυὲ λαπαϊεά ὁ ἰλ6 τοοτὰ οΥ 
1ύπ,..... ἀφοίανε ΜῈ ππίο γον" (1 Φοβη 1. 1. 8.) δηὰ {Π6ῪΥ̓ ἀππουποθ ἰδ τ 1} 8 
ἴοῃ6 οὗὨ δυϊδβουὶ τ πδϊοἷν τγ6}} Ὀθοβήθα 186 δια δα δδαίίοτθ οὗἩἨ βοδνεη, Ὀυῦ τοι τε Ὁ} 
Ββυϊϊοα ἴο ῬΟΥΒΟΙΒ ἴῃ {μεῖς οοπαϊιίοη δηὰ οἵ ᾿μοὶν δἀυοσδίίοη. 

ν πίρδικ Βγείετα οἵ ΤΒβοοΐοαγ, τοϊ. ἰΐ. Ρ. 639. 
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Βεΐογε (μεῖς Μαβίογ᾽ Β ἀθδί ἢ ψ 866 {πδπλ οουγδγάϊΐγ, ὑγθια Ὁ] Ὡς, εἰμ ἴῃ τὰ6 6Χ- 
ἔγοπιθ, ἤδθῦΐα βῇσοορ ὙΠῸ Ὑ6͵Ὲ βοαίίογοα 86 τηοπιοπὶ {πο ὶν δῃορῃοΓα τγᾶ8 βιηϊἴθπ. 
Αεν υναῦ ἀνοπὺ ΤΠ6Υ Ὀδοδ16 ΔΙ Οροῦ 6 ΠΟῪ τηθη ; ἤγηι, σουταρθουβ, δηὰ ἱπίγορὶὰ ; 
ΠΟΥ αβιοη βοα δά :58, ἄτοεοθ, δηὰ Αϑῖα Μίποσ, ὈΥ ὑμοὶγ ἀοοίγίηθ, δηὰ Ὀγ ἰδοὶγ οἷο- 
4υθησθ. ΤΟΥ͂ βροίκα Ὀοίογα {Π6 ῥθορὶθ ; ὑμ6 βροία Ὀβίογθ ὑΠ8 ὑγ απ 6]8β οὐ γιδιϊςα, 
δηα ε͵390 ἴο Κιηρβ, νν 10}} ΒΙησ ΔΓ ὈΟΪ 688 πα ἔγοοάομι. ΤΒοΥ οοπίουπαρα [6 π|ῖϑ- 
ἄοτι οὗ (Π6 ΑΥΘΟΡΕΡΊΒ; πο} πιϑδὰθ ἃ ὑσοσοηβα! ὑγθιπὉ]6 οἡ ἢΐἷ8 (ὩσΌηΘ; δπαὰ ἴΠοῪ 
οχίογίοα ἴσγουι ἃ Κίηρ, Ὀείοσα βοτὰ ΠΟΥ ΟΓῈ δοοιβοα, ἃ ρ.]16 δοκπον)οάσπιοηῦ 
οΥ̓͂ ἐποῖν ἱπποσοποθ. Ὑδαΐ ὙΘΥῪ βροβίϊθ, ψῦο δὰ Ὀδθῃ 80 ἰηὐϊπι! ἀδίθὰ ὈΥ τ86 νοΐοβ 
οὗ ἃ ἔδηγαϊα βοσναηΐ {8αἴ ἢ6 ἀδηϊδα ἢ}8 Μίαβίογ, ἃ ἴδ ἀδγβ δίϊζοσ ᾿ἷ8 ἀθδίῃ, ἤθη ἴδ6 
Ὑ6ΓῸ βιιπηπιοηθαὰ Ὀρίυγα [Π6 ὙΘΓῪ 88Π|6 τηδσὶβίγαῦθϑ γῆο δα σαυδοὰ Ὠπὶ [0 δ ογυοϊ- 
δοά, ἀαγοα (0 τορτόδοῖ ὕμοπι ἴο {πεῖν ἴδοα ἢ Βανὶηρ Ραΐ ἴο ἀθδι} “ 1η6 Ηοὶγ Οπα 
δηᾶ {πὰ 78ὲ, ἴα Ῥυγίηςα οἵ 1ω1{8.᾿" ΤΠ6 πιθπδο68 οὗ ἔδμοιτ ᾿υ σοι ἀἰβηλαγοὰ ἔδοτα ποῖ. 
“ΒΘ ίμοσ ἴὸ Ὀ6 τίσ ἐπ (6 εἰμὶ οὔ (οα," 1Β6Ὺ βαϊα, “" ἴο Βοδγκϑη ὑπίο γοῦ ΠΟΘ 
[Ὠδη υπῖο αοά, υᾶρα γ6, ἴὉΓ γὰ οδπηοῖ Ὀυΐ βροὰκ ἴἢ6 {πίησι τ ΒΙΟὮ γα ἢδνο βοο 
δηὰ Βοαγὰ.᾽" (Αοίϑβ ἴν. 19, 20.) ὙμοΥ Ὀτανοὰ {Π6 Βαίγοα, δπαὰ ὑπο Υ ἰγατηρ θα ον ῦ 
1 τ ρον, οὗ Π|ὸ ϑγῃαροσαθ. ἴὔμδρρα!]θὰ ὈΥ τογπιθηΐβ, (86 Υ σε)οϊσθὰ ἴο Ὀ8 
ἀδοπηθὰ ἡ ΥΠΥ ἴο βυ Ὁ ΣΟΡΓΟΔΟὮ [ῸΓ {86 παπι6 οὗἉ 6818. 1,Δ0ουΓ8 ποδὶ δδυπάδηϊ, 
Ρογϊουβ ᾿ουγηθυβ, ραΐπ8 Ομ 'ἰῃ Ῥοὰν δηὰ ἴῃ τηἰπά, τϑπυποίαϊίοη οὗ 8}} ργορδσίγ, 
ΤοΟΒ σΠΔΌΪΟΩ ἴ0 ΘΥΘΓῪ ΟΥ̓, ΠΑΥ, ουθὴ 188 Ββουβοο οὗἁὨ {Π 61 [ἴν68, ---- [Ὡ6Υ δοοοπηϊοὰ 
ποίησ ματὰ οὐ ἀἰῖς]. Απαὰ (Ὑ οἢ 18 τηοϑὺ δϑιοη δἰ ησ οὗ 4}1) 0818 σοιιγαρθ νγἃϑ 
ποῖ ἃ ϑιιδάρη Ὀυγβὶ οὗὨ ἰγδῃϑίθηΐ θη μυβίαβηι: ἰῦ ΠΘΥΟΥ τεϊαχϑὰ (Ὃν 8ὴ ᾿πβίδηϊ, ποῖ- 
τυ Βδιδηἀίηρσ [π6 παπλότουβ δηὰ αἰνογϑι θα {γ14]8 ἴο τ! οἢ ΠΥ Το ὀχροβοᾶ ; οἢ 
[Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰδ γγαϑ τηδηϊοβίθα [ῸΓ ΙΩΔΗΥ γὙολγβ, δηὰ ΠΠΑΙΪ νΑιϑ οτουηθὰ ὮὉΥ 8 
νἱοϊδην ἀφαίῃ. 

Τῇ, ἔσοπι ἐμοῖγ ρΌΌΪς οοπαποὲ 48 τοϊαϊοὰ ἴῃ ἔπ Αοἰβ οὔ (86 ἈΡοϑβεβ, το ἴθτη ἰο 
[8:6 Θρ 8168 οὐ Ἰοιζοσβ, γι θη ὉΥ ἴΠ|686 Τη6ῃ αὔνογ {μοῖς Μαβίου Β σοβυγτθοίίον, γα 
88 4}} πὰ {μοῖν σῃο]α 8015 ἸαΪ ἃ οροθ.0 δ᾽ Βαὶ ποῦϊα απὰ οἱοναῖϊθα βοπιϊπιθπίβ ἀο 6 
Τοδὰ ἴῃ μοι} ΥΥΒαῦ σουγεσο, γοῖ ἩΜΒδαὶ τοβισμαϊϊου  ὙΥ̓Πδῦ ΠΟΙΥ ἸΟῪ απ (ἢ 6 
ἀδησοτβ ἡ ὉΪΟἢ τηρηδορα ἴδαπι, δηα {86 ον}]8 ὑπαὶ Ὀ6(6}1 (Βα ὙΠ δῇ Ὀγοίουπῆήῃο88 
ἦι (μεῖς ἀοοίγηο  ΥΥ̓μαῦ 80] 1π|6ὸ δηὰ αβδοϊίϊηρ ἱπβίσυοθίοηϑ! ὙΥ̓Βαΐ ἰθπάογῦ δοὶἱ- 
οἰζια 6 [ῸΓ ἴπΠ6 τὶ ϑίηρ οὐ υγομβο8: ὙΥ̓Βδὺ δγάθηϊ σμδυ Υ ῸΣ 811 τηθῃ, --- γοὰ ὄυθη [ὉΓ 
{86 ὶγ μογβοοιζοσ 
. ον "88 80 βιιάάθη δηὰ 80 σῃλγνοι]ουβ ἃ οὔδηρο πσουρῆς ἴῃ 186 Δροδι168 ὃ 15 ἴξ 
γϑις ἴο σοποοῖνα βιο ἢ βυγϊ Κίησ αἰ δσθησθβ τη (ἢ 6 84π16 ᾿μαἰν! ἀ.}.} ὙΠΟΥ ΜποΓΘ 
658 8. τηθῃ, ὉΠΟῪ ὈΘΟΆΤΔΘ ΠΊΟΓΘ ὑπ δῆ πόγοθϑ. Βαῦ {Ππ6 ποιΐοῃ, {παῦ {Π6 (οκροὶ ἰ8 
{86 ᾿Ἰηνοπίίοη οὗ τηβῃ, 885: 759 ΠῸ 68.386 [ὉΓ {}}}8 δίγδηρα γονοίαϊίοι ; τ οἰ, Πονγαν υ, 
ΤΩΔΥ Ὧδ ΤΟΔΙΥ ΘΟ ργοοπἀθὰ δηα δοοουηΐθα ἴον, ἢ «685 δ 116 Μαβεϊδῇῃ, δπὰ "ἢ 
δοοογάϊηρ ἴο ἰδ ρτγοπιῖβα, Β6 ρουγθᾶ ἄονγῃ Ὡροη ἴΠ δηλ ἴδ σ᾽ δ οὔτΒο Ηοἷγ ϑριτίι. 

πη ββογί, {π6 σοῃο] βίοι γαβα] ηρ πὶ {πὸ 5 ΓΙ κἰτρ σοη Γαϑὺ πῃ [Π6 σοπιϊποῖ οΥΓ {Ππ|6 
ΒΡΟΒ1168, δοζον ἀπὰ αὔον' ὑλοὶν Μαβιοτθ ἀσαιἢ, 18 80 σοηνϊποὶπσ δπὰ ρογϑαδβῖνο, ἔνα, 
Ἔνθ ἱΓἼ86 ἀροβι]68 μδὰ ποῖ ἱπέογιηθα υ8 ὑπᾶὺ ὑΠ6 Ὺ Βαὰ γϑοεῖνϑια οχ γαογα ΠΑ ΓῪ μἹ 18, 
0 18. ἐπιροββί 016 ἰο οοποοῖνα ἤονν δηΥ Οἴου τηβϑῃ8 Ἵδῇ οὐ οουϊὰ Ὀ6 ἱπαρσίηποα, ν ΐεὶὶ 
ὁδῃ δοσουηΐὺ ἴον ἐπὶ δϑίοπιβῃίηρ αἰ ἤογοποο. 

4, Τιαϑῖν, ἐλ6 ΜΙΒΑΟΙῈΒ ρον ξογηιοα ὧψ ἐλόδ6 ιοϊΐπε88ε5 ἐπ ἐδε παπιὸ 
97 ὕεεις Ολτγιὶβί (ομο οὐὗὁἨ ψΠΙΟΒ Πᾶ8 δἰγοδαν θη ποίϊοθα), αὔεον ἐιο 
εἰιδίοπ οὗ ἐλ οῖν ϑδρίγὶξ ὁπ ἐδο ἄαψ 9. 1 Ἐπίδοοβέ, ἀπά {διό βισοοβς 
τολιϊοῖ αἰξοπαφα ἐδεῖν ψμγεαολίπφ -ἐλμγομσλοιέ ἐδδ ιοογίἅ, αγε αοα᾽ς: ἐεε- 
ἐϊπιοπῳ ἰο ἐλε 7αοΐ ὁ (λτὲεξς γοσιγτεοίοπ ἤγοπι ἐδε ἀεαα, α5 τοεἶϊ ας ἴο 
ἐλιοῖν υογαοσῖέψ ἐπ ῥτοοίαϊηιίηφ τί. 
Νὸ δβυ͵]θοῖ νγᾶβ δΥσ τῦοσα υἷος, τηογα ᾿πνοβί σαί, οὐ Ὀοίίον πόση, ἰπαπη ἰδ 6 

ἰγϑηβδοιὶοῃβ ΟΥ̓ (Π6 Θροϑι]68. [,Κ6, δὴ ἰδίοσίδῃ οὐὗὨ στϑαῦ ομαγαδοίοσ, ψ8ο τ τη ββθὰ 
ΤῊΔΗΥ ΟΥ̓ {86 {πη σθ τ ὨΙοἢ 86 ταἰαΐθβ, ρα Ὁ] δμθὰ {86 Αὐοἰβ οὗὁὨ τμ6 Αροβι]θϑ ἀπιοῃρ {16 
ΠΕ ΝΟ ΒΑ. 186 ἰγαπβδοίίομβ. [Ὁ τουἹὰ μαννα Ὀϊαοῖθα μἷβ ομδγδοίοσ (ὁ ανα ρυὃ- 
ἰ5 6 {]βεοοὰ8 νν ΒΟ πγυδὺ ἱπβίδηγ Ὀ6 ἀοιοοϊοα : ἴδ πουἹὰ αν συϊηοά (Π6 
Οἰματ δοῖεν οὗὁὨ 186 σμυγοΙ ὕο Πᾶνα τϑοεῖνϑα, 88 ἔμοῖβ, ποίογίουιβ [β]βεϊιοοάβ. Νον (δ6 
Αοἰδ οὗ 186 Αροβιίοβ σσοῦὸ πγι(ἴθη ὈΥ Πυκα, τοσοῖνθα Ὀγ {Ππ|6 ομΌτγομ, δὰ πὸ ἤιϊξο- 
δορὰ νγὰϑ ὀνϑῦ ἀδιθοιβα ἴῃ {μαὺ θοοκ Ὀγ ὅοῖν οὐ ἀθπῦ]8. Ὑμα ῥγίπ εἶνε ΟὨτἰβείδη 

Δ Αμϑρδοῦ, σου ἀ Ἐϊυᾶος ἀο 16 Εεϊ σίου ΟὨγέιίθπηθ, μαζὶ ἱὶ. ἔοτα, ἱ, Ρρ. 378---281]. 

-ω.--- ρτ---ν ..ὕ..- Ἕ-Φ-Φ-ὦὦς ..΄'ὉὦὃὮἍὅΡ᾽΄ὦὦὉὁὃϑὃϑὁὃὁὌἥΆΈοΥῸῪΌΟ.Ο.ὃὅ: 
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ὙΣΙΟΥΒ δἰἰοϑὺ 118 σα ϊῃ δηὰ δυ δ οἱ γ, πὰ Βοαίμθη δυίβουβ σοοογὰ δοσὴα οὐ [86 
Ἰτωρογίδηϊ ἔδλοϊβ δῖος ἢ ΑγῸ γοϊαιθὰ ὈΓῪ 186 ουδηρο σαὶ Πἰβίοχίδη. 

ἢ 186 δοοοῃὰ οδδρίθσ, γγ8 ΔΓ ἱπίογπιοα {παΐ (Π6 οἰμδίοη οὗ (86 Ηοΐγ ϑ'ρίσγιῦ Ὡροη 
18:6 αἰδοῖ ρ!64 οὗ Ομ τῖδῦ ἴσο ρἷδοθ οἡ ἴδε ἀδὺ οἵὗἉ Ῥεπίιοοοβῖ, αὖ Φογυδαϊοτη, σμ σα {Π6Ὺ 
ὝΘΓΘ ΔΒΘΟΙ Ὁ] ἃ δέν 818 δβοθηϑίο ἢ ἴῃ οὐδάϊδηοα ἰο δ8 οοπηηηδηὰ, τγαἰτἰηρ ἴον ὑπαὶ 
ὙΘΡῪ Ῥογοστωβδηοα οὗὨ δἰ8 ῥγοπιδα (Αςἰδ ;. 26.), Ὀο(ἢ 88 ἃ ῥγοοῦ οἵ δἷβ τοδυσγϑοίϊοῃ 
ἔτοπι ἴ86 ἀοδὰ, δηὰ αἷδο ἴο αυδι!ν τπθῖ ἰο βργοδὰ (Π6 6] οὔ οὐ ἰξ ἰδβσουρδοαυὶ 118 
ποῦ] ά. ὙΤὨϊ8 γδβ ἃ ρυῦ]ς γλοτ ἢ, δῃὰ [ὃ ργοάυσοα [18 ῥγοροσ οδδοί; [οτ, ἴῃ οου- 

ὕθης6 οὗ ἰξ, ποὺ ἴετον ἔβη ἴμγθα ἱμβουβδοὰ οἱ ἴβοδα ὙΘΣῪ Ῥθσβοπβ, βο Ὀὰΐ ᾿πδὶ 
Ὀεΐοτε μδὰ Ἰοἰπθα ἴῃ ρυϊζπηρ ΟΒτὶδϑι ἴο 6 ῥϑι Ὁ] δηὰ ἱρτιοπιπίουβ ἀθδίδι, ἱπιπηοά αίοὶ 
δαῦδην θὰ ἴἢο 6 Ὀαριἰσοα ἴῃ δ'8 πᾶπιο, δῃὰ τηϑάὰθ δὴ ὀρδϑὴ ῥγοίδδβεϊίοη οὐ {πεῖν (81 ἰῃ 
δῖπι, 88 86 ἴσια Μοβαῖδμ (μ8ὲ νσϑϑ ἴο οοπιθ. Τὸ ἴδ6 σἷδ οὗ ἰοηχυοθ νγδ8 δὰ θὰ δ 
ὩΌΣΌΟΣ οὗ υπαουδίιοα τηΐγαο]ο8 ῬΌ ΘΠ ΙΟΪγ ττουριῖ ὈῬοῖογα Δεν δηὰ ἢθδίθοη8 ᾿πὰϊ8- 
οὐ πὐϊδίοὶγ, ἴῃ οοπβγιιδίίοη οὗ 106 Δροβί οβ᾽ ἰοϑ ΠΟΥ ΘΟὨΟΟΓΩΪΏΩ «Φ9065189 ΟἸγῖβῖ, 
ὙΒ656 τοΐγϑο]ε8 ἃτα γοϊαἰθὰ ἴῃ 86 Αςἴδ οὗ 18 Αροβι]θβ, δπὰ σγθσθ μ᾽ δμθα διηοηρ 
δε ρῬεορία σῖο τὶἰϊηθαβδοὰ ἐμοω. ἸὙΏΘΥ ὙΘΙῸ ποῖ, |κ τ τιΐγδοὶοβ οὐ ΟἸιγὶ δῖ, 
οοπῆποά ἴο Φυάδε οΥ ἴο (411166, Ὀυΐ [Π6Υ τ σῸ ροσίοστηθα Ὑβόγονοῦ ἴ[ἢ6 (οβροὶ ττη8 
δργ δ, Ὀοΐογο 96 νγ72 δηὰ δοδίβθη8 ᾿παἰβογ πηϊηδίογ, δηὰ πὴ [86 ΟΧΡΥΓρΒΘ ἀδδίρῃ οὗ 
οοη ττηϊηρ ὑμοὶγ τηϊδδίοη ἔγοτῃ (δεῖς Μαηβίοσ. Ὑβοὶγ τΐγϑαοϊθθ, ἴοο, σοῦ βυ]θοίοά, 
᾿κὸ ὑπο56 οὗὨ ΟἸγιδὶ, ἴο {86 πιοαί σίρογουβ ἰηνοδιϊ σίου ; δηὰ ἐμοὶγ δάνυθγβαυῖθβ δὰ 

ΟΐΟΓΒ ὙΟΓῈ σΟμ ΡΟ ο, 89 γγὰ ΒαΥΘ ΔΓ Υ δϑθὴ ἢ, ἴο δάπιῦ ἱῃθτλ δ ἔδοῖβ, δὰ 
ἴο αὐ υὐλονυα ΔΙΉΟΠΩ ἱδοιηβεῖνεβ ἰδὲ {π6ὶΓ ρΌΒΙΟΙΥ τοπάογοὰ ἱξ ἱπιροδϑίθῖα ἴο 
ἀρὴγ ἰδοὶν τ! γ. ΤΒΘΓΘ νγδϑ Ὠ0 νυϑηὶ οὗἉ ̓ ποϊδίϊοη διηοιρ ἴδ 6 οἰϊοῦ ἤθη οὗ πα 
ἴο ἄρηγ [86 δροβίο] σα] πυῖσδοὶθβ ; ὈὰΓ [86 ρυὉ]1ς ποίογίοἱγ οὗὨ 186 ἔβοίδ σοηὰδγοὰ βιιο ἢ 
ἃ ἀδηίϊαὶ ἱπηρυδεῖδῖο. ΤΒουσ [867 αἀἰὰ ποὶ μοδιδίθ (0 ρεγδοουία ἴμ6 ΟὨγίκιϊαπα, ἐμοῖς 
Ῥογβοουξίοη γγ88 νδὶπ. 76 ρϑορὶϑ νσῖο βοαγὰ [28 Ὡδυγαϊίνοθ δηὰ ἀοοίσ ποθ οὐ (89 
ΔΡΟΒΙ168, δηὰ τῖο δβανν ἰμδὲ ὈοΪὰ πτογθ οοηδτιτηθα ΌὈΥ παυοϑι ΟὩΔΌὉΪ6 τηΐγβοΐθβ, ποῖ ΠΟΥ 
ἀνὰ ποῦ σουϊὰ τοβίδὲ ἰδεῖν οοηνϊοϊίΐοη. ἴὔροπ {686 ὑγοοῖβ δηὰ δδβυσδηςθθ, ὈΥ {}|6 
ΟἾΘΑΣ ονυϊάθηςα δηὰ ρόνοσ οὗ ἰγυῃ, Ἴμὸ πογὰ οὔ σοἀ ἈΠΡΉΥ ἔτενν δηὰ ργονδ θά" 
Δγδϊπϑὶ 4} μδὲ ῥὈγε)ιάϊοθ, τη] }ο6, δηἃ θυ ΡΥ σἱοα οουΐὰ ἀο ἴο Ορροβα ἴζ, ἴῃ Βοπιθ 
διὰ δἱ ϑογυδδίθηι ᾿(861{.96 ΕῸΣ, ἴῃ (μδὺ ὙΘΓῪ οἷἵγ, στ Βογὸ ὁοδυβ ΟἸ τί. δα Ὀδοη ογὰ- 
οἰδοά, δὰ Ἡβογὰ ὁ σου ἃ δαγα Ὀδοη ἱπιροβϑὶ ὉΪ6 ὕ0 τηδῖίζα ργοβαί γίθβ, 1 ἢ͵8. Τοϑυγγοο- 
(ἰοη μαὰ ποὺ Ὀθθη οὐδάθπεν ργουεὰ ΒΒΥΟΝῸ ἴπ6 ῬΟΒΒΙΒΙΤΙΤῪ οὐ α οοηλιίαίίοπ, στοαὶ 
ὨΌΠΙΌΟΓΒ ΟΓΘ ἀδἰγ δά θά ἴἰο {Ππ ἐπ υτοῖ. Αοδυτο τδδ ἐιηπιθα δέου ἐοαπάεα κὲ 
ογυβαίθμι ; δηὰ ὈοΙΒ ἴδα Ὀοάγ οἵ ἴΠπ Ῥεορὶς δπὰ ὑπμοῖν Ὀΐϑβορβ (σνβὸ πσϑγὸ ἤθε ἴῃ 
ὨΌΠΙΌΟΣ), ἰο ἴπ6 βηαὶ ἀοδίγυςίοη οὗ Φογυβδίθπι Ὁ Αἀγίϑῃ, το 96νγ8 ὉΥ παίίοη. [ἢ 
οἴδοῦ ρδγίβ οὔ (δ νογὶ ὰ, α]δο, [86 σι σο ἢ} δ] το θὶνοα ΠΟῪ ΔΟΟΘββΙΟἢδ ΟΥ ΘΟὨνοΓίΒ : 
80 1,8ϊ, πὶ ἢ ἘΠῚ ΓΕΥ γοαγθ δῖον Ομ γὶϑι᾿ 5 γτθδυσγγθοϊίοη, οὔθ οὗἩ [8οϑα δροείῖθβ αρροαϊοὰ 
ἴο ᾿ξ 828 6 ν 8] }-ποόν ἔδοῖ, ἐδδι ἐπ Οοδροὶ δὰ Ὀθθη οαγεὶθὰ ἰπῖο 8]} ἰδ σουπίσίοδ οὗ 
86 16 Κπονα που. ((οἹ. ἱ. θ.) 

“« (ο]]6οέ,᾽ βαγ8 {π6 οἰοᾳυδηὶ ϑ'δυγη, ἴο βοτὰ νγ6 86 ἱπαθοίθα Ὸσ 
Βοῃ16 οΟὗἩἨ {π6 ρῥγϑοθάϊηρ οὈθογυ δ 8 ; --- ““ (ΟἸ]6οἱ 411 {Π686 ῥγοοίδβ ἴο- 
οΙΠοΓ ; οοηβίαοσ ἴμοῖὰ 1 Οπ6 Ροϊηὺ οὗ ΥἹΘΎ, 8η4 866 ΠΟΥ͂ ΙΏΔΗΥ 6Χ-᾿ 
ἰγαναρδηῦ ΒῸΡΡροβὶ ἱοη8 ταυδὲ Ὀ6 δαἀνδῃσθά, 1 {Π6 γϑβυγσθοοη ΟἿ ΟὉΓ 
βανίουν 6 ἀδηϊοὰ, [{ υχυϑὺ 6 βυαρροδβοά {πὶ συαγάθ, τὸ ᾿δᾶ Ὀδθη 
ῬΑΥΓ Ιου] ΑΥΥ σδυϊοποα Ὁ {μοῖν Οἰοοσβ, βαΐ ἀουγη ὕο β]θδθρ ; δπά {μαῦ, 
πονουῖμ 6 688, ΠΟῪ ἀεβοσυθά ογϑᾶϊτ θη {ΠΟῪ 8814 {ῃ6 Ὀοαγ οὗἉὨ «7688 
ΟἸιγβδὺ νγδ8 βίο βδθ, [0 τηιϑὲ 6 βιῃρροβϑα παί πχθη, σσῆο πδα Ὀδθη ἰην- 
Ροβϑά ου ἴῃ 186 πιοβὺ οὐΐουβ δη4 οτγιιοὶ τηϑῆηοῦ ἴῃ ἴ1Π6 ψγοΥ], Παζαγάθα 
18εῖν ἀδαγαδὶ δη)ουτηθηΐδ ἴοσ {π6 φίοτυ οὗ δὴ ᾿ιωροβίου. [0 τηυβὲ Ὀ6 
βυρροβοὰ (μαὲ ᾿σπογδαηΐ δπὰ 1}}1ϑγαῦθ πλθῃ, ὙΠῸ ΒΔΑ ΠΟΙ ΓΠ6Γ τερυΐϊαίοη, 
ἔογίι δ, ποῦ δἰοαᾳιθηο6, Ροθϑοεθ64 [86 τὶ οὗἁ δβοϊπδίηρ (86 δγ68 οὗ 4]]} 

Φ 

" Οχἡ ἴδο βυδήεοι οὗ 186 Αδβοεπείοη, δοὸ0 [80 ΑΡρεπάϊχ, Νο. ΠΙ. ἐπ) γὰ. 
3 ΤΉς εἰτουτηδίδησοθ οὗἉ τ εἰδπιδίοη οὗ ἴδ ΗΟΙΥ ϑρίσίξ οὐ ἴ6 ἀδγ οἵ Ῥοπίδοοδι δσθ οοῦν 

βἰἀετεὰ ἴῃ [6 Αρρεῃάϊχ, Νο. ΙΥ͂. ἐπ γὰ. 
8. 536 ὑΡ. 168, 169. 174. 280. δωρτγὰ. 
4 Ου ἴδ ἀἰδὶςουεῖοο διλοηάδηϊ οὐ ἴδ ἦτγει ὑχοραχδίίου οἵ ΟἸ γιδιϊδηΐγ, δοο δ ΑΡροῃάϊχ, 

Νο, Υ͂. ἰηγηὰ. 
ΥΟΙ,. 1. Β 
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{86 ομυτοῦ, [ τυδὲ θ6 βυρροβϑᾶ, δῦμον ἰμαὺ ἔνα μυπατρα ρουβουβ 
ὙΕΙ͂ 4}1} ἀοργίνοα οὗὁὨ {Π6}Γ ΒΘΏΒ68 δὖ ἃ {1π|6, Οὐ ἰπδῦ {Π6Ὺ στ σο 4]}} 
ἀοοοϊνοα ἴῃ {86 Ρῥ]αϊπμοϑί τηδίζοσβ οὗ ἰδοῦ; οὐ ἐμαὶ {818 συ τυ οὗ 
[4186 τυϊξηθθθθβ βαὰ ἰουπὰ οὖ ἴπΠ6 βεοσγεὺ οὗ πϑυύθσ οοῃ σϑαϊοηρ {ποιλ-- 
ΒΟΙν6Θ ΟΥ 016 Δποίδμοσ, δπὰ οὗἉ Ὀθίηρ; δἰ να Υ8 ππλόοστα ἴῃ {Π6 1} θαυ τοην. 
10 ταυϑὲ θ6 βυρροερά {πεὖ 1Π6 τηοϑί δχρογὶ οουγίβ οὗ ἡπαϊοδίυγα οου]ὰ 
ποΐ ἢπά ουΐ ἃ βῃβαόν οἵ οΟμ Βαϊ οο ἴῃ 8. ΡΑΙΡΑὈΪ6 ἱπιροδίαχα. [ὲ 
τηυϑὲ Ὀ6 Βιιρροβοα {μα [6 ἀροβίϊθβ, ΒΘΏΒ1016 τῆθῃ ἴῃ οὐμὺ σββ68, οἤοβθ 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ {ἢ 086 ρ͵αο68 δῃηα (ποδα ἔτηθθ οὶ 6ΓΘ ποῦ ὑπ δ νουγα 6 
ἴο {πο ὶν υἱοθ. [Ὁ τη Ὀ6 βυρροδθα {παῖ τ] οπδ τηδα]ν βυβογοα 
ἸΩΡΥΙΒοητηδηΐβ, ἰοσίασοβθ, 8πα οὐ χῖοη, 0 Βρσγοδα δὴ "Ἰ]υδίοη. [10 
τησϑὺ θ6 Βυρροβϑα {πδῦ θη ἐπουδβαμα τῖγ. 168 γοσα ὙΤΟυρὮὐ 1 ΤΆΥΟΟΣ 
οὗ Ἀ]βοῃοοά, οὗ 41} {686 ἔδοΐβ τηυδὲ θ6 ἀθηϊθ, Απὰ {δ 1 τωυϑὲ ὃ6 
ΒΡΡοΒβοᾶ {παὶ {Π6 δροβίϊθβ  σθ 1αϊοίβ, ὑπαῦ [πΠ6 δηθπιῖθθ οὗ ΟἸγὶ8- 
ὈΔΏΠΥ ψ6γ6 1Δ1οἵδ, δηα {μα 411 {π6 ῥυϊωϊανο ΟΠ γϑύϊδηβ γοσγα ἸἀἸοΐβ.᾽ἢ} 
θη 411} 86 ῥγβοθάϊῃρ σοῃβι ἀοσαοη8 τὸ ἀν ποϊρμοά, 10 18 

ἹΠΊΡΟΒΒΙΡ016 ποῦ ἰο δπιξ {86 συ οὗ ΟἸ γι β σοδυγγοοίίοῃ, δηά ἐμαὶ 
1ῃ {Π18 ΤΉΓΒΟΪΘ ΓΘ τηοβὲ ΟἰΘΑΥΪΥ ἰὼ Ὀ6 ΟἸβοοσπθα {ῃ6 ἔουγ γε οὔὨ 
{π6 οτοτγία δἰγαδαν }]υβέγαϊθα, Απά ψἱ τοραγὰ ἰὼ {μ6 ἔτο ἰαβὲ 
ΟΥ̓ ΓΕΥΙα, 76 ΤΩΔΥ͂ Οὔϑοσνο, (δαί Βαρίϊβαι ἀπ {π6 1, ΟΣ δ ΘΌΡΡΟΥ ΤΌΤ 
1ηϑτυ64 88 ρΡοαΥροίυ Δ] ΤΠ ΘΠΊΟΥ]418 οὗ (Π6 ἀδαί οὗὨ «6βιι8 (Ἠχιβῖ ; δηά 
ὑπαῦ {πΠ6 οὔβούνδῃοα οὗ (86 ψθΚ]Ὺ ἔδβίϊναὶ οὗ {86 Ἰωοσ ΒΒ ΠΔῪ (οΥ 
ϑυπαδγ.) σοτητηθιηογαῖθβ μ18 Βοϑυσγγθοίίΐοη. ΤΏΘΥ Μ6͵6 τοί ἰπβυϊξυοα 
πη αἰἴνογυτ-αρθθ, θυ αἱ ἐδιο νοῦν ἐΐπι ψθὴ ὉΠ 6 οἰτουτηβίδηοθθ ἰο ψ ΒΊΟΝ 
ἘΠ6Υ τοϊαία ἴοοκ ρῥΐδοθ; δῃὰ {ΠΟΥ͂ μβᾶνθ ὕβθῃ ορβεσυοά πὶϊμουΐ ἰῃ- 
τουτυρ!οη πγοιρα {π6 8016 ΟΠ γιβθδη ΤΟΥ], 1ῃ 411 ἀρθ8, ἔγοτῃη ἰμδὶ 
τίη ἄονγῃ ἴο {π6 ργθβθηί. Βοβϑιάοθβ, ΟἸ γιϑὺ ΠΣ πη86}} ογάδϊηθαὰ ϑροϑί]θβ, 
δη οἰμ6Γ τηϊηϊβίεγ οὐ μἱ8 (ἀοβραὶ, ὕο Ῥγθϑ ἢ δηᾶ δατηϊηϊδίου Βαρίϊδσω 
δηὰ (86 1,μογὰβ ΘΌΡΡΕΣ, απὰ ἐμαὺ αἴισαγδ, “ἀνθ ὑπίο {86 οπὰ οὗ ἰδ6 
ψοΣ]Ἱα." (Μαῖε, χχνη!. 20.. Αὐοογαϊηρίν, ἔποῪ μανα οοπεϊπαθα ὑο {}ι18 
ἄγ ; 80 {μαῦ 186 ΕΟ ΥΙΒΔἢ ΤΩΪ ὨΙΒΌΓΥ 18, ἀπά ΔἸΑΥΒ 48 Ὀδθῆ, 88 
ποίουϊουβ ἴῃ ροϊηί οὗ ἔδλοΐ, δ8 [86 {τδ6 οὗἩ [μον] διμοηρ [6 ΨΦ6νγ8. Απά 
Ἀ8 Π6 ΘΙᾺ δῃὰ ορ]ϑοΐ οὗ Ὁπ6}ν δρροϊῃίπμηθηῦ ἃγὸ ρατγύ οὗ [86 αἴοβρεὶ 
ΠΑΥΤΔΌΨΘ, 16 ὉπᾶὉ παγγαΐῖϊνα δὰ Ὀθθὴ 4 τὐγίμ οὐ βοῖοπ οὗ ϑοιθ βυ}86- 

᾿ς ααθῃΐ 8ρ8, δ {π6 {1π|6 οὗὨἨ 118 ΓΑ ΥΙΟΔΌΟΠ ὯῸ Βυ ἢ ογάον οὗ τηθῃ οου]ά 
ἢανθ Ὀθοη ἰουπά, π ΒΟ. που] ὰ μανθ οἰἴδβοίυδ!γ {Α]61 86 τ1π6 τ μοΪ8 
βίου. 186 ταϊγβουϊοιιβ δοίοηβ οὗ ΟΒγϑβῦ δῃα μὶβ δροβί]ϊθβ. Ὀαίη 
δ ττηθά ἴο θ6 ἔσθ πὸ οἴου δα {8} 88 6 γ ΤΟσΘ δὖ {παὺ ᾿ἰρε ποεῖ 
ἔπι (Ὑ θπόνδσ [Π6 ἀεἰδὺ νν}}} ΒΌρΡΡοδβο 186 (ἀοβρϑὶ πιδίοσυ ἴο "6 ἰογχϑὰ) 
ποῦ ΟΠΪΥ ΟΥἀϊπαηοοβ οὗ ΟἸ γι Β ̓ πβατατοπ, Ὀαΐ Κατ δ6 ἃ ΡΌΌ]1. ταὶ- 
ΠΪΒΙΤΥ ΟΥ̓ 18 ᾿πβιϊαοη ἰο ἀἰβρθηβθ {Πθπὶ; δηα 1Ὁ Ὀθίηρ' Ἰτηροββιθ]ο, 
ΡΟ [18 Ὠγροίμθβῖβ, (δὲ [6 γὸ σου] θ6 δΔῺΥ βυιοῖ {μηρβ Ὀαέοσα {86 
ὍΟΓΟ ᾿ηνοηίοα, ἰδ 18 88 ἐπ ροββι]6 {πον βου Ρ6 τϑοοϊνοὰ δπὰ 8δ0- 
ογβαϊ θα ἤθη ἱηνθηΐϊοα, Ἡδποο 1 [Ὁ]Π]}οἾγ8, ὑπαΐ 10 γγχ88 88 ᾿τῃ ροββὶ ]6 

. Β,ΔΌΓΙ ἢ 8 Θοιτήοηβ, ἐγαπαἰδιοὰ ὉγῪ Μυ. Ἐοδίμβοῃ, νοὶ. ἰϊ, ϑοστῃ. υἱϊὶ, Ὁ. 321. ὙῈο τεδάὰδυ 
ὙΠΟ ἰ8 ἀεβίγουβ οὐ ἱηνδδιϊ αι ηρ αἱ 16 οἰγουπιδίδηοοδ οὔ οὖν ϑαυϊουσ᾿ β σοδυστοοϊίοῃ πὶ] 
ἢπνὰ τοῖα οοπδίἀογεα δηὰ ἐ]αδιγαιοὰ ἴῃ Μτ. ΤΡ οδι᾿ 5 ν6}}- Κπόντη ἰγοδίῖϊδο οἡ 186 Ἐδδοττος- 
τίοη, ἴῃ τ, Τονηϑοη  Ὠἰβοοῦγθοδ, οὐ Π8}}}7 Ρυ] 5 ῃθὰ ἰῃ 1792, ϑγο. διὰ σοργίηἰοὰ ἰη 16 
δοοοηά νοΐϊππιο οὔ πἷ8 ποῦκα, δηὰ δϑρθοίδιὶν ἰὼ τ. Οὐοῖκ᾿Β “ Π]ιδιγαιϊίοη οὗ (0 (ἀοῃογαὶ 
Ενίάσηοα οἵ ΟἸσίδι᾽ 5 Βοδαγσοοιίοη." ὅγο. 1868. 
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ο ᾶνθ παροβθά {8680 τηϊγδου]ουδβ το αἰλομθ ἀροη τηβηϊτ πα ἴῃ δἴογ- 
8668 28 ὕ που πανθ Ὀ6Θἢ ἤο τρϑῖκθ ῬΡΘΥΒΟΏΒ 6116 νὸ (ΠΟΥ͂ ΒΑῪ {86 τηϊ- 
ΤΆΟΪ68, ΟΥ̓ΝΘΓΘ μασί68 οοποογῃρᾶ ἴὴ (π6 Ὀθηρῆοίαὶ οβδοίβ σϑβυ της 

, ἔγοπι ἴῃοτι, 1 (ΠΟΥ͂ 6 ΓΘ ποί. 
Χ, ΟΕΝΕΈΒΑΙ, ΘΟΜΜΑΒῪ ΟΡ ΤῊ ΑΒΟΌΜΕΝῚ ΕΟΈΝΙΒΒΕΡ ΒΥ 

ΜιβΑΟΙ ΕΒ. 
ϑυοῇ 18 ἴ86 ἀἸνοκϑ θα ἀπα δυ θη ΐΐο ὑθδεϊ πον ἴοσ [ἢ τηΐγαο 68 γ6- 

οογάβά ἴῃ τπ6 δου ρίυγοθ, οβρθοῖθ!]}ν (ἢ ο66 ταϊδίρα ἴῃ {Π6 Νὸν Τοβία- 
τωθηῦ; 8δηα 88 [88 ναγίοιιδ ραγίθ οὗ ποι (18 ῥτοοῦ οὗ {π9 ἱπβρίγαίίοη 
οὗ τ1π6ὸ ΒΙ0]6 σοπϑίϑίβ 8ΓΘ Ὡθοθθβαῦν ρῥἰαδϑα δἱ βοπια αἰβίαδποθ ἔγομι 
ἐθ0ἢ οἴου, γα 6}8}} οοποϊὰθ {18 Ὀγβη οὶ οὐὗἨ (μ6 ονϊίθῃοο ὈΥ 8 Ὀγὶοΐ 
τοοβριυἱαίίοι οὗἨ [Π6 δοδίίεγθα ἀγρυπιοηΐθ, ἑορϑίθον ψν1ἢ} ἃ ἔθνν 8 61- 
(ἰοηρδὶ δυσροδίίοηθ, 1, (Π θη, γγΘ θα ἔομπῃά, δΔἿΟΣ ἃ τηϊηυΐθ ἰηνθοίὶ- 
βαίίοη, η΄ (86 ταϊγδουϊουβ ,αοέε ψυΒ]οἢ 8.6 Ὀτοροβϑα ἔοσ οὺν θ6] 16, 
δηιΐ ὑρο {Π6 ογοαὶϊῦ οὐἨ Ὑπιοῆ 6 ρυεου ]αγ ργεΐθμι οὐἩ ἀοοίγμεβ δπὰ 
Ῥγοοθρίβ ἀδρϑπάδ, δτὸ δυοῖν, 1. Λ5 40 ποΐ ἐπιρὶ Υ ἃ βοὶ [-οομ γβάϊοίίοη ἰῃ 
1Π 61: --- 2. 1 (ΠΟῪ ρρϑδσγ ἴο βανα ὕθθῃ ἄοῃθ ρυθ] ον, πὶ {Π6 νῖθιν 
οὗ ἃ στοδὶ τυ] τυ θ οὗ ρϑορὶβ, δπὰ νῦν (Π6 »γογεεεεά ἰηϊοηιίοη οὗ 
ΘΒ ὈΠΒδΩρ ἐμ ἀἸνίηθ δα ΒΟΥ Ὑ οὗὁὨ [Π6 ρϑύβοῃ ΟΣ βϑῦϑοῃβ ὙΠῸ ρδῖ- 
ἰογπιθὰ {ἤθιῃ : --- 3, 1 ὙΠΟΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ἸΏΔΗΥ͂ ἴῃ πυταῦοῦ, ἱπϑίρῃ, ΘΟ ΒΥ 
Ρογίοστηδά, δῃά, ἱπάθροπ θη! οὗ βοοομά οδυδ68, ἔγθαιθηίν σοροαΐθα, 
δα τοροβϑύρα ἔῸν ἃ δϑυῖθθ οὗ γὙϑᾶσβ ἱοσθίθου : ---- 4, ΠΥ (ΠΟΥ 6 γ6 οὗ δὴ 
Ἰη(Θγεθιηρ Ὠδέμγο ἴῃ (ΠΘμΏΒΘΪ 68, οὗ δυοῃ ἃ παίμγο (μδῖ [Π|6 86η868 οὗ 
ΒΗ] ηα οοὐ]α οἰΘΑΥΪΥ δηὰ Δ Ἰυάρα οὗἁὨ {δοπὶ, ---- ΚΟ ἕο ανθ 
Ἰη816 δίΤΟῚΡ ΟΡ ΓΘΒΒΊΟΠΒ ΟἹ ({6 τη η48 οὗ 8}} τῆο Ὀϑμοϊ δη4 μοαγὰ οὗ 
ἴποια, δηά, [00 ὑππδῦ γβαϑοὴ ργοῦδὈ Υ, γγογο το δἰϊθησοα ἰο, (αἰ κοα 
οὗ, 8Δη4 ἱπναδισαιθα αἱ {π6 ὕτὴθ θα {ΠΟΥ ΤΥ τ τουρὶῦ : ---- ὅ. 1 
ΡΌΡΙ1Ο ΘΘΓΘΏΟΏΙ6Β Ὑγ6 6 ἱπδίϊα θα ἰπ τηθι ΣῪ οὗἁ (ἢθ πιϊγαουΐοιβ [λοί8, 
δά παν Ὀθθῃ οὐϑογνϑα 1ὴ 4}} ϑιῃοοθθύϊης αρθ8 ΘΥΟΣ δὶπ00 ἰΠ6Ὺ ὙΘΓΘ 
80 ἱπδιϊαϊοα : --- 6. 1 (6 οβϑοίδ ργοἀυοοά Ὀγ ποῖ γεγο ποῦ ἴγϑη- 
βἰεηΐ, δυΐ Ιαδπηρ ; δυοῖ 88 τυϑὲ ἤανθ οσίϑίοϑά (Ὁ ΠὩΔΩΥ γθᾶγθ, δηὰᾶ 
ἍΟΓΘ [5.5 4}} (π6 τ ]6, οὗὨ Ὀοΐηρ ἀϊδργονοὰ 1 6 γχ ΓΘ ποῖ Τϑδὶ] : 
- 17. 1 (ΠΟΥ τοῦθ οοϊημ θα ἰο τυ ὴρ αἴ, ΟΥ ὙΘΡΥ ὩΘΑΓ, {{|9 {π|0 
ΜΠ Θἢ ΤΠΘΥ ΓΘ Βα! (0 αν Ὀ668 ἀοῃθ, ἀπά ὈΥ͂ ρογϑβοηθ οὗ υπἀουβδίοα 
ἱπίεστιν, Ὑ80 16}} υ8 [Πδὺ (Π6Υ μδὰ θδθθη δυθ- Ψψιζηθεβ6θ οὐ (86 ουθηΐβ 
ὙΠ οἢ ΠΟΥ͂ τοϊδῦθ; ΟΥ̓ ῬΟΥϑΟΏΒ, ψἘΟ, Βανῖηρ βυβῆοϊοαῦ ορροσίαπιγ οὗ 
Κποπίηρ [86 ψ᾿μο]9 γα οὐἨ ταῦ ΤΠΘῪ ὈΘΑΥ ὑρϑυϊ ΟΥ̓ ἴο, ΘΟ] ποῖ 
ῬοΒΒΙΪν θ6 ἀδοοῖνοα {ποπιβοῖνθ; δηὰ νἱἦἶιο, μανίηρ Ὧ0 ΘΟμοοῖν Ὁ ]6 
Τηοῦν6 ΠΟΣ ἰδιηρίδ οη ἴο ἔα] Ὑ (πον ονϊάθηρθ, οϑῃποί, πῖῖμ [86 ἰοαϑὺ 
Βηδάον οὗὨ ὑγορβὈιγ, Ὀ6 ϑυδρεοοίθα οὗὨ ἱπίεπαϊδρ ἴο ἀθοεῖνα οὔμοὺ 
ΡΕυρ]6: --- 8. 1 τογα ΡῈ πὸ ργοοῦ, ποὺ ψ6]]-στοιυμ 64 δβυδριοίοη οὗ 
Ῥτγοοῦ, (πδὺ 1η6 ΤΟΘΌΙΠΟΩΥ οὗ ἴδοθθ, το βθαγ συ ύηθϑθ 0 [ἢ 686 Θχίγδου- 
αἰ ΏΑΓΥ ἐδοῖδ, γγᾺ8 δυϑὺ οοπίγβαϊοίθα ονθὴ ΟΥ̓ δ οἢ αὉ ῥτοίθεβθα {μι θη- 
ΒΕ γ 8 Ορθῇ ϑηθιδθϑ ἴο ἰποῖῦ Ῥϑύβοηβ, ομαγβοίοσθ, δηὰ νἱονγθ, ἱβουρσῇ 
{86 ἴμοῖβ ψεγὸ ἢγϑβὺ ρυ  δῃθα, ὕροῦ ἴΠ0 δροῖ, ψ͵ἜΘΓΘ {ΠΟΥ ὉΣΘ β8] ἃ ἴο 
μανθ Ὀ6θῺ ΟΥ̓ ἾΠΑΙῪ ρογίοττηθα, ολὰ βπιθηρ ρβίβομβ, ἍΠ0 ὑγϑῦο 6ἢ- 
ϑαρεα ΕΥ̓͂ ρεῖναϊο ἱπίογοδί, δηα διγηϊδῃθα τσ ἢ 11.}}} δὰϊμογιν, ᾿πο] 1πδ- 
τἸοΏ, δηἀ ὁρροσίυπϊΐγν, ἴο Βαανα τπιδηϊϑίθά {π6 ἔμ δὲ οὗ θῶ, δπὰ ἴο 
πανα ἀοιροίοα μ6 ἐπιροβέυγο, δὰ {μῈν ὕθθη αὐ ]θ : --- 9. ΠῚ, οὰ 189 
ΘΟΠέΓΑΣΥ, [86 οχἰβίθῃοο οὗ ἰβεβ ἔδοίϑ "6 δχργββϑὶγ δου ὃγ (89 
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ῬΟΙΒΟΩΒ ΨΠῸ {πουρῆξ {ποιηβοῖγοθ τηοϑὺ Θοῃοοσηθα ἰο ῃγουθηΐ {π6 
σοηυΐηθ ΘΟΩΒΘαΆΘΏΟ68 ὙΒΙΟΒ ταὶρῃΐ θ6 ἀοαἀπορα ἔγομι Ποῖ; δῃὰ ἴΠ6 ΓΘ 
ὝΟ͵Θ, ΟΥΡΊΔΙ]Υ͂, π0 Οἴον ἀἸβραῦθβ ἀρουΐ μοι, θαΐ ἐο ισλαξ διιβῇὲιεϊοπὲ 
οαλι86 [ΕΥ̓ “γοΓ6 ἰο 6 ᾿πηριυθα : ---- 10. 1, ἀραϊη, [86 τιίμοββθθ, ἔγοπι 
σΠοηὶ γ͵ὸ αν {π686 ἔβοῖβ, ΤΘΥΘ ΤΒΗΥ ἴῃ ΠΌΣΟΥ, 81 οὗἁ [θη υηδῃϊ- 
ΙΩοι8 ἴῃ ἴΠ6 βυβρβίδηοο οὗ {μοὶγ ονϊάθησθ, ἀπα 411, 88 συδῪ 6 ο0]- 
Ἰοοίοβα ἔγομι {ποῖγ το ]6 οοηάαοῖ, ταθη οὗ βυοῖΐί ἀπαυθβ δ ]6 σοοῦ 
ΒΘΏΒ6 88 Βαουγοα {Ποῖ ἀρδιηδὺ 4}1 ἀ 6] αβίοη ἐπ ὑπϑιηβοῖγοθ, δὰ οὗ βυοἢ 
πάοιυδιοα ᾿ηΐαρΥ Υ πα ἀπ ροδομθα νου ΕΥ̓ 68 ρἰδοθα {μθὰ θογοπά 
41] δυιθριοἴοη οὗ ΔηΥ ἀδβίρτι ἴο ῥαῦ 8 ᾿πηροβίασα ΡΟῚ ΟἴΏΘΓΒ, --- 1 (ΠΟῪ 
ΟΙΘ 60, 80 βῃονοα [86 Β᾽ Ποου τυ οὗ ὑπ ῖσ οὐσῃ σον οοη ὈΥ δοῦηρ 
ὉΠον (Π6 πη Ότὰ ἱπβἔπθηοο οὗὨἨ 186 Ὄχι γβου ΠΑΡ ΤΟΥ ΚΒ ΒΙΟΒ {86 Ὺ 
θογα τ] ηθ88 ἴο, ἴῃ ΟΧΡΓΘ88 ΘΟΒ ΥΔα! οἴ οη [0 811 {Π6ῚΣ ἔΌΓΤΔΘΥ ᾿γο) μα] 68 
δηἀ τηοϑὺ ἔανουγοα ΠΟΙΟΠΒ; ἱπ ΘΧΡΓΘΒ5 ΘΟΠ ΓΒΙΘΟΏ ἰοὸ ΘΥΘΙῪ ἢαίίοσ- 
ἴῃσ ῥγοθρθοῖ οἵ που] ϊγ Πορουγ, ῥγοῦϊΐ, δῃα δαἀνδηΐαρθ, δ ΠΟ ῸΣ 
{μοιρβαῖνοθ οὐ ἔθ {π6ὶ} ἔγΙΘμαϑ; ἀπά θη ΠΟῪ οοὐἱά ποῖ Ρυΐ 6 
ΡΓΘΥΙΟΙΒΙΥ αϑδισοά {μπαὶ ἸρΠΟΙΩΣΗΥ, ῬΟΓΘΘΟΙ ΟΠ, ΤΙΒΟΙΎ, δηὰ ὄνθῃ 
ἀφδίῃ 1156] ταοβῦ Ῥγο Δ ΌΪΥ πσου]ὰ δἰύθηα {π6 οομϑίδης πὰ ᾿μγΑΣΊΔὉ]6 
ῬΘΙΒΘΥΘΤΆΠΟΘ ἴῃ {ΠῸ6ῚΡ (ΘΒΕΙΩΟΩΥ : ---11. 1 (Π6886 τΪΓΏΘΒΒΘΒ, ἴῃ ΟΥΔΟΥ 
{μπαῦ Ὁμοἷγ ϑυϊάθποθ ταϊρηῦ μανθ {86 στοδίον πτοῖρσαῦ γι ἃ ἀουδίηρ 
ΜΟΥ] (ΘΔ 6 ἢ} παίϊομ ὈΘΙΩρ ΔΙΓΟΔΑΩΥ͂ 1π Ῥοββθδβίο οὗ δὴ δβϑίβὈ] θη θα 
ΤΟ] ΡΟ), Ογ6 {ποδοῖν ΘηΘὈ]θα τὸ Ῥδγίοττη ϑυοῖΊ Ὄχι σΔΟΓ Ἰ ΠΆΥΥ 
ΟΥΚΚΒ, 88 [δ Β6α 006 ΟἸΘΣ δῃα ᾿πα]βρυ 8016 1 ΓΘ ΡΟΒι θη οὗ 4 ἀϊνὶηθ 
ΡΟΥΟΥ ἴῃ (ΒΝΟῸΣ ΟὐἩἨ {πο ῖγ ὙΘΥΔΟΙΓΥ ; δηά, δου μανΐηρ Ὁπάἀογροηα [86 
βανυογοδί δ ἥΠϊοϊϊοηβ, νχϑίοηβ, δηα ἰουπηθηΐβ, αὖ Ἰθηρία ἸΑ]α ἄονγῃ (πος 
Ἰνθβ, ἴθ σοπῆσγιδίϊοη οὐ 186 ὑγυἢ οὗἨ [86 ἔδοίβ δββογίβα Ὀγ {ποτὰ : --- 
12. 1 τ)6 ονϊάθηοθ ἔου ϑυοἢ τη ]Γ80]68, ᾿πϑύθδα οὗἉ ρστονίηρ' 1688 8η6 1658 
ὈῪ {86 Ἰαρβθ οὗ αρϑ8, ἱπούθαβθβ  ᾿ΠΟΥΘΑϑΙ Πρ ΥΘ6Ά18: --- 18. 16 τΠο86 
ῬΘΥθΟΏΒ, μο οί ἰοδβι ν᾽ πὰ δάτωϊ ΤΠ6τὰ, βθθῖὰ, οὰ {π86 ὁπ6 ᾿μ8πά, ἰο 
δῖ δ ποίμίηρ; 686 δας {Π6ῚΣ ΟὐΤ βαϊ νϑύϊομ δηα {μαὺ οὗ ὑποὶν Ὀγθίμγεη ; 
Δα, οἡ {86 οἰ ΠΟΥ Πδηᾷ, 16 ὑπ6ν ἀγθ ρεγβυδαθά ἰμαὺ {6} βαϊ νγαϊ!οη 18 
Ἰποοῃϑβίδηῦ ὙΠ ἱπιροβίυγα δηὰ ἀδοθιῦ : --- 14, 1 στοαῦ το] 468 οὗ 
[Π6 ΘΟ ΘΙΠΡΟΓΆΤΊ6Β ΟΥ̓ [Π686 τι 6 8868, 6 ΟὗἩὨ δἰτηοϑῦ 411] πϑίϊοηβ, 
ἰδ ρ 6 8, 8η6α ῬΓΟΙ ΒΒ: Οη8, 66 Ῥοσυβυδαθα Ὀγ ἰποπι, {παῦ (Π686 ἔμοίβ 
ὝΟΥΓΘ ΓΟΔΙ]Υ ρογίοσιηθα ἴῃ [86 ἸΏΔΏΠΟΓ Γο]αίθα, ἀπά σάν 1Π6 βίτοηροδβί 
(αβ Δ ΟηΥ,, ὙΠΟ 1 τγ88 ἴῃ ὑπαὶ ῬΟΥΘΓ (0 ρῖνβ, οὗ ὑμ6 ἤτταπϑββ οὗ 
{ποῖν Β6] 16} οὗἨὨ Τπθηλ, Ὀοΐῃ ΕΥ̓͂ πιο α!αίοΥ Ὀγεακίηρ ΓΠγοῸ ἢ 411 {Ποὶγ 
δηοΙοηΐ ΔὐΔο τη η8 πὰ Θοππροίϊομβ οὗ ἐγ πἀ8}108, Ἰηΐογοδῖ, ΘΟ ΠΌΥ;, 
'Δηα ὄνϑὴ οὗ τοϊσίοπ, δηὰ ὈΥ δοίϊπρ' ἱπ Ἔχ ρυ 88 σοῃ σϑα! οοη ἰοὸ ἴΠ ΘΠ: 
--- 16. ΠῚ 6 τονοϊυίίουβ ἱπίσοάυσοα ἴῃ [Π6 τηογα] πα σο] ρου νγοσ]ά, 
βίησθ [86 ρουϊοα τ βοσϑῖῃ {8686 [08 ΔΓ6 Βαϊ]ἃ ἴο ἤᾶνθ Ὠδρρθηθά, πᾶν 
Ὀδθη υ8ὲ βυοἢ 88 ΤΠ6Υ του], ΡγοΡΔΌΪΥ, παν Ὀθ6Θη, ὉΡΟῺ ἃ ΒΌΡΡΟΒΙ- 
Φἴοη οἵ (88 συ τ οὗ {Π6 πὶ, ἀπ σλῃποῦ ροββι ὈΪΥ δ6 δοοουηΐθα ἔοσυ ἴγοπι 
ΔΗΥ͂ οἶμον δάδθαυαΐθ οϑιδ8 :--- 16. 1{ [Π086 ΠΟ τϑίυδο ἴο δοκηον]οάσα 
41} π686 Τα] ΓΟ ]Ου1Β τηδίίοσβ οὐ ἔδοΐ, τηυβὲ ἀμ Δ 0]Υ [Ἀ]] ἰηΐο ἃ ρτϑαῦ 
ΒΘΠΔΌΘΙ οὗ 86] {-ουἹάθης σοη γα] οἴ] 08, 88, ῸΓ ἰπβίδηοθ, ἕο Ὀο]ϊονς {παῖ 
{6 τοΐϑο5έ ἈΠΊΟΏρ' ΤηΘἢ ΔΓΘ ἴΠ6 τηοδὺ 7υοίἑσλ, ἀπὰ (86 τηοϑὲ οοπϑέαπέ [86 
τηοϑῦ ἀεοεϊ(μὶ : --- 11. 1 41} τ686 τωδίζοσβ οὐ ἴδοῦ γα 80 βί γον 
υπιλοά (0 οὁπ6 δποίμου, ἐμαῦ 10 18 ἱπῃροββι Ὁ]6 ἰο δάτηϊθ {86 οπθ ψἱϊπουΐ 
Δοκηον)οαρίηρ (Π6 ΟΙΠΟΥ αἷδο; δῃά 80 ᾿μβορΆσ Ὀ] Υ ̓πύογσονθῃ ἢ 
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ΒΟΙΏ6 ΟἾΒΟΥ Ἱπαϊβρα Ὁ] τηαϊίοσβ οἵ ἐδλοί, ὑμαῦ Τ[Π6Ὺ σδηποί Ὀ6 οΔ]]6ἃ 1ὴ 
υσϑίοη πιποαυΐ τϑπουηξιηβ ΟἿἿ 8686 ΔΠ4 ΓΘΆΒΟΗ : --- 18. 1 ,ἀϑί]γ, 1 
6 Βαανα 8}} {π6 ῥτγοοῖῦ, ὑοῦ (86 Θχδοίοδι τυϊθβ οὗὁἩ [86 βουεγοδί οσἱ- 
λοῖδια οϑῃ σϑαῦϊγα, ἴο δνῖποα {παΐ ΠΟ Αἰ Γογαύίουβ ἤανα Ὀ6ΘῺ τηδάθ ἴῃ 
[86 οτἱρῖπαὶ τϑοοσγάβ δηὰ τὶ Ππρδ Ἰοἵν ὰ8 ὈΥ {686 ὙΪΓΉΘΒ868 ἸῺ ΔΗΥ͂ 
Τ Δ ΘΥΙΔΙ ΔΥ616 οὗἨ {π6ῚΣ ΘυΙ6Π06, βποο {μοὶν γϑί ρυ ] !]οδίίοη, οἰ μοὺ 
Ἐγουρἢ δος θηΐ οὐ ἀδεῖρῃ ; Ὀαύ (μ΄ (ΠΟΥ πᾶν θη ὑγδηβιηϊ θα ἴο 
15 ἴῃ 811 {μοῖὶγ σοηυϊηθ ΡΟΣ ΓΥ, 88 ΤΠ6Ὺ ΜΠ γα ον Ὀγ {πο ῖγ δυΐθοχα. --- 
]ηὴ βϑυοῖ ἃ βιἰυδίοη οὗ (πϊηρθ, ΠΟΤ 80 στοαὶ 8. νϑ οἱ υ οὐἨ οἰτουϊῃ- 
βίδῃςοϑ, ΒΘΓΟ ᾿πα 664 41] ᾿τπηαρΊ Δ 0]6 ΟἸΓΟυΠηβίβησθβ, σου 8 }}} ΘΟΠΟῸΓ 
(0 οομῆγῃι, βίγοηρίμθη, πα βαρροτὶ δδοῖὶ οἰ μου ουϊάθποθ, πα οοπ- 
ΟΟΠΙΓΟ, 88 Ὁ Μ6Γ6, ἴῃ αἰϊοϑίδιοη οὗ [Π6 βαπλθ ᾿πύθγοδι ηρ' 86.168 οὔ 
δνϑηίβ, ἹΠουΐ ἃ δ ηρ]6 δυρυμαθηῦ οἡ {86 ΟἴΠΟΥ βἰ4θ, Ὀαΐ (Π6 Τηθγθ0 
Ἔχ σγδοσαϊμασίηθδβα οὗ ἰδ ἔλοῖϑ, ---- 8181} γα ποῖ Ὅ6 780}7 δοοιιδοα οὗἉ ἰη- 
ἀυϊσίηρ 'ἱἢ δὴ ὈΠΥΘΆΒΟΠΘΡΪΟ ἹΠΟΓΘΟΏΪΠΥ ἴῃ ΟἀΘΏΥΩΡ ΟἿΣ δϑβομῦ ἴο 
{ποπὶὺ} Απά Μ}}} ποῦ βυςῇ ᾿πογθἀ Ὁ] 6 88 ἀδηρθγουθ 88 10 18 σἹ}- 
ουϊουθὴ 1[{ (λοἱβ αἰ εϑίϑα ἴῃ 8ὸ οἰϑαγ, ἀθοίϑῖνθ, δῃὰ Ἀποχοορυ ῃδὈ ]θ 8 
ΤΩΔΏΠΘΥ, 8η6 ἀοἰνοσοὰ ἀονγῃ ἴο Ῥοβίου τυ ΜΓ 80 ΤΩΔΏΥ͂ ΘΟΠΒΡΊΓΙΩρ' 
θὲ ῃβ δῃηα τηοῃυ θη οὗ γα ἢ, 8Γ6, ὩΘν ΘΓ 61688, ποῦ ἴο θῈ Ὀδ]ιονϑα; 1 
18. ᾿ ΡΟ ΒΒ Ὁ]6 ἴογ 1ῃ6 υπιοα τυϊϑάοτῃ οἵ τηδηκιπαὰ ἰο Ροϊμῦ ουδ ΔΩΥ 
ονἹάθησα οὗ Ὠἰβύοσὶ 68] δνθηΐβ, ΒΟ ἢ {11 ἸΌΒΟΙΥ ἃ τῖδ δηὰ οδιουβ 
Ταδῃ ἔοσ σινιηρ ογοαϊ ἴο Π6ηι, --- δηα, ΘΟὨθοαυΘμἶΥ, 1 ταρατγὰ ἴο 
μοὶ 8668, 411 ν}} θὰ οἰουδδ δπὰ {πϊοῖς ἀδυίκηθϑθ ἴο 118: 8411 ψὶ}]} Ὀ6 
οϑιίδίιοη δηά βοδρίϊοῖβμι ἢ ΠΟΥ {0111 δηγίμίησ Ὀ6 οΥΘα 0]6, πβὶοῖ 

ΘΟΠ]68 Ποῦ ΘΟΠΗ͂ΓΠΙΘα ἴο 18 ὈΥ ἴπ6 τορογί οὗἨ ΟἿΣ ΟὟ ΒΘ,868 δπα 6χ- 
Ροσθηοθ. ἴῃ ϑἰιοσί, γθθγΘ ποῦ 18 {π6 δἰγοηραδί δδβυσαηοθ οὗ {Π6 
Θχιβίθμοθ Οὐ ΒΥ ῬδΥ ΟΪ ΑΓ βουῖθθ οὗ ρϑδὺ ἔδοίθ, τυ] ἢ 7 ΔΓΘ ΘΑρ40]6 
ΟΥ̓ δΔοαυϊγῖης;, Δοσογάϊηρ ἴο ὑμ6 ργθβοηῦ ἔγϑμηθ οὐ ΟἿ πδίυσγο, δηᾶὰ [ἢ8 
βία οὗἩ (πῆρα ἴῃ (86 μοῦ], ἴο το͵θοῦ ὑπ686 ἴδοίδ δέον 41}, δῃὰ ἴο 
Ργοϊθη ἰὸ Ἄὅχοῦβθ ουγβο νοϑ ἔγομλ ποῖ 6] θυ ποθ ὉΡΟῚ ἰδ ὈδΔΓΘ 
Βαδρίοῖομ ΟὗὁὨ ἃ Ῥοββι ὉΠ ΠΥ ἐμαὶ ΤΠΘῪ ΤΑΔῪ 6 ἴα]86, 18 ἃ τηοϑὺ δοβυγα 
σομ γα !οοη ἴο {Π6 ῬΥΙπΟΙΡ]68 Οὐ σοιωμοη 86η86, 4η4 ἴο π6 υπὶνοσϑαὶ 
ΡΓΔΟΌΘΘ οὗ ταδηκὶ πα, ὦ 

ΧΙ. Α ΟὈΜΡΑΒΙΒΟΝ οὗ (86 ϑδοιρίαγο Μιγδοϊοβ τὰ ῥχοϊομἀ θά 
ἐξὸν Δηα Ῥορίδβῃ ΜίγβοΙββ. 

οὐ βϑίδπαϊηρ (Π6 1888 οὗ ονυνἹάθηοα δῦονο δἀἀυοσδα, (Π6 Ορροβϑῦβ 
οὗ τγϑνοἰδίομ ἤανο ομἀρανουγοά ἰο τψϑαΐκθη 118 ἔΌΣΟΘ, ΟΥ̓, Γαῖθοσ, ἴο δοῖ 
10 δδ]46 δἰϊομϑίμον, ὈΥ͂ ᾿πβπυδίληρ ἰμαῦ {μ6γῸ ἃγθ ραγίϊου αν δοοοιηΐβ 
Οὗ τοι γδοῦ]ουδβ ἔβοίβ, ψιοῖ ἈΣΘ 88 Ὑ08}} δυϊ μοηΠ]οαῖθα 88 ἴπο86 ταϊαϊοά 
ἴῃ {πΠ6 δουιρίυγοβ, πὰ ἐπαὺ {86 Ἰαιοῦ ἀγα ἴο Ὧ6 τοὐ)θσίθα 88 ἔαϊβα δηά 
Ἰπογθά]6. ΒΒ οουμπίογξεϊ 64 τηΐγβ. 168 ἀγα ἢῸ Ῥσοοῦ (μαὺ ὑπ ΓΘ ΠΟΥΘΣ 
ὙΟΓΘ ΓΔ] ΤᾺΪΓΆΟ]68; δηά [86 το σ {Π686 Ὀχαύθη 64 τηΊΓΔ0168 ἃ.Θ ᾿ην68- 
τἰραϊοά, [π6 πιοτὸ ἀοίδοῦνο 18 86 ουϊάθησα δἀάἀποθα ἔοσ ἤθη. Ἐὸογ, 

1. Τὴ {86 “γέ ρίδοθ, [88 βοθῆβ οὐ πιοβὲ οὔ ἴδ 6πὶ 18 ἰαϊὰ ἴῃ ἀϊδίδηϊβ οουπίγίοβ δηὰ 
Τοῖηοῖθ 508: ὙΠΟΓΘΑΘ (ἢ 6 τ τ ϑοΐοβ, γοοογάσδα ἴῃ ἴμ6 δοτρίυτοδ, σογὸ ττουρὰὶ ᾿π δὴ 
825 δηὰ ροσγίοά τ ἤοϑα ὨἰβίοσΥ 18 νοὶ} κπόνῃ, δηὰ 88 {|}γ} δϑοογίδιῃθὰ 88 [86 δἰ δίουῦγ 
οἵ ἴδε ᾿αϑ8ὺ σεπίυτγγ. 

2. ϑεοοπαάΐν, 0ἴν6 τῦοσο δποϊθης Βοδίμθῃ τη γαοΐοβ ἅστα δοκ πον] χοᾶ ὮὉΥ [πὸ δάνοτς 

᾿ Αδδθαάϊο, Τταῖξέ ἀ6 16 Ὑ ἐγὶτό ἀθ 16 Ποὶ σίου ΟΠγόιοπηο, ἴοπιο ἱϊ. ΡΒ. 147---149, δαῦτο 8 
1 Πἴόγοοο ἴοσ Ηρ χίου ἱποχούδβδοὶο, δεςὶ, 48. 

88 
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ΒΆΥΙ68 οὗὁἨ ΟΝ τ δ 16}, ὅο Βανο Ὅθθη ροΓὈγτοθᾶ ἴῃ ασϑα οὗ ῥτοδϑ 'ρπόγδηςα, τ Ώ 6 η [86 
ΘΟΠΙΠΊΟἢ ῬΘΟΡΪῈ ὙΓΟΓΟ ὙΘΥῪ [ΙΔ 0]6 ὑο Ὀ6 ἀθσοεϊνοά, τὰ ΘΓ ΒΟ ΓΒΓῪ Θχοσίϊοῃβ οὗ 
ῬόνταΣ, ΤΆΤ Εν αἰἰειπρίοα, πο οουἹά ποὺ 6 δι] ἴ(ο ἴδ6 ἰδδὶ οὗ ἃ σίζοσζοιιϑ 
βΒογαςηγ, ὈοΙηρ ἴῃ δἰπιοϑῦ ΘΥΘΓΥ ᾿ηϑίδποθ σου ἴῃ βθογοὺ γθοθβδ68 οὗ 186 του ρί 68, 
μέλειν ἢ ἴηι (ἰδ6 πισδί-εἶπιο, δηὰ Ὀδίογα ΟΠΙΥ͂ ὁη6 ΟΥ ὑὍὍ ΡΘΙΒΟΏΒΘ ὙΠῸ μαα σοπι6 τὰ 
ἴδ6 ὀχροοϊδιίίοη οὗ δοοίηρ ἃ τοΐγβοϊθ, δηἃ 80 τιϊαῦ δβϑὶυ Ὀ6 ᾿ἰηροϑοὰ ὉρΟ᾿ ; ΟΥ ψ}0, 
Ὀοΐηρ ἴμ6 δοσοιηρί 689 οἵὁἨ Ώ(Π6 ργίοδίϑ ἰὴ {μοὶς ἔσγαυβ, γεγο δίγοα 10 δῃπουῃσθίδαι δ 
τηΐτς]6 Βαά ἰαίζθη μἷδθθ. ὙΝΒθγοαθ ἐπα σηΐγϑοὶθα σοϊαϊθαὰ ἴὼ ἴδ6 ϑογίρίαγεβ ΟΓΘ 
ὙτουρΣ Ὀοίογα πλυϊἰ τὰ ἀε8, νἢο μδὰ ΘΥΘΥΥ͂ ῬΟβϑ: 016 ορρογίυ ες οὗ ᾿ῃηνιδί σαι πα 
ἴδιαι, οϑᾷ πιοϑῦ οὗ ὙΠΟῦλ γ6ῚῸ δ ἀάνοσβαῦὶθβ ἴο ἐς ῬΟΣΒΟΩΒ ὉῪ ὙΒΟΙΣ (86 τας. 163 ΓΤ 6 ΓΘ 
8 ΤΟΊ ΡσΒι. 

8.. Ταϊγαῖψ, (86 Βοαίμστ ῥγίθδίβ, θοὶπρ' ποδὶ ρατβοῦδ οὗ Εἰ ἢ τϑηκ, τότ τορατεᾶ 
Ὑ 0} {88 υἱιποϑὲ νϑθγαιίθη ὈΥ [86 οομχαοι ΡΘΟρΪ6, γὰο πουϊὰ οαρου]γ δηὰ ἱπιρὶϊ- 
ΟΕ τϑοοῖνα ΘΥΘΣΥ δοοουηῦ ΟΥ̓Ὠ τηϊγϑοΐθθ βαιὰ ἰὸ Ὅ6 τσουρὰῦ ὉΥ ἰβοὰ. [πὸ Κα 
ΤΑΌΠΏΘΙ, δ 08} πλῖγη. 68, 45 {μον δου οῖη8 πὰ Ἰορδἰδίοτβ ὑγοίθη δὰ ὅο Ῥδγίοστα, 
ὝΘΓΘ ΤΟΒΟΪΥ δηὰ [ρ ΟἿ τοοοϊνοὰ ὈΥ [86 ταυϊυ 6: δηὰ οὐθὴ Ῥοσϑοβ οὗ 
Ὀειίοσ υπαδγβί δηάίης, ἤτομι (ΘῈΣ ΟΥ βδιίοῦυ, ταὶσῃΐὶ δδοϊ ἴο Ὀοϊϊονθ ἔμοα, Τὶ οἷ γ- 
οὐπιδίδῃοθ. ΘΟΠΊΡ] οἰ ΘΙ ἀἰδογθα 8 [86 ἴνο ταῖγβο]68, δαΐά ἰο ὃὉθ μϑγίοστηθα Ὀγ Υο- 
Ῥϑϑίδη δὲ ΑἸοχαπάγια, ἀυγίηρ Β͵8 οομίοϑῦ ἴου [86 διρίγο, δηἃ νυ βὶοἢ ἃγὸ δχδιιηθὰ ἴῃ 
ἃ δι Ὀβοαπδηῖ ράσο. [Ι͂}«{ βδοσί, [0 15 οουίδίη {π8ῦ ποπ6 οὗ {86 Ββοδιβιθη τηΐγϑοΐθϑ ποῦ - 
ὙΘΩΐ ΒΌΥ͂ ᾿ΓΟρΟΓ δχδηλίπδιίίοη ; Μ116 ἴπο66 οὔ Ομ γβὺ δηὰ Βἷβ δροβϑί!θβδ, υβο Βδά Ὧ0 
Ἰυϑύγα οἵ ὈΙΓΟ οΥ αἰ χη ἢ. ἀκσ2}6 ΟΣ ργοουγθ ἴ86 νϑηθγαῦίου οὗ (6 πιυϊιτα δ, σατο 
βιιδ)οοϊοα ἴο [86 δἰγιοἰοϑὺ ροβϑὶ Ὁ]6 ὀχδιονιπδοοι οὗ ἐμοὶν δάνογβαγῖθθ, ἩΐΝῸ ἱπ πὸ ΟὯ6 
ἰηδίδηα οου]Ἱὰ σαί ΒᾺ οὐ ἀΘηΥ͂ ἴπθ.. 

4. Ῥοινγιλίψ, (λ6 ΒΘδί θη ΤΑΊΓ80168 νοῦ ῥογγπηθὰ [Ὸγ [86 δυρροτγί οἵ δα 6β[8Ὁ- 
113μ6 4 τοἰἱρίοῃ, δῃᾷ ὑγογῈ 8411 εηρταῖσεα ρὸν ἴδε ϑιρογϑι ου}5 ποίϊοηϑ δηὰ ργε) υῖο 68 
οὔ ἐπ6 νυϊρθγ, τὸ τσογο, τ σθίογο, ἀἰδροβοὰ ἴο γθοοῖνα ἵμ θὰ ̓  ΒόῦοΘ, ΠΟΥ καϊηεὰ δἢ 
ΟΑΞΥ γϑοθρίΐζοῃ διμοησδὶ ἔμθαι. Βυὶ {6 τιΐτδοὶοϑ γοοοσαθα ἐπ ἴδ ΒΙ0]6 το ΓῈ ὁ 
ἴο 811 186 (Β6η δβίδὈ ϑμθα το] οὴ8 ἴῃ [86 ποῦ] ; δηά ἴμο886 στουρσθῦ ὈΥ ΟὨγιϑῦ ἀπά 
[εἴθ Ἀροϑ0168 δοίιδ!γ ονθγίμγον ὑδ6 τοὶ σ]οι8 ΘβΔ Ὁ} ΒὨΠηθΘ 8 οὗ 41} σου γῖ68. ὅο {παῦ, 
1 ΒΟΥ Μμογοοα τθδτωβεῖνοα οἡ 186 Ῥεϊἰεξ οἵ πιαηκίπὰ, ᾿ξ τγδϑ ἸΏΘΓΟΪΥ ὉΥ 86 ῬΟΥΟΣ οὗ 
186 ἰγγοϑὶ δ. 1 0]6 ανϊάθηοο τὰ τ ΒοΝ ἈΠΟῪ ποῦ δοσοιῃρϑῃϊθά. 

ὅ. ῃ (186 ΜΛ ρασα, 186 βοδίμθη πλῖγβοϊοβ ἃσὸ υουοϊοὰ [0 υ8 ΟΥ̓ ὯὨῸ δυοῖ [68- 
ΕἸΠΠΟΠΥ͂ 88 Ο8Πη ἱπάυςθ ἃ ργυάθηῖ τὰᾶπ ἴο σίνα ἴμοπι ΒΥ οτοάϊς., ΤΟΥ ΔΓῈ ποὲ 
Ταρογίθα ὈΥ ΔΥ Θγθ6- ἨΠΏ68868 ΟΥ̓́ {Ππ|6 1}, ΠΟΥ ὮΥ͂ ΒΏΥ ῬΘΓΒΟῚΒ οἢ ὙΒΟΠὰ ΠΟΥ ΝΕΓΕ 
ἩΓΤΟΌΡΒΙ. 0886 ΒΟ γτοϊαίθ ἴμοπὶ ἀο ποῦ δυθῆ ργοϊοπά ἴο αν σϑοοϊνοα (ἤδη ἴγομὶ 
ΟΥ6- ἢ Ώ68588: γ6 Κηονν {Βοῖῃ ΟἾΪῪ ὈΥ͂ 8 ὨΌΠΙΌΘΥ ΟΥὗὁἨ γασιε τερογίβ, {88 οτγἰρίμαὶ οὗ 
Ἡ ΒΙΟὮ ΠΟ Ο᾽6 Δ ΘΧΘΟΙΪΥ ὑγαοο. Τναδ, {Π|6 ΠΤ Γ8 168 δϑουι θὰ ἴο ῬγΓΙΔρΡΌΓΑΒ γι γα μοὶ 
τορογίδα Ἀπ} βανογαὶ δυιπαγοὰ γρασβ δον 18 ἀδδί, δηὰ μόδα οὗ Αρο])οηΐϊὰβ ομα 
πυπαγρά ὙθΆΓΒ ΔΙ͂ΟΣ 8 ἀρφαίῃ. [{{ ᾿πάθοα, δηὴγ οὗ ὑπ6 Βθαϊβθῃ πιΐγϑοϊθϑ, τ βεῖΒῸ 
ἀποίεπῦ ΟΥ̓́Τοάογη, ᾿δὰ ΔῊ ὙΠ ΓΏΘ8868, ΠῸπ6 ΟΥ̓ [Β6πὶ ὑγδυθ θα ΠῸΠπι σου ΠίΓΥ ἴο 
σΟΙΠΙΣΥ, ὩΟΠ6 οὗ ἴβοπὶ ρα ἰδ ῃθα (8686 τηϊγαοῖοθ πη οσ ρογεθουτίου ἢ ποῦ οὗ ἐἶεῖα 
βοϑ] δα ὑποὶγ ὑθδυϊ ΠΟΏΥ σοηςογηΐηρσ ἴθοια αἱ τποῖν Ὀοοά. [Ιη δϊ ἔμδϑε σοδϑρθοίδ, ἴῃ 6 
δυϊάθποθ αἰϊεπαϊηρ ἴμ6 ΟἸΒγἸβιίδη τα ῖγ 0168 [88 ἰπβηί [εἰν 186 δάἀνδηΐαρε οὗ ἧς ῬὉτοοΙβ 
Ὁ. σι δῖοι τΛ86 ὨΘΘ ἤθη ΟΠ ΘΓΒ ΣΤ δυρρογίοα. ῬὍμα τηῖγβϑοὶοβ οὐ Ὁδειδί ἃσα νουοδμοὰ 
10 ῬΟΒΙΟΥΙΥ ὈΥ ὕΠι6 ὑΘΒΌΪΠΟΠΥ ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ 6Υ6- ὙΠ ΓΏ68868, γγ80 Ῥγθδο μὰ ἴῃ ΘΥΟΤΥ ΟΟΌΠΙΓΥ 
ὑπηιοαϊαίεῖν αΥΕΡ ἰλδν ποτα Ἡτουρμὶ ; 80 8} οοπουγτοὰ 1π (86 βδῖηθ σϑροῦίδ; δηὰ 
προ δα πο ἰδιπρίαἰϊουδ τ ἰηΐογοδὺ ἰ0 ἔογρο βυς} δίοτγίθβδ, θυϊ ταῖποσ ἱπηυ Υ  Ϊ9 
[οπιρίβι!0η8 ἴο 1π6 ΘΟΠΙΓΆΣΥ, Ὀδοδιι86, ὈΥ ΡγοΒοδίης [86 δἰ δίογγ οὗ ἱδοῖν Μασίοσ, 186 
ΘΥΟΡΥ ὙΠ ΠΟΤ οχροβοὰ τβοιηβοῖνοβ ἴο [86 βθνθγοβὶ ρογβοουϊίοη, δπὰ οἴμβῃ ἴο ἀδδὶ 
1156}. ἘΩΓΊΒΟΣ, {686 τ 6 5868 ἴ0 [86 τηῖγ0165 οὗἨ “6808 τοηδογοα {οἷν ὑοΒΌ ΠΠΟΠΥ͂ 
στρ Ὁ]6, ὈΥ ρογίοστηϊης δἰιηΐ αν πιϊγαοῖθϑ, 80 {πὶ Ὑβθη τηδηκίπὰ Βα ἩΒδὶ {πῖπρ8 
ΒΟΥ δοοοπιρ ἰβμθὰ, ἘΠῸΥ οουϊὰ οηἰογίδίη πὸ ἀουδὺ οοποογηΐης ἴμ6 οἰδοτ, ὙΤΠοβ 
ΤΩΪΓΆΟἾ68 ὙΤΟΣΘ 80 γοογαθὰ Ὁγ (Ὁ1 ἰβύου 88, 8086 τη ΠΟ ΓΒ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἄρτοα ἰπ [86 
δοσοιηῖ8 [ΠΟΥ γίνε οὗἩ ΟἸ τὶ δι᾽ 8 νίγαοΐθβ, Ὀὰχῦ γα 550 δσοῃῆιτηοαᾶ ὈΥ ἴΠ6 γορονίϑ σίνοη 
ΟΥ̓ [Πδτὰ ὈΥ ΠυϊΠΘΓΟῚ5 ΟἾΒΟΥ ΘΟγο- νη 65868, ἰῃ ἐμοῖς ἀἰβοοῦγϑοβ ἴο 186 (68 1168, ἀπο ῃΣ 
Ὑ πὶ {ΠΟΥ͂ γεν}! θὰ δπὰ ργεδομϑα. 

6. Ζιαδίΐν, [6 τῆογο δηοιθηῦ θη τη γῆ οἶοθβ8 ΟΓΘ ΠΟ οΓγα ογοδι οὰ Ὁγ ἐπ ἴῃ- 
16] Προπῦ δηα γυαϊοϊοιβε δπὰ [86 δ] οἴ οὗὨἨὨ [Β6ηλ ἀπιοὴσ ἴἢ6 συΐσαῦ ρτοαυσοα τὸ 
εἴἴεσίθ ὈῪ τοῦ 186 σογέσίπ Ῥογδιιαδίοη οπϊτοτίδἰποὰ ὈΥ τηδηκίηἃ σοποογηίης Τλοπὶ 
σου ]ὰ Ὀς ἀοπηοπείγαίοα, ΤΏΘΥ ποτα πσουρσδὶ ἴο σοηθντη πὸ ἀοοίσίῃθ, οὐ οἶδα ἴὸ ϑδίδ- 
ὈΠ1δ8 ἸἀΟ]αίγγ, δῃ ἃ σο)θΘα ΘΗΟΥ οου]ὰ ποῖ θ6 ἀοπε ὈΥ͂ ἀϊνὶπο ρονσοσ.0 Οἱ ἰμ6 ο0Ὡ" 
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ἘΡΑΓΎ, [86 ὑαδιϊὩ ΟΩΥ οὗὁὨ [86 Δροδβί]θβ δπὰ ογο- υἱέποβϑο οὐ [86 ΟΒγίϑεϊδη τηΐγαο]θθ τδ8 
μα Ὀγδοοὰ ΟΥ̓ (Ββουβαῃ 58 ἴπ ΕΥΟΓῪ ΠΟΙΏΙΓΎ, ΒΙΏΟΏΡ' ὙΓὮΟΠῚ ὙΓΕΓΕ ΤΏΔΩΥ ΡΟΓΒΟΠ5 αἶ8- 
τἰησυϊδοὰ ὈΥ ὑποῖν Οἷσι, {Ποὶν ἰδαγπῖπρ, ἀπὰ {πο ὶγ χοοά 86ῃ86; δηὰ Α]] οὐ πολ 
ἴοσβοοῖκ [86 τοὶ σίου ἴῃ τ οἢ (μ6γ δὰ Ὀδοη οἀυςαῖρα, δηὰ δα γαοθὰ [86 ΟἸγϊκἰδη 
Ῥτοίδεδβίοι ; ἰδουρῇ δεῖ οοπάμποὶς ἐχροβοὰ ἔβοῖι ἴο ἴῃ βουδσθδῖ ρεγβθουζοβ δηὰ 
δαβογίηρθ, αηὰ ὄυθη ἴο Ϊοβ8 οἵ |18. 

ΤῊ ργθοθάϊηρ ἔβοίβ απα γθαδοηϊηρ' ΘΑΌΔΙΪΥ ἀδβίσου {π6 ογραϊξ οὐ 1ῃ9 
ἰγίπο τοοπάετγε ', Μ ἈἸΟὮ Βανθ Ὀ6Θῃ δρρθδὶ θὰ ἴο ἴῃ Ὀθῃ]ῇ οὐ ΟΒ τ βυδη 1 Υ 
166, ΤΟΥ ογ6 4}} ροσίοττηθα ἴῃ βιιρροτί οὗὨ {πὸ (ΑἸ Θβίβ Ὁ 8866, 
δηά, τ ηδὺ 18 ψογίῃγν οὗ ποίϊοθ, (ΠΟΥ ΠΑρΡΡραοηρά ἴῸγ {Π6 πιοϑέ ρανὶ ἴῃ {Π6 
ὩΙσ  πη6, αὐ {Π6 ΒορΌ]οἤ το οὐ {Π6 ΤΩΔΓΓΥΓΒ, ΟΥ 1ῃ ἀοϑογίβ, οὐ ἰῃ 16 
τ ΟΘ68868 ΟΥὗἩἨ ΟΠ ΌΓΟΙ65, δηα Ὀοΐοτο πὸ πὶίηθβϑοα. ΟὐἍ, 1 8. δ ῃρ]6 ν 1088 
ΟΥΓ ἔνγὸ ΜΟΥ Δατητ6α, ἸΠΟΥ ΘΓ σΘΏΘΙΑΙΙΥ ἐγ θηβ 0 {86 σααδθ, οἢ 
δοοουηύ οὗ γγὨ]ΟὮ [Π 6 ΤΩΙΓΔΟ]6 νγὰ8 ὅο Ὀ6 Θχῃ! 164 ; ἀηὰ ἱπογεοΐοτγα {Π6Ὺ 
ὝΘΓΘ ἴῃ 8 αἸθροϑιοη ἴο Ὀ6 ἱπηροβοά ἸΡΟῚ ὈΥ ΘΥΘΙῪ ΘὈΠΠΙηρ ργοίθ 60. 
ΕὙγΓΠΟΓ, 88 ἴἤ686 ταϊγαοΐθθ ΓΘ Ῥοσίοιτηθα ἴῃ βυρρογί οὗ ἃ σϑὶσίοη 
ΔΙΓΤΟΔΟΥ ρο]ανοα Ὀγ 86 τη] πᾶς ἴο Ὀ6 ἀϊν!ηο, [Π6 τοροτίβ οὗ ᾿γοπάουθ, 
βαιἃ ἴο θ6 πγουρηῦ ἴῃ 106 ὈΘΠΑ] ἢ, σου]ὰ μανθ Ὀθθὴ ΘΑρΟΥΪΥ ογοαϊεα ἡ 
που ΘΧασαϊπαίοα, ΟΥ̓, 17 Δ ΠΥ ΟΠ6, ΤΟΥ6 υἀϊοίουΒ [ΠΔη {86 Γαβῖ, 
ΘηἰοΥ ΔΙ ὩΘα ΔΩΥ ἀουδίθδ ΘΟΠοΟτηρ πο, π6 τοϊρῃΐϊ τοΐγαϊη ἵγΟπὶ 
ΡΟ ΙΒΒΙΩρ δ18 ΒΟΓΌΡΪ68, ουὐ οὗἩ τοβρϑοῦ ἴο {π6 οδιδα 'ῃ τ ὨΙΟἢ Π6 ν7 88 
δηραρσοά. Οτ {Π|8 δοοουπηΐ ἴον βυβογοα {Π6 ταρογίδ οὗ βυοἢ (πῆρ ἴο 
Ῥ8588 ὑποοη γβαϊοϊθα ; ΟΥ, Ῥϑυῆδρ58, οὔΐ ΟΥ̓ ἃ ταϊδίδ θη Ζϑαὶ, ὑΠ6Υ 7οϊποᾶ 
{Π6 τι] 6 ἴῃ Βργθδαϊπρ τορογίβ οὗ τηδίίοσθ, ἔτοπὶ ΠΙΟὮ 80 τ οἢ 
ογοῦῦ τσοἀουπα θα ἴο (86 ψ 8ο]6 Ὀοαγ.Ἶ βοῇ 15 [86 ονϊάθηοα οὗ [Π6 (Ἀ]86 

Ἰὼ ΤΉΘεΒ. 1, 9θ.ἁ Τερατα ψευδους ; ἩδΙ ΟΝ ποτγάβ, Οτοιία5 τ ΒΕ ΟΌΘΟΣΥαΒ, ὧἀἃο ποῖ πηοϑη 
“7}.αἴδε πιϊγαεΐεα, Ὀπὶ ταῖγαο θ 5 τὶ ἢ ο5ΙΔΌΪ ἢ [α͵δο ἀοοῖτ 68. 

5 Το δπίδροηΐδί οὐ Ο γι ϑιϊδη  Υ ἢδνο ΤΙ ΡΒ ΔΗ ἀετηδηάοά, αὐ τολαὲ ἐΐπιδ ΤηῖΓΑς 68 
ςοαϑοὰ ἴο Ὀ6 ρΡοτίοτιηο ἢ Απά, ΨἘΥ τὸ [ΠΟΥ ποὶ ποιῦ ἡγοῦ ὙΠ6δ6 ἀπο] 08 δαπιὶξ 
ΟΥ̓́ ΘΑΔΥ δηὰ 58. βίδοι ον ἈΏϑυγοτα. ΤΉΘ ΤΐΓΒΟΪΟ5 ΤΏΔῪ ὉΘ 88ἰἃ ἴο σολδθ, ἩΪΠῸ Τοδροςὶ ἴοὸ ΟἿΓ 
Ὀο]Ἰεῖ, το )͵ο σδῃ ὯῸ ἸΟΠΡῸΓ Οὔδίη 881 5Γ6ΟῈΟΥ ουϊάθηςς οὗὨ {πεῖν σοπιὶπυδιίοη. ὙΤΠδῖ 
τη ΓΑΟΙ]ΟΌ ῬΟΎΤΟΣΒ ἭΟΤΟ ΟΧΟγοϊβοα δ ἴΠ6 ἀοδιῆ οὗἨ ἴ[ῃ6 Δροϑῖ]68, οἡ ᾿οσίδὶ π ΟσςἈ5ΊΟΠΒ, ἰ8 
ἃ ἴαεϊ δι ρρογίδἃ ὉΥ ἴ6 σπδηϊ ποῦ δηἃ βιισσοβεῖνο ὑθβυ ΠΏ ΟἿΥ οὗὁὨ (ἢ6 ἔαῖοτβ ἄτῃ ἴὸ τὸ 
τοῖρπ οὗὨ ἴδ ΘἸΠΡΟΤῸΣ 70]184π. [π [Π6 Δροβίο! ς δ] αρο τῖγας δ γοσο ἔγεαυδηΐ ; ἴῃ [Π6 5ι16- 
ςοοάϊπς ΘΟ ΌΓΥ ΤΠΟΙ͂Γ ΠΌΤΩΡΟΣ ἀοογοδδβοά, Ὀαϊ 61}}} νγὰ ἤδυθ δα ἰδέ ΙΟΥΎ ουὐἱάσθπος, ἰῃ τ86 
ΒΡΡΟΔ18 πιδθ ἴο 1ῆθπι, 88 τηδίΐοσβ οὔ ἔβοῖ, ὉῪ τῃ6 ΕΟ γίβιϊδη δροϊορίδιβ, [Παὶ (ΠΟῪ τσέγό 86- 
ἴπᾺ}} 7 Ῥογίοστηε ἃ. (βὅοθ Ῥδγι συ ΑΣ Τοτι  ἰΔ 8 Αροϊορία, ς. 22., δπὰ τη6 Οεἰδτίυδ οὗ 
Μιπιαβ ΕΦΙΧ, ὁ. 27., δηἀ αἷβ8ο ἴῃ Τοίδγοῃςοβ ἰη Μτ. Κοῖν Βαιηρίοη 1, οοἴθγοβ, ἢ ἷν. οὗ 1Π0 
Νοῖοδ δπὰ Αὐιδογῖτῖο8.) Αἴας ἴῃς τηϊγτὰ ΘΘΠ ΣῪ γγα ΠΑΥ͂Ε ΤῸ δαςποπίὶς (6: ΠΊΟΠῪ ἔῸΓ (ἢ 
Ὑγογκίηρ οὗὨ πιίγδοϊθβ, τ τὯ6 οχοσριίίοη οὐ ἴΠ6 τηϊγδουΐουδ ἔττιδίταϊ οι οὐ [ἢ 6 ΘΙ ρΟΤΟΥ 
Ψυ]αη᾽ 5 πιδὰ δἰἱοτηρὶ ἴὸ του ]ὰ τὴς ἴοι ρ]6 οὗ Φογαβδι τη, Ὑγῃ οι 18 80 ΟἸθ τὶν διϊοβίο ΕΥ̓͂ 
Βοϑί πο δανογβασίεβ 88 Ὑ76]} 88 ΌΥ Θςο] 5ἰαδιῖσαὶ υγσίίεγα, [Πδὲ [86 50  ρ ς 8] Πἰβιοτγίδη οὐἨ 1110 
Τεο] πο δηὰ ἘΔ]} οἵ 16 Βοτηδη Ἐπηρίτο (Ἰποῦρῆ πὸ διϊδιρίβ ἴο ἱπυδι δῦ ϑοπλο οἵ [118 
Ῥγοοῖβ, δηὰ ἰπαὶπαδίθθ 8 υβηῖ οὐὗἨἁ ἱπιραγιῖαὶ δας υ 65), 18 οοπιρεῖϊεά ποῖ ΟὨΪΥ ἴο δοκηον- 
Ἰεάρε τς ρψεποσγαὶ ἔβοῖ, αὶ δἰϑὸ ΠΙΒΗΥ οὐὨ 106 Ῥδστ σα οἰγουτηδίδηοοδ Ὁ ὙΠΊΣἢ ἴδ τνγα8 
δοςοπιραηϊοα δηὰ ἀϊδιϊηρσυϊδηο ἃ. [πὸ ΓΟΡΙΥ 1ἴο ἴπ6 ᾳαοβίίοη, --- ΤΥ ἃτὸ ποῖ πιίγαοϊθβ ποῖσ 
Ὑτοῦρ ΠΕ --- τὸ τοηδτκ [Πδι, τς ἀοϑίρη οὗ πιΐγαςϊεβ Ὀοΐηρ ἴο οοπῆγῃι δηὰ δυϊμοσίβο }|6 
ΟὨγβιίδη σοὶ! ρίοη, ἔπογα 18 ΠῸ ἸΟΠΩῸΙ ΘΗΥ͂ Οσοδϑβίοη ἴον ἔπτη, ΠΟῪ {πδὲ ἴξ 8. 65:8} 1586 ἀ ἴῃ 
(Π6 που], δπὰ ἰδ ἀδὶγ Ἵεχιίεηάϊηρ [18 ἐσ απ ρἢα ἰῃ Βοδίμμθη ἰαπά8 Ὁγ 186 ἀϊνί πο Ὀ]οβδίηρ οἡ 
186 ῥγοδομεὰ Θοδροὶ. Βοδίάεβ, 1" [ΠΟῪ πόσο οοπῆπυοα, {ΠῸΥ του] 6 οὗὁὨ πο 86, Ὀασδῦδο 
1Ποἷγ ἔογοθ δηά ἰπβαθποα τνουἹὰ 6 ἰοδῖ ὈῪ 106 ΓΓδαυ ΠΟΥ οὗὨ [πϑῦλ ; ἴῸΓ, σῖγα ς}68 θείης ἃ 
Βοπ 5] υἷε βαβροπδβίοη Οὐ Ὁ ΓοΪπιοηΐὶ οὗ---οτ ἀσυϊδιίοη ἴγοτη --- [6 65 Δ Ὁ] 6 ἀ ΘΟΌΓΒΘ ΟΥ 
ἰδννδ οἵ παίυγο, 1 ΒΟΥ πγετα τερεαῖθὰ ΟἿ ΘΥΟΓΥ͂ ΟΟςδΒΙοη 8}1} ἀϊδιϊπειίοηβ οὗ πδίυγαὶ δηὰ 
διιρεγπδίαγαὶ σοῦ] ὰ νϑηϊβῆ, δηὰ πὸ δῃουϊἹὰ 6 δὲ ἃ 1088 ἴὺ 887, ὙΠΙΘΝ γ γα [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 
δηά ν᾿ Εἰς ἢ [Π6 ΟΧΊΓΒΟΤἾ ΠΑΓΥ͂ ὑγοῦκα οὗ Ῥχουΐάοηςθ. Ἀογθουοῦ, ἰδ '8 ὑγόῦθῦ]ς {παῦ, ΤΥ ΠΟΥ͂ 
ἭὝΘΙΟ σοπτϊηποά, ΠΟΥ που] ΡῈ οὗ ΠΟ 86, Ὀασδῖι96 ἔΠο80 ῬΟΥΒΟῚΒ5 ὙΠῸ γεΐαβο ἴο Ὁ6 σοηυἱποοᾶ 
ὮΥ τῃ6 πιίγδοϊοβ τοοογάοά ἰπ ἴῃς Νενν Τοβίαπηοπε ποῦ ἱ ποῖ Ὀ6 σοηνίηοοα ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΠΟῪ ΟὨςΒ: 
ἴογ ἴδ '6 ποῖ ἔγομπι ννδηὶ οὗ ονίάδπος, Ὀαϊ ἔτῸπὶ νγαπὶ οὐ δἰ ποουΥ, πὰ οὐέ οὐἨ ραδδϑίοῃ πὰ 
Ῥγωπάϊςοο, ἐμδὲ ΔΩ πιδι τοΐθοὶϑ 1η6 πιΐγαςϊοο χοϊαϊϑὰ ἰη 186 ϑογίριιγοδ; δηὰ (δ βϑῦδ δὴ 
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264 Τλε Μηιίγαοῖος τοϊαϊεα ἐπ ἐδ ϑεγίρέμγεξ, 

γΔΊΓΆ 6168 τη οπ6α ὈΥ Βοπηα οὗ (π6 ἀποϊομῦ Ὁ γβάδηβ. ὙΠΘΥ οδη ἰαν 
οἰαῖτα ἴο ποθ οὐ {μ8 ργοοίβ ΒΥ σοι 186 ταῖγ 0168 οὗἩ «688 δῃὰ ἢϊ8 
ΔΡΟΒΙ]68Β. ἃγὰ ββίδ]]διθα ; δῃὰ (6 τηΐγϑοὶθβ δαίαά ἴο πᾶν (δ θη ρἷδοο 
ἴπ πιοάδυῃ {{π|6ὲ8 816, ἱξ ροββιῦ]6, 80}}} τοοσγβ ἀθϑεςαία οὐ δυϊάθησο. 
Βοϑἰ468 411 {π6 τιᾶγκβ οὗ δνϊἄδποθ ἄρον τη] οπθα, ὈΥ ψ ΠΙΟἢ (Π6 8ῃ- 
οἰδηΐ ταῦ 48 ἀγα οοηδυίοά, Π6Υ Βᾶνα βίδὶπβ Ῥθοῦ αν ἴο ὑμοπηβοῖνϑβ, ὈΥ͂ 
Ὑ ΒΊΟΝ {ΠΟΙ͂Ρ γα 1} Υ 18 αὐτοῖν ἀοβίσογοϑα.3 

1,οὉ 18 ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ [6 ργϑοθάϊηρ ἰθϑίβ ἴο {16 ῬΥποῖραὶ τΐγ8 0168 88- 
οὐἹθοᾶ ἰο ρασϑηβ δῃὰ ἰο {πΠ6 Ἐοιμίϑίι ομυγοῖ, ψ Π]οἢ αν Ὀθθη Ὀγουσδς 
ἔου σᾶγὰ ὈΥ [6 Ορροβοσβ οὗ σϑνοϊδίοη, νι (ἢ 6 Ἰπδιαϊουϑ Ὀαΐ ἔγ 1688 
ἀοϑῖρῃ οὗ ἱπναἀδῦπρ [Π6 οΥοα 1 οὗ 186 (ὐοΒρ6ὶ ταΐγαοὶθβ. ΤὴΘ 
οἰλοῖ ργαύθῃθγβ ἴο ἸΆΊΓΒΟΪΘ8. διημοηρ [86 δηοϊθηῦ Ποῖ μΘ 8 6 γ6 ΑΥἸ85- 
ἰε45, Ῥγίβαρογαβθ, ΑἸθχαπάοσς οὗ Ῥοπίυβ, Υ ϑδϑραβίδῃ, δπὰ Δροϊ]οπῖυβ 
Τγϑηθυξ: 8ηα 1 71 ΘΧΆΠΏη6 [Π6 ΤηϊΓΆ0168 Δϑου ρα ἴο {δ θιη, 76 88}4}} 
Βηὰ (μδὲ {Π6Ὺ ἼΟΓῈ Θἰ ΠΟΥ {ὙἸΠΠῺρ, ΟΥ Δρβυγα, δπα ψογα τοῦσῃς ποΐ 
ἰο Ῥχγοιηοῖβ ἴπ6 ποθοῦν οὗ (ἀοα δηά {πὸ ροοῦ οὗὨ τηδηκίπα ; δηὰ {παΐ 
{π686 ΤΓΒΟΪ6Β ὙὙ6ΓῸ ΠΟΙ ΠΟΥ ἀθϑισποᾶ ἴο σομπῆιττῃ δὴν δοἔι! ἀοοίγίηα, 
ΠΟΙ ἴο τοΐοστα τρδηκὶηὰ ἴτομπὶ Βυροσβ 0 δηά νυἱοθ, ὑυυΐ ἴο ρα σορυ- 
ἰαύϊοη τι 016 νυϊραγ, δηα ἴο βύγικθ ρθη 1} βίο βγη θη. 

[..7 Ἡετοαοίυβ τοϊαΐθβ, τπᾶΐ ᾿ς λοαγὰ ἃ βίοσυ [0] 4 αὖ Ῥγοοοῃηθβυβ, 
[μαὺ Ατγιδύθαβ ἀϊοα {πόγο, Ὀὰΐ ἰμδῦὺ 818 ὈΟΟῪ οουὰ ποὺ Ὀ6 ἔουμα ἔος 

οἵ βἰῃοου τ, [16 ΒδΣῺ6 Ῥϑββίοπδ δηὰ ῥτγοπἀἶοθα, σοῦ ἃ τηϑκὸ Ηἶτὰ Ταβὶβὲ 8ῺΥ Ῥτοοῖ, δῇΥ 
ταΐγβοὶθ μδίθυοσ, [Δ ΒΟΪΥ, ἃ ρογρεῖαϑὶ ρόνοσ οἵ ποσκίηρ οἵἉ τηΐγαο 8 νου ]ὰ ἰῃ 8}} αροὲϑ ψῖνθ 
ΟΟΟΑΒΙΟἢ ἴο ΘΟΙ ΤΙ Π08] ἱτ ροδίτσοϑ, τ ἢ 16 ἰδ τουὰ τοϑοϊ πὰ διὰ γονοσβα 81} {ῃ0 δβοϊτ]οὰ ἰδνγδ 
δηὰ οσοηδεϊναςίοηβ οὗ Ῥτγουϊάθηοθ. ΕὙΘαΌΘΗΣ ΤηΪΓΔΟΪ68. ουἹὰ ὕδδ (πουρῆς ἰο ῥγοοθθὰ πηοῖθ 
τοπι βολο ἀδίδοξ ἴῃ παίογο [ἤδη ἕγοτηι τ[06 ῬΑΓΙΘΌΪΑΓ ἱπ ογροβίτίοη οὐ τπ6 Το Υ ; δπὰ πιο 
που ]ά Ὀθοοπιθ δὐμοῖδιδ ΟΥ̓ Τη6Δῃ8 ΟΥ̓́ΣΒοΙῃ, ΓΑΙΒοῦ ἤδη ΟἸγδιίαηΒ. Τῆθ τορίοβ ὮΟΓΘΟ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ποιϊοοὰ ἄγ Ὡοτο ἔμ} Υ ἀἰθουδδοὰ ὉῪ Βρ. Νονίοη, ὔογκβ, νοὶ]. νυἱ. ὑρ. 198---208., διὰ 
ὉΥ Ὧγ. Φοηκίῃ ἴῃ πἷ8 ᾿πθαϑοηδΌ ] η688 οὗ ἴδ ΟΠ δδη δ] ρίοη, νο]. ἰἱ, Ρῃ. 484---494. 

ι Τὴ6 πιοδὲ ἀἰδυϊηρο βῃδὰ τηΐγαο]68, Ὑν ΪΟἢ τὸ ογοἀϊτοὰ ὈΥ 186 οΒυΓΟὺ οὗ ἤοτηδ, ἃσὸ ἴΠ|066 
αἰ δυϊοὰ το Ιρηαῖίυβ [ογοὶα, (λα ουπάογ οὗὨ ἴ80 ογάοσ οὗ δεβυῖδ, δηὰ ἴο ΕΥδηςὶβ Χανΐογ, 
Ομ οὗ ἰδ οαγιΐδϑὶ δβϑοοϊδίθα, ὙὯ0 γ)2ὲ38 βυγχηδηχοὰ ἴΠ6 ΑΡροβιῖὶο οὗ ἐδῸ [πάϊοβ, Ν τ ΠΟ οὗ 
1|ιο86 τηοη, ἀυγίης τΠοῖν γ68, οαἰτηοὰ [20 ρονγοῦ οὗ ποῦ κί πιῖγαςῖοβ. ΣΧανίοσ, ἱπάθοὰ, ἴῃ ἢ ἷ8 
ςοΥτοϑροηάσηοο τ] ἢ ἢ] ἐγίθη δ ἀπτὶπρ ἢ 18 πιϊββίοῃ, ποῖ ΟὨΪΥ τηδάο ΠΟ στπδητίοῃ οὗἉ σηΐγϑο]οα, 
θὰῦ ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ͂ ἀἰδβοϊαἰπχθα 41} Βραγῃδίυγαὶ δδβϑἰδίδῃοο. Ηρα θη οἶγΆ, 8 σ6διῖς δὰ σοηίοπι- 
ῬΟΓΔΑΙΥ͂ νἱτΠ Γγοἶα, ἴῃ τπὸ οαυ! οδὲ δοοοῦηῖ οὗὨ 85 ᾿ἰ ἴδ, σοπίρβδοα ἰδὲ 1ογοὶα δὰ ποῖ 
ὙΤΟΌΡΏΣ ΔΗΥ͂ ΤῊ ΓΔΟΙΟδ, δπὰ δηςοἰραῖϊθὰ τ[π6 οὈὐδοτίοηβ τ πο ἢ τηϊρσιῖ 6 ἀτροά ἔγοτῃ [ἢ 19 
οἰγοιπηδίδηοο δδίηδὲ ἢἷ8 Οἱ πι8 ἴο0 58 18ῃϊ ἢ ναὶ δίδδη γοασβ δδογυγαγάβ, τ οπ 1..γ0]8᾽ 8 
οδΠΟη Ἰβδιοη γγ88 1 δρίἰαιίοη, πο τοϊγϑοιθα (8 δοκπονιοάρπιοηξ, δηὰ στηϑηϊοηθὰ 8 υδυίοῖν 
οἵ πιίγβοϊθϑ νυ ϊοἢ μο φαϊά μα ὕὈδοη τοῦρῆς ὈΥ Ὠἷπι. ΤῊ ἰπεὶ ΠΟ ΟΣ Υ δυά ἔγαπὰ οἵ τ.ϊ5 
διδύοπηθηϊ ΔΓΘ ΒΟΝΟΓΟΙΥ͂ οχροθοὰ ὈΥ ΒΑγ]6, ἱπ δἷ5 ΠὨϊΟΠΟΏΔΓΥ, τί. δογοῖα, ποῖα (Δ) Τδο 
οαυγ]οϑὶ ᾿ἰ6 οὐ Χανίου τνδϑ ποῖ ρῃθ ϑῃθὰ πη] ἀὐοῦϊ γυγῶν γϑδγβ αὐεγ ᾿ἶδ ἀθϑῖἢ ; διὰ ἰδ 8 
ἴο ὕὈ6 οὐδβογνοὰ, (παῖ, οὔ 16 πυηθσουῦβ σηϊγαοὶθϑ συ ΐο ἢ ΔΙῸ δϑογίυεὰ τὸ ἷπν, (ἢ δοθῆ οὗ 
δοίη 15 ἰαϊὰ δὲ 8 στοαὶ ἀἰβίδησθ ἔγοτῃ [06 σΟΙΠΙΤΥ ὙΏΟΣΟ ΤΏΘΥ ΟΣ ἢγαϊ τοροτιοά ; Ὀοΐης 
ἑυρροεοά ἴο αν Ὀθθῃ φρογίοτιθα ἴῃ ΟἸΐπα δηὰά ζαρδη, Ὀθξ τοροσιοὰ δηὰ Ὀα]ονθὰ οὨΪγ ἴπ 
Ἑπτορο, ν᾿ Ποσα [26 ροσβοῦδ ἴ0 βοτὰ (ΠΟΥ ογα ῥτοροβοὰ (δεϊηρ ἀπανοίϊΔῸΥ ἀερτίνεα οὗ 
8}1 ορρογτυπί 68 οὗ ἀχαπιϊηΐης ἤοπὶ δη ἃ δϑοοτιδιπἰηρς ἴδ 6 τα ) τ γὸ ᾿δθ]ο το Ὀ6 ἱπιροδοὰ 
Ροπ ΟΥ̓ ᾿ἰῃο86 ὙΐιΟδῈ Ὀγίνϑξο ἰπίοσθδιδ  γο σοππεοιβα τυ 106 ρτοραχδίίου οὐ δῇ ἱπιροδ- 
ἴαγο. ΟἹ [86 τηΐγδοὶοβ δδοσ δοὰ ἰο 1 ογοῖὶα δηὰ Χανίοσ, δε6 Βρ. ου 888 Οτιτοσίου, ῬΡ. 
64---78. [πῃ τΠ6 ΟὨγίοδιίδη Οὔδοσνου ἴοσς 1817 (νοὶ. χυΐ. ρρ. 782----790.) ἴογθ δ΄θ δοῖὴθ 
ΟΧΟΟΙΙοηῦ δι γϊο Γο8 ΟἹ Δ ῬΟΡΙδὮ τηΐγδοϊο, ργοϊοηἀοὰ ἴοὸ μανα Ὀθ6η Ὑτοῦρῆηξ οἡ οπο ὟΝ ἐπί τεὰ 
ὙγΠῖο δὲ δὲ. ὙΥ Ἰπ ροὰ 8 7 6}}. [Ιῃὼ τμ6 Βυιεϊδη ΟΥἰεὶς (ῸΣ 1828 (νοὶ. χὶχ. Ν. 85. ὑῃ. 48--- 
57.} 180 τοδάδσ νψ"]}} ἢπὰ δοῖηθ δοῦϊθ γεπαγκ8 ΟἹ ἃ ργοϊθηἀοὰ τηίγαοϊο, βαϊὰ ἴο ἤδυε Ὀθθα 
στοῦΡΗ οἢ δὴ Κρ] δῖι πα, Ὥθαν ΟΠοἰπηδίοτα, ἴῃ Ε 666:, ὉῪῚ Ῥγίποο ΑἸοχδηάοσ ΗΟἤΘη]ΟὮ 6 
τοβι ἴῃς αὖ Βδιυθογρ, ἰπ σεγπαπψ. Απά ἱπ Ὦγχ. Βγονπ᾿β Πείθηοο οὗ Βενοδιοὰ ΒοΙ σίου 
(ΡΡ. 305---212.λ. [19 τοδοσ νυν }}} ἢπὰ δὴ ὄἘχροόβιγο δηὰ τοπιϊδιίου οἵ ἴἢ6 πιίγδοϊοβ ὑχγοϊθηἀθὰ 
ἴο ὃ Ὑτοῦρμι ὉΥ (16 ΠΟΙΥ͂ οοδὶ οὗἩ Ἰτὸνοα, ἰῃ 1844. 

2 Μδοκυἢῦ 8 Τχ οὗ [π6 (ἀοδροὶ Ηἰδίοσυ, ὑρ. 86] --- 878. 
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ρου 9 ἐμεῖγ 7η5ρίταΐϊοη. 20ὅ 

ΒΟΥ͂ΘΙ ΥὙΘΑΙΒ; ἰδεῖ, Δἤἴοσσαγαβ, ἢ6 δρροαγοὰ δηὰ τηδὰθ ψϑσβθθ, δηά 
[πο αἀἰβαρρθαγθᾶ ; δηά (δῦ ἰπγθθ πυπαάγοα δῃα ἐΟΥΙΥ͂ γοδσβ δ {ἢ18 
86 τγαϑ βθϑὴ εὖ Μοίδροηῃίιμι, τ ΠΘΤΘ 6 ογθοῖθα δὴ δἰίασ ἴο Αρο]]ο, 
8Πἀ 8 βίδίιιθ [ὉΣ δι μη86]  οἷοβα Ὁγ 1ΐ, 16]]1ηρ [μϑ {πᾶῦ πα μαὰ οποθ 
Ῥδθῃ {π6 ΓΟ ὙὨΙοΐ δοσοιηρδηϊοα ΑΙ ρο]]ο ἱπίο 1ἰα]ν ; δέῖεσ τ μοι ἢθ 
γΒΗΒΗ6α ἀραὶ, Τῇ ργοίοηαθα χοϑυσγθοῖίοῃ οὗ {18 τηϑῃ νγ8 οοπ- 
ΡῬαγοὰ Ὀγ (ὑδϊϑυβ ψι (Πδὺ οὗὁἨ «6888 ΟἸχίδῦ; Ὀυὺ πον δοϑυγά 18 11 ἰο 
ΘΟΙΏΡΆΓΟ 8 Βίοσυ, ὙΒΊΟΙ. ἢ88 ΘΥΘΥΥῪ τρᾶτῖκ οὗ δοίη, ψῖ ἢ (86 δοσουπίθ 
οὗ ΟἸ γῖϑῦ β γοϑυσγθοῦίοη ἱ ΕῸτ, ἴῃ {86 ἤγβῦ ρἷδοο, ΗἩ ογοἀοίΐιβ, στῆ "γδέ 
ΤΩΘΏΠΙΟΩΒ ἱῦ, ἀἸὰ ποῖ ψτῖῖθ 11} ζοωγ λωπαάγοα ἀπα ἐθπ γαατθ ἴον 1; 
ΒΘΟΟΙΩῖΪΥ, μα ρῖνοϑ Ὁ ΟὨΪΥ͂ ΟἿ ὨΘΆΓΒΑΥ ; 8η6, ᾿Δ5{1γ, 1Ὁ 186 δὴ 1416 ἴα]6, 
ἴο νυ μϊοῖ ὯῸ τηδῃ Οὗ 860860 Οδῃ ρῖνα {π6 ᾿οαβδί ογϑαᾶϊῦ:; 10 Ὀδὶηρ ἴαι- 
Ῥοββῖ 016 [μαΐ δὴν Μαείδρομπιϊπθ, ἴμθη Ἰἰνίηρ, σοί ἈΠΟῪ ἃ τδῃ ὙΠῸ 
δα Ὀδδῃ 68 ὨΘΑΙΥ 7007 σεηζιγίος Ὀθίογα. 

[1.1 Οὐοουυτθῆοθθ ΘαΌΔΙΠΥ οχίγαναραηῦ 88 {Π 686 ΑΓ σοϊα θα οὐ Ῥγ- 
ὉπαρόΓΑΒ, 88 ἴμδὺ μα ἸογθίοἹα ἴο βοπιθ βββδυτλθη {86 οχδοῖ ἤθταθοῦ οὗ 
88})} ψ Βοἢ (Π6Υ δα οδυρθί, δηὰ μανϊηρ ρμαϊὰ (Ππ6πὶ ἔογ {Πθῖ, οοπὶ- 
τηδηθρα {Π6 τη ἴο σοΐαση {(Ππθῖὶ Αἰϊνο ἴο (Π6 86854.3: (δαὶ πα ἀοίαϊποά 
[6 βανῆρο ᾿διιῃΐδῃ ὈΘΑΥ, ἀπά πανυϊηρ δα 10 τ ῖϊ πιδῖΖ6 δῃα ΔΟΟΓΊΒ, 
ΘΟ Ρ6]16α ἐξ ὈΥ δὴ οδίμ πο ἰοησον ἴο ὑουο ἢ ΔΩΥ ᾿ἰνίπο (Ὠΐηρ ; {μαῦ ὈΥ 
ὙΒΙΒΡΟΣΙ ΠΩ ἴπ π6 ΘΔΓ οὗ 8ὴ ΟΧ ὙΠΟ θ1)͵γα8 οδίϊηῦ ζγθθὴ ὈΘΔῺΒ αἱ 
Ταγοηΐατα, ἢ6 ποῦ ΟἿΪΥ οδυβοα (86 Ὀαοαϑὲ ἴο σοΐγαι πα ἔτοπι ἰδοτα, Ὀυΐ 
τΠαΐ {πὸ Ἰαξίατ πον Υ δίνουν ἰδϑίοα ὑπο ὃ; δηὰ {παὺ ἢ6 βῃονοᾶ ἴο {86 
Θου δ ΡὨΙ]ΟΒΟΡΒ ΟΣ, Αασῖβ, 18 σοϊάθα {πὶρὶ, 16] Ἰηρ πἰπὶ μ6 Παὰ 
οομλα ἀονγῃ ἴγοτη ἤθάνθη, πα δββυσηθά ἃ μυταδη ἔογτα, ἔοσ {Ππ6 ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗ τοπιθάγιίηρ δπὰ βομοβίηρ [μ6 οοπαϊοι οὗ τηδηκὶπα.Λ,͵. ΘΙ ΠᾺΡ 6χ- 
ἰγδουϊηδ ἱηρθ ἅγὸ σοϊαίθα οὔ Ῥυ ΠΑΟΌΓΑΒ ΟΥ̓ ̓ ἷ8 ὈΪΟρταρῆθν Ῥοτγ- 
ΡῬὮΥΤΥ ; οὐ τα 88 ὙὙ6}} 286 [δι] οἤπι8, αβέστηβ, ὑμαῦ Ὧδ οομμταυπὶοδίοα 
ἴπ6 γρονγοῦ οὗ τουκίηρ ταΐσβο]οβ ἰὼ οἴγοσθΌ Οἱ (μ686 δϑϑου 008 γγ7 6 
ΤΟΙΏΔΓΚ, 1. Τμαῦ ῬΟΓΙΡΏΥΤΥ δηα Ιδ Ὀ]οἢ8 (0 Θοταρ!]6α {μοὶγν ᾿ἰνο8 
οὔ 16 ΡΣ ΟΒΟΡοσ οπῖν ϑβοπιοίλίηφ πιοῦὸ ἐδαπ εἰσλέ ἀππάγοά ψεαγϑ 
ΑΕΤ͵ΕᾺΕ 18 4661) πυοΐθ αἵ ἃ {ἰπ|ὸ 6 ἴΠ6 τηΐγ80168 οὗ 16 (ἀοΒροὶ 
ψ6Γ6 πόσα ᾿πγουσμουΐ {π6 ΒοΙηδη ΘΙΡΙΓΘ, 8Π64 ΨΘΥΘ ΘΥΘΟΙΤῪ ὙΠΘΓΘ 
ΔΡΡαδΙοα ἰο 48 (86 ῥγοοῖβ οὗ ἰμ6 Ὁ σιβίίδῃ στο] ΠρΊοη ; ---- 2. ΤΠδῦ {8Πο86 
Δυΐμοτθ ὑποιηβοῖνοβ σοί ἴῃ 1ὴ6 ΟΠ ΓΟΥΟΥΒΘΥ͂ δαΐνγοθη {π6 (ἀθῃ [1168 
8ηα ΟΠ ΥἸΒΌ8ΏΒ ; ---- 8. Ταῦ ΤΠ 6}. ΡὈΥΙΠΟΙραὶ ἀδεῖρτι ἴῃ Ῥυ] ]Βῃϊησ {ἢ 6 ΙΓ 
ΤΩΘΙΊΟἾΒ ΟὗἩἨ ῬΥΓΠΑρΡΌΓΑΒ τγὰ8 [0 ἀἸβοσγθάιὺ [Π6 ΟἸγΙ βίη τηῖγαοὶθβ, ὈΥ͂ 
Ρ δοϊηρ᾽ Τα γ 168, Θ΄ 18] ΟΥ ατοδίοσ, 88 ἴΠ6Ὺ ἱπιαρὶηθά, 1π Ορροβιοη ἴο 
(Πδλ. [0 σδηποῖ, ἐποσοίογα, οχοῖίθ δϑίοηβμηθηΐ 18, Μ 116 {μα ν Βαὰ 
{818 δπὰ ἴῃ υἱθν, [Π6Υ τηϑάθ [6 σοι ρου θη 88 οἷοβθ 88 {86 οου]ά, 
δηἀ οπἀθανουσζοα ἴο ργῖνα {86 ῥγοίδσαεποθ ἴο {μοὶγ Πθσο; --- 4. 1μαβί]ν, 
(86 ΡΟΥΤΟΙ οὗὁἩ ψογκίηρ ταῖγβ 0168, ργοίεπαϑα ἴὸ μ6 πωραγίβα Ὁ Ῥγίβδα- 
ζοτββ, οομβίβίβα ομΪΥ ἴῃ ἰμ6 ϑθοσθίβ οἵ τηδρίο δηὰ ἱποδηία θη. 

[1.1 πὰ ογᾶθν ὅο βοῦν ΠΟῪ ΘΑΒΥ͂ 1Ὁ 18 [0 Θμππΐηρ δηα ᾿τορυάθποθ 
[0 ἸπρΡοδ6 οὐ {6 ογσϑά αν οΥὗἨἁ Ῥαγθαγίδηβ, Μίυ. Ἠυμηθ ᾿πίγοάμπορθ {Π6 
ϑίουσυ οὐ ΑἸ]ϑχαπᾶβδσ οἵ Ῥομπίυβ, δὴ ἰηϊοσργοίοσς οὗ ΖΕ βουϊαρὶυβ δηά ἃ 

1 Ἡετγοάοι. 110. ἐν. ος. 14, 15. νοὶ. ἱ, Ῥῃ. 254, 355. εἀϊί. Οχοῆ. ΒΡ. 1δηρ, δὲ τ Βου]θ 
Ἰαςεῖατγοβ, νοΐ. 1ϊϊ. ἡ. 188. (ο]1ο οἀϊέ. 

3. ἸδιὈ] ἰ ἢ π2᾽5 1286 οἵ Ῥγίμοροταἷ, ἱγαπδϊαιοὰ ὈῪ Μτ. ΤΆΎ]οτ, οὮδρ. Υἱῖϊ. Ὁ. 28. 
δ Ἰυϊά. ομδρ. χιϊ!. Ρ". 40, 4]. 4 Ιὐϊά, οδδρ. χὶχ. ΡΡ. 67, 68. 
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Σοσιιηούθ! θυ, δηθὰ Θοσοραγοθ (δῖ Ἰυρο οΥ ἴο [Π6 δροδίϊθ Ῥαὺ]. Α]οχ- 
δηάον, βουνοῦ, μγεῖ ὑσασβοα [18 ᾿πι ροβ ἤθη, Ὡοῦ διηοηρ [86 Ρ8110- 
δορβοσθ οὗ Αἴποπβ, θυὺ διμοηρ ἴμ6 τυάθ ἀπὰ ἱρπογαπῦ ῬΔΡΒΪΑΡΌΠΙΔΠΒ : 
Ὑ{}1|6 Ῥαὰϊ Ῥγοδομοα δ (ογϊπίμ, αὖ Βόσηθ, αμα δὖ Αἴδοηβ, θεΐοσε 186 
ϑίοὶοσβ δῃα ΕἸ σῦσοβῃβ, δπὰ ουθῃ ᾿οίοτα [86 ΑΥΘΟΡΑρΊΒ, (86 τηοβέ νὸ- 
ΒοσαΌΪα Ἰυἀιοδίσσο ἴθ τοθοθ. ΕἸσΒοσ, ΑἸοχϑησοῦ ουηεα Ηἷδ 11- 
Ροβιοηθ οὐ ἴ86 δβίδ Ὀ ἸΒῃ θα βυρογβοπβ; 16 {π6 Ανροβίίθ, Ὀγ 
Ῥγοραρδίδησ ἃ ὩΘῪ ΓΟ] ρΊΟΙ, οποοιπηίογοα ἴπ6 ργοὐυάϊοθθ δηα ἱπουγτοα 
{8:6 δεαῖστοα οὗ (06 ποαίμθμθ. ΑἸοχαηᾶοσς δηγεολεά Ὠϊτδ6 , τ 8116 {86 
Ἀροϑίὶα (Ὁ 16. γγ6}1} Κποόνη) ἰαρουτοά τ δ18 Βαμάβ ἴοσ [18 οὐγῃ 
Βυρροτί. ]1,αϑίϊγ, Ῥδὺ] πσουρΐ 18 σῖγα 68, δῃά ργεαολπεά ΟἸὐτγὶδέ 
ετγκοεΐεα, Ὀδΐογο [86 δῃθπιῖθβ οὗ [π6 (ἀοβροὶ, ὙΘΣῪ ΤΩΔΩΥ οὗἩ Ὑοτὴ ΤΟΓΘ 
ἴΏ6 ἢ οὗ ᾿οραγηΐηρ; πὮ16 1800 Ῥοπὥδη γπρρίοῦ Θχ μι ἱὐβαὰ 18 τόομάθυθ 
ον Ὀοίοσα ποθ πο ἡ γα ἹΠπΟγουρὮ Ὀ6] 16 ν 6185 1π ἴπ6 ῬΟρυΐαν βγϑίοσα; 
εἰν ̓γῖ5. ποοί 8] ΤΥ ϑίθτι 68 ΟΤΘ ΔΙ ΤΕΥΒ Ἰἰτοὐπορα ΜΠῊ δὰ ασαμηέ 
10 δἰμοἰβίθ, Ομ τη, απαὰ ΕἸ ΡΙ ΟΘΌΣΘΒΣΘ: ΠΟΩ6 οὗ ποτα οου]α αν 
θα ῥγοϑοηῦ δἱ ποῖ πὶ πουΐ Ἔχροβίηρ ὑποιηβαὶνθβ ἴο οογίδϊῃ ἀδηροτ, 

[1ν.] Βαῦ {16 ῥυϊποῖρδὶ ἱμβίδμοθ ποῦσθα Ὁγ Μγ. Ηυπιθ δπὰ ἢϊ8 
σορΡΥ δίβ, δηα τ ΠΙΟἢ 6 Αθέστηβ ἤο 6 {86 Ὀδδὺ αἰϊοείθα ἴῃ 411 ῥγοίβδῃβ 
ΠΙΒΌΟΥΥ, 18 (μαὺ οὗ (16 τϊγβοὶθ βαϊαὰ ἤο αν Ὀθθη Ῥογίοστηθα Ὁγ (ἢ9 
ΘΠΊΡΟΙΟΥ Ὑ ΘΒραδίβῃ αὖ ΑἸοχβπάσια, ἴῃ Εργρί, ἴῃ ουτίηρ ἃ ὈΪ πα τηδη 
ΌὈΥ τ68}8 οὗ [8 Βρ1016, δηα 8 τῆϑῃ ὙΠῸ ΜῶΒ ἰᾶτηθ ἱῃ 818 Ββαπὰ ὈΥ {16 
τους οὗ δϊ8 ἔοο.Ό. Τπ6 ἰταπβδοίσοι 18 μυ8 τοϊδίθα ὃν Ὑδοιϑ: --- 
““Οηδ οὗ {πὸ σοτησηοῃ ρθορ]α οὗ ΑἸοχαηάνία, Κῆόνσῃ ο Ὀ6 ἀἸθοδβοά ἴῃ 
διῖβ αγϑϑ, ΌΥ ἴ6 δἀιποπιῦοι οὗ 186 ροά β'ϑσαρῖβ, όσα {μα΄ βυρογδϑίὶ- 
ἰἸουΒ παίϊοῃ ΟσΒὮΙΡ Ἀρονα 41]] ᾿οἵμοσ σοάβ, ρσχοβίγαϊβα ὨΣγαβοὶ Ὀαΐογθ 
186 ΘΙΏΡΟΙΟΥ, ΘΔΥΠΘΒΕΥ ἹΠΡ]οσῖπρ' ἔγοσι Ὠΐτὴ ἃ ΓΟΙΏΘΑῪ [ῸΣ "18 ὈΪ1Π6 688, 
δΔηά Ἰηϊγοαίηρ {παᾶὺ ἢ6 ποῦ] ἀοῖρτι ἴο δηοϊηῦ τὰ ὲβ δρι 0116 18 
οὔθ 8 δηὰ {π6 04118 οὗ 18 εγοθβ. ἀποίδοσ, ἀϊβοαδβοα ἱπ δἷ8 ῃδηά, γὸ- 
αμθοοίοα, ΟΥ̓ ἴπ6 δάιποηϊίΐοι οὗἩἨ [88 βαὴθ ροά, ἐμβαὺ δ σαῖρμῦ 6 
ἰουομοα ὈΥ [δ6 ἴοοῦ οὗ (6 ΘΙ ροσοσ. Ὑθδβρδδίδῃ αὖ σὺ ἀθγιαθὰ δπὰ 
ἀδερίεοά {ποῖ Δρρ]!οαύοι ; δἴϑοσνγασαβ, σμθη [ΠΘῪ ΘΟπΠπθα ἴο υΓρθ 
ΤΠΘῚΓΡ ΡΘΕ ΠΟ 8, ἢ ΒΟΙ ΘΌΣΛ6Β ΔρΡΡοδσϑα ἰο ἀγοαα {πὸ ᾿τωρυΐϊαίίοη οὗὨ νὰ- 
ὨΠΥ ; 8δπὰ αἱ οἰμον ὔπλθβ, Ὀγ 86 φαγηθδὺ δ ρρ]]οδίοη οὗἩ (6 μα θηΐβ, 
δηα {86 ρΡεγβϑυδβίοη οὗ ἢ18 βαύζοσγογβ, ἰο θ6 ᾿παποϑὰ ἴο μορ6 ἔὺΣ βίλοοααβ. 
Αὐ Ἰδηρτῃ ἢ6 δοτημηϑῃαθα δὴ Ἰπαυ ΤΥ ἴο Ὀ6 τηϑἀθ ὮὉΥ̓͂ [86 ΡὮὨΥΒΙΟΙΔη δ, 
ὙΠΟ ΒΟΥ βυοὶ ἃ ὈΠΙΠάπμ688 δηα ἀθὈ} ΠΥ τογα σἱποὶ 6 ὈΥ Πυχηδῃ αἱα. 
ΤῊ τορογῦ οὗ (86 Ῥμυβιοδὴ8 σομίδιμθα Ἀγ οὰΒ ροϊηίβ; ἱδμαΐ ἱπ [6 
026, ἴδ86 ΡΟΥ͂ΤΟΣ ΟὗὨἨ ΥἹΒΙΟῚ γγὰ8 πού ἀοδίσογοα, θυ που]ὰ σοΐυσῃ, 1 1πῸ 
οὐ βίβοὶϊθβ ΟΥΘ γτοιηουρά ; {μπαῦ 1 {16 οἰμογ, ἴπ6 αἀἰδοαβοα Ἰοϊηΐβ τρις 
6 τοϑίογρα, ἢ ἃ πϑδ]ηρ' ῬΟΊΤΟΥ ΘΓ ΔΡΡ]16α ; {μδὺ τὸ α8 ΡΟΣ πδρδ 
ΔρτΘΘΘΌΪα ὧρ 1.6 ροαβ ἴο ἄἀο {818; ἰπαῦ [86 ΘΙΏΊΡΘΙΟΥ νγὰβ οἰθοίθα ὈΥ͂ 
αἰνῖπο δβδιβίβῃσα; Ἰαβίὶυ, {πὶ (Π6 ογοϑαϊ οὗ [86 βυσοσβα νου] Ὀ6 ἴδ 
ΘΕ ΡΟΓΟΣΒ, {Ππ6 τ] αΊο}}6 οἵ {6 αἸβαρροϊπυπιθηῦ που ]α Ζ8}] ἀροὶ 186 ρὰ- 
τἰοηί8, Ὑ δβραβίδῃ, Ὀ6]θυϊηρ ἰμαῦ ΘΥΟΥΎ ὑπὶπρ γὰ8 'π ἰμ86 ῬΟΥΤΟΣ οἵ 
Ηϊ8 ἔογίμπθ, δῃὰ ὑμαὺ ποίδιηρ δ δὴ ΙΟΏρΟΣ ᾿ἱπογθά!θ]6, τ ἢ}18ὲ τὴ 6 
το] 46 ὙΥβίοἢ βιοοα ΟΥ̓ ΘΑΡΘΥΪΥ ἐχρεοοίοα (μ6 ονθηῖ, ὙΠ 8. οοιπ- 
ἴδμᾶποθ Θσργαββῖγο οὗ ἸΟΥ, Ἔδσθουίθα τιὴῖῆδῦ 6 τυ88 ἀθεισθὰ ἰο ἄο. 1πὶ- 

᾿ ΟδθΡ᾽61} οὐ ἴπ6 Μίγβοϊοβ, βασὶ ἰἱ, δοοῖ. 4, ὑρ. 168-- 161. 
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. χηΘααίο ον [86 Πδῃ νγαβ γϑδίογϑα ἴο 18 186, δηᾶ ᾿Ισῃὲ τοϊασηθα ἰοὸ ἐμ6 
Ὀ]ΙΠὰ πη. ΤΟΥ, ὙΠΟ ΤΟΥ͂Θ ῥγοβοηΐ, σοϊαΐα Ὀοΐμ {Π 686 ΘΌΓΘΒ, ΘΥ̓ΘῺ 
αὖ {μῖ8 {{π|6, ὙΠ ΘῈ ἴμοτθ 18 ποίμιηρ' ἴο Β6 ψαϊηθα ΒΥ ᾿γίπρ.""} 

ϑυοῖ 16. 16 παιταῦδνο οὗ [86 δίοτίαῃ, απ μὸν [1{{16 {ἢ 6 τηΐγϑ οἶδ 
τΤοϊδίβα Ὁ. Πῖπὰ δγὸ θη θα ἴο οΥθα Ὁ} Π1Υ ὙΥ}}} ΘΑΒΙΥ ἈΡΡΘαΥ ἔγοπι ἐπ 6 
[0] ονσὶηρ; ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΈΟΙΘ : --- 1. ΘΌΡρροδιηρ {86 ἔβοῦ οὗὨ {18 ἀρρ]!οαίίοι 
ἴο , οβραδβίδῃ [9 ανθ γθϑΠ]ν βίη ρἶδοο 88 Τδοϊίυβ γοϊαῖθθ, {Π6 ὁεσίρπ 
οὗ [ποῖ νγαϑ Ὀοίῃ »οϊέἐξίοαἱ δρα ἐπίεγεείεά ; ἰὰὸ ΜΔ ἴο ρῖνο ψεῖρῃς ἰο 
1Π6 δι οΥ υΥ οὗὁἨ Υ οβραβίδῃ, {Π6 ἢ ΣΘΟΘΏΓΥ οἱοναίθα ἴο (86 (ἤσοηο οὗ 
πηροτῖαὶ Βοιλθ ὈΥ͂ [πὸ στοδῖ πίθ δηά {Π6 ἉΓΙΩΥ, δῃά ἴο ἱπάυσοο 186 
μοἴοῦ (παὲ Ὠἷθ οἰονδίϊουῃ γ͵1αϑ δρργονθὰ ὈΥ̓ [86 γσοάβι Νοῖ δοὸ 186 
ΤΑΪΓΔΟΪ95 οὗἩ ΟἸγδῦ δπα [19 ὡροβϑίϊθβ, ψΒϊοἢ αἰ} ΚΘ οχροβοα {86 }Γ ρτο- 
ῬΘΟΥΓΥ ἀπά {6} Ρογβοὴβ ἴο ταη. 2. Τδοϊΐυθ ἀἸα ποῖ ττῖΐα ἔγομι ΟΟΌΪΑΓ 
ἸηΒρθοῦου δηἃ ῬΟΣΒΟΣ8] δχϑιηϊηδίϊοα οὗ [86 τπθῃ ; Ὀαΐ, ἐισεπέγ-δευθη 
ψεαῦε αὐίεγισραγαε, πτοῖρ ἴγοια ἤθασθαυ, αὐ Εοπιθ, δὴ δοσουῃΐ οὗὨἨ ἰγβῃ9- 
δΔοοη8 Ὑ οὶ παρὰ ἰδκθὴ ρΐδοθ αἱ ΑἸδχδαπασγία ἰὴ Εὐσγρ: οἡ {Π6 
ΘΟΠΊΣΕΓΣΥ, [86 παισχαῖνοβ οὗ 86 ΟἸ σι βυδη τΐτα 68 τ γα ΡΟ] ΙΒῃθα 1 
1:6 ΨΟΙῪ οομπίγ68, δηα αἰπιοβῦ ᾿πηηθἀ!δίο  Υ δἴγου (μ6 {1π|6, θη {86 
ΤΑΙΓΆΟΪ65 δα δοίυδ! ]γ Ὀθο ττουρηΐ, δπα ΜἩΈΘΠ ΤΙΔΗΥ͂ ΡΘΙΒΟῚΒ Ὑγ6ΓΘ 
᾿νίπς τὸ μα πψιϊποβϑοὰ μοῦ, 38. Τβουρὰ Τδοῖτι8 τηθηοπβ {86 
ταϊγϑοίοβ οὗ Υ᾽ δβδραβίδῃ, 6 ἀοδϑϑ ποῖ βΆῪ {πα Ὧ6 ΒΑ ἴΠπ6Π}, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἢ ὃ6- 
Ἰιονθὰ {ῃδῦ ΠΕΥ τΟγα Ρογοσηγθα ; ΠΑΥ͂, δ6 ΨΘΡΥ͂ ὈΪΔΙΏΪΥ ᾿ποὶυιδῦθθ 
1μαὺ ἢθ ἀἸα ποῦ θείαν ἰπθηλ ἴοὸ 6 τϑαὶ. 4. Τὴ αἰβθαβθθ ὑγοσ ἠοΐ 
ΦΌΒΟΙ αἰ 6] Ὁ ἹπΟΌΣΔΌ]6 ; {818 18 τηδηϊδβὺ ἔγοπι {86 ἀδοϊαγαϊοηβ οὗ [6 
ΡΥ ϑοῖδηβ, ὙΠῸ ἰο]α Ὑ᾽ δεβραϑίδῃ ἰμδὺ {86 βρης οὐὗἨ [16 Ὁ] πη τηδῃ τσας 
ποῖ οχίϊποί, αηὰ {(πδὶ {πΠ6 ἰαπὶθ ταδη  Ἰοϊηῖ8 πεσλέ ΥΘΟΟΥΘῚ {μοῦ 
βίγθηρίῃ; δηὰ δοΐνθο ποιὰ, [06 ΘΙΏΡΟΙΟΥ, δηὰ 1ῃ6 ραϊδηΐβ, 186 
γΠΟ6 Β66ΠῺ8 (0 βανθ Ὀδ66η οοποογίοα, Βαυΐ 1Π6 ταῖν 169 σσουρῆηΐς ὈΥ 
ΟἸ γδὺ γόγα ροσίοσιηθα οὐ ἀἰβϑθαβϑοδ δηα 1π ΟἿΠΟΥ ΘΆ868 ΟΝ ΠΟ απ 
5.1}} σου]ά τοϊϊονθ. δ. 1,8 {Π}γ, ΘΟμ Βα 6ν [86 ψὶΐζηθθβθθ. Τὴ τ γβ 68 
οὗ Υ᾽ εβραβϑίδῃ ὑγ6γ6 ἢοΐ (κα {86 ΟΠ γβάδη σαῖγϑοὶθθ) ρεσίοντωθα πη τῃ6 
ῬΓΟΘΘΏΟΘ οὗ δουΐθ δῃά ἱηνοίογαϊθ δα νουβαυῖ δ, 0 δου ηἰδοα {Π θὰ 
σὰ [86 αἰπιοδὶ τσουγ, δηα υ]Ἱ6] θα ἃ γοϊποϊδηῦ δοϊκπον)οαρτηθηΐ οὗ 
{ΠΟΙ ΥΟΘΙΥ; δυῦ 186 νιζηοδβοδ οὗ ῃθὰ ὍΟΥῈ [86 [0] ΟἾΤ6ΓΒ πᾶ 
βαιίογοτθ οἵ Ὑ  βρδδίδῃ, δὰ [86 ἱρτοσγαηῦ ΔΠΩ δβυρογϑυουβ ΑἸ6χ- 
Δηἀγδηβ, ΜὮῸ ΟΥΘ ὙΠΟ] ἀονοίδα ἴο {Π6 του οὗ βϑυδρίβ, δπὰ ἰο 
[8 Ἰηςθγαδῖ. 

[ν. ΤῊ Ἰαϑὲ ἱπαείδποθ οὗ ραρδὴ τηΐγϑοθ8 ΒΊΟΝ τγθ 80.811} Ὡοῖΐοθ 18 
τπλι οὐὗὁἨ Αρο]]οπίυθ οὗ Τγαμα, α Ρυ τ πασογθδῃ ΡὨΠΟΒΟΡΠΟΣ, ὙΠῸ τΥ88 
ΒοΥη δδουΐ 186 ἴϊπλ6 οὗ (Π6 ΟἸ γιδίϊδη τα; δυῖ ψοθα 116 ψγαδ ποῖ 
τι οι 111} πιοῦν ἑλαν α οεπίμτῳ ἴεν ἀξ ἀεαίᾳ ὉΥ ῬἈΠοβίσαίτιθ, τ ἢῸ 
τοοοϊνθά ἢ8 ᾿ηξοστηδίίϊοι ῬΑΥΟΥ ἔγοπι σοροσῖ, 8Π4 ῬδΥΠΥ ἔτομλ [86 
σομπ]Θη Αγ οὗἨ απθ, (86 οοπιραπίουῃ οὗ ΑΡροϊ]οηῖθδ. [π᾿ {818 
νοῦ, θοϑ᾽ 68 ἃ ἩυΟΓ Οὗ τηοῃδίγουθ, ΓΙ συ] 8, δηα 8.}}γΥ ΟΠ 6ΓΒ, 
ῬμΠ]οδίγαΐβ πδ8 σοί τδην τπῖηρθ ἩΠΙοΐ ΣΘΒΘΏ}0]6 {86 ταΐγ8 6168 οὗ 
6808, 848 ἴῃαῦ Αρο]]οῦϊυβ ουγοἂ ἀἄϊϑοαβϑθβθ, Ἂδχρϑὶ δά ἀθηιοηβ, σὰνθ 
βίαν ἴο {π6 Ὀ]1ηα, ταϊθοὰ {16 ἀοαά, δμὰ ἐογοίοϊ ἁ πυπιθσουβ γοιμδγκϑὺϊο 

. Ταοῖτας, Ηϊδὶ. 110. ἐν. ς. 81. Ὑδὸ βαπιθ ἰβ αἶϑο τεϊδιοὰ ὉΥ ϑυείοηίαα ἰῃ Υ ἐδραβίδῃ, 
6. 8., Ἧ8Ο 86 γ8 1[Π6 τηδὴ ν͵88 ἰάπιδ ἐν ἀἱδ ἰδρε, --- οὶ ἴῃ 88 λαμπά, 88 Γ δολτιι8 ΕΆΥ δ, 
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δνυθηΐίβ. Τῇ ὍοοΙς οὗ ῬμΠ]Ποδίγαϊιβ νυα8 δοσαρι]οᾶ αὐ {π6 τοαποβί οὗ (86 
ΘΙΊΡΓΘ88 {6118 Πότηπα, γ8Ὸ μαίοθα {Π6 ΟἸ τ βώϑῃβ : [Π6 ΤΟΙΛΔΥ ΚΒ, [Π6Γ6- 
ἔογβ, τ ὨΟἢ μανὸ δἰγοααυ θθθὴ τηδάθ οὐ {π6 ὈΙΟρταρθοσθ οὗ Ῥυίδα- 
θοΓΆΒ ΤΑΥ̓ Ὀ6 ΔΡΡ]16α ἴο μῖυχ. Τὸ ποῦ ΜΘ ΤΔῪ δα, {παι ΑΡο]- 
Ἰομῖυβ 88 τἱα!ου θα 848 δὴ ἱπηροβίοῦ ΟΥ̓ 6 ποδί ῬΠΙΟβοροὶ 
Τοίδη, Μ»Ὼ0 ττοῖθ ὑΥ ΠΥ ὙΘΆΓΒ Ὀοίοτο ῬΒ)]οδίγαϊιθ, απα {μαὺ ὯΟ 186 
γγᾺ8 τηδάθ οὗ Πἷβ ργοίθηοα τοϊγϑοΐθθ [ῸΣ {ΠῸ ἀϊθραγαροιηοηΐ οἵ ΟἾγΊ8- 
ὈΙδηῦν ἀπ0}] {Π6 σοτηχπηθηῃοοτμθηῦ οὗ {π6 ἔουσί ἢ! οομίυτγΥ ; τ ποὴ ΗΊΘγοοΙθα, 
δονοσηοῦ οὗἩἨ ΒΓ γα, ἃ τηδη οὗ ̓ δαγηϊηρ,, δπὰ ἃ ρυϊποῖραὶ ἱπδεϊραΐογ οἵ 
1Π6 ραγβοου οι ὑη ον ΠΙοο] δίῃ, οοποοῖνοαὰ ἰῃ6 ἀοδιση οὗ βῃονιηρ 
[86 ΤΌ] ΠΥ οἵ [86 πιϊγαοῖθβ οὐἁ ΟΠ σιδῦ 88 ρσχοοίβ οὗ ἃ ἀἴ νι 6 τλιββῖοη, ΟΥ̓ 
ΟΡΡοΒβιηρ ἴο 1πϑῃγ ΟἾΒΟΥ ῬΟΥΟΥΤΘπΟ 8 ΘαΌΔΙΥ Ὀογομα ἴΠ6 τοδὶ οὗ 
Βυμηδη ῬΟΥΟΓΒ, 8η4, 88 ἧς ΥΙΒΠ6α 10 το ὃ6 Ὀο]ονοα, ΘΑ. ]}}Υ πη 6}} 
δυςποητοαίθα, ἨἩΠΊΘγΟΟΪ68, ἤόνγονοσ, ἀϊὰ ποῖ αὐἰϊοτηρί ἰ ΠΟΥ ἴο 68}} ἰπ 
αυοβίϊοι 1πΠ6 ρου θη 688 Οὗ {86 ὈΟΟΚΒ οὗ ("6 Νὸν Τοβίδιμθηϊ, οΥὁἩ ἴο 
ἄδην ὑμαῦ πγϑο]ο8 τ υα τπτουσμΐ ὈΥ “6616 ΟἸγιδί ; δηὰ μἷβ στ υκ, 
τ ΠΟ ἢ τγ88 Του πἀοα οἡ {π6 παγγδῦνο οἵ ῬΠῃι:οθίσγαϊυβ, νγαϑ δηϑυγογοα δὲ 
{π6 ἴπηα ὈΥ ΕΒΘΌΙΙΒ, ἱπ ἃ ὑγαοῦ {Ππᾶ0 18 81}} ὀχίφηθ. 

[ν.1 ὙΠ6 ποχῦ Ἰπβίαποθ ργοάυοοα ὉΥ Μγ. Ηυχτμθ 18 {π6 τοΐγϑοὶθ 
Ργοίθηἀθά ἴο πᾶνθ θθθὴ πγουρῃ αὖ ϑαγαρόββα, ἀπά τηϑηοποα ὈῪ (16 
σΑγάϊηα] 6 ΕοίΖ. Ηἰθ τυογάβ, 11 γΠῪ ἰγαπβ]αἰθα, ἃζο, -- “ ]ὴ {δαὶ 
οὔτοι {πον βμονγοα τὴ6 ἃ τὥϑῃ, γἤοϑο ὈυΒΊμΘ88 10 γ͵Ὑὴ8 ἴ0 Ἰρηῦ {86 
Ἰδιῃ}8, οὗ σ πϊοῖὰ {μΠ6Ὺ Βανα ἃ ργοάϊρίουβ πα ογ, [6] ]ΠἸπρ πὰ ἰμαῦ πο 
δὰ Ὀδθῃ β66ῃ Βα ύθῃ Υὑ6ΆΓ8 αὖ ἴπ6 ραίθ ὙΠῚ οη6 ]δρ' ΟὨΪΥ. [δ βαν πὶ 
{Π6γ6 ἢ ὑπο." 5. ΕὙοαλ {18 σοϊδοι 10 18 αυἀδηΐ τηδὺ [ἢ 6 σΑγά π4] 
ἀιὰ ποὺ αἰΐδοῖι. δῃγ ογϑαϊῃ ἴο {Π6 βίου ; πα αἰὰ ποΐ δθχδῃγηδ {Π6 τηδῃ 
ΒΙπ186]} Θοποθγηῖηρ; {Π6 ἕλοι, 'ΓΉΪΒ τηΐγαο]ο ἱπαθθὰ τῦγαδϑ νουσμθα ὈΥ 41} 
{Π6 Ἄοβῃοηδ οἵ {π6 ομυγοῖ, δὰ [86 ψΟΪ6 ΘΟΠΊΡΘΗΥ ἴῃ ἴον ὉΓΘ 80- 
ῬΘδὶβα ἰο Ὁ ἃ οοῃβιτηδίϊοη οὗ 11, σι βοηὶ ἴἢ6 οαγάϊηαὶ ουπα, ὈΥ {Π6ῚΓ 
Ζοαίοιθ ἀδνοίϊοη, ἕο 6 ἱποζουρσῇ Ὀοϊΐονοσβ οὗ {Π6 τυῖγαο]ϊθ. Βαυΐ 
1Ββουρσ [ὨοΒ6 δου  οβίδϑίλοβ ἐπλ λυ ἴο 1ππὸ ΘΟΙΏΡΑΠΥ ἴῃ {μ6 ἴον, ἴὖ 15 
οἷθαγ ἔγοι [)6 Βοίζ᾽Β οσὴ δἼοοουπΐ ἐμαῦ μα αἸα ποῦ 8481. ΠΥ τπδῃ 8 
βιηρίθ αυθϑοῃ οα ἴδ 8 })6οῖ. [Ὁ ἰβ ΘαδῪ ἤο οοῃοαῖνθ ἰδαῦ δυοῖ 8 
ΒίΟΥΥ, τιϑπαροά ὈΥ {πὸ ῥγιοδίβ δηὰ Ὀβοκοᾶ Ὀγ 1ΠῸῚῚ δυίποῦιγ, που]Ἱὰ 
οδίδϊη ογοαιῦ 1 {Π6 Ἰρσποταπῦ ῬΟρυΐδοα; ΘΒρθοΙ ΠΥ ἢ ἃ ΘΟΥΠΌΥ 
ὙΠογῸ {Π6 πα 8 00 188 {Π 6 ἴῃ {11}} ροντοΥ, ---- μόγα [86 Βαροτβα- 
[οπη8 ἀπά ργο)υάϊοοδβ οὗ {Π6 ΡΘΟΡ]6, δπὰ {Π6 δυϊμουιγ οὗ [86 οἷν] ταδρὶθ- 
ἰγαΐθ, ἡΓ6 16 81} ΘΟ ] η64 [0 βυρροτί {86 ογράϊῦ οὗ βιαοῖι ταῖγϑο]68,--- δὰ 
ὙΠΘΓΘΟ ἐὺ που]ὰ ποῦ ΟὨΪΥ πᾶν Ὀ6ΘῺ ΘΧΊΓΘΙΩΘΙΥ ἀδηρογοῦβ [0 ΤΆ Κ6 ἃ 
βύσιοῦ Ἰπαυ ΥΥ Ἰπΐο {μ6πὶ, θαΐ ουθη {86 δχργαβδίηρ οὐ [86 ἰϑαδὺ ἀουδὺ 
σοποθγηΐηρ ἴπθηὶ ταῖσηῦ μαννα οχροβϑα {π6 Ἰπαυϊγοῦ ἴο 186 πιοδὺ ὑθυτι Ὁ ]8 
οὗ 41} δν}}]9 δῃὰ βυβουϊηρβ. ὃ 

[ν}.] ΤῊ6 Ἰαϑὺ βχϑηῖρ]α οὗὨ ργϑίεπαρα ταῖγαο]θθ ἴο δ6 δἀάπσθα 18, 
ἴμοβθ σορογίϑα ἰο παν θη πσουρμῦ αἱ μ6 ἰοῦ οὗ {μὲ ΑΡδό ἀθ 

᾿ Ο ΑΙ ΡΌ61] οπ ΜίγδοϊἝδ, ὑΡ. 16]---169. ἘΒρ. Τϑοῦρ Α8᾿ 8 Οὐ οτίοη, ΡΌ. 49---60. ῬΑΪεγ 5 
ἙΕνϊἄξηοαβ, νοΐ. 1. Ρῃ. 851---865. [Ιπ τῃ6 Ἐπογοϊορε αἶα Μοϊτορο  ἶδηβ, νοὶ. χ, ὑρ. 619--- 
644., ἴΠ6γὸ ἰβ δὴ 80]6 ἀγίίοϊα οὐ ἴῃ6 ἌἽμασδοίοῦ δπὰ ῥγεϊθηθὰ πιίγαδοϊοβ οὔ Αρο]Ἱοηΐαϑ 
ΤΥΡΠΕΒΕ, ἴῃ 180 οουγβα οὗ Ὑ ῖοΒ ἴῃ6 δαδ)θοῖ οἵ τηΐγαοϊοβ ἰ8 ἀἰβοιιδϑοὰ δὲ οοῃϑίθγαθὶθ 
εησὶ 

" Μέπιοϊῖγοβ ἀπ Οδγάϊπαὶ ἀ6 Ἐδὶζ. Τῶντο ἵν. ᾿'δη 1654. 
8. ΟδρΌ6]] οη ἐπ Μίγβοϊοβ, Ρῃ. 170--- 18]. 
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Ῥαγῖβ, δῃᾷ ἴῃ πβῖο οι Μγ. Ηυπιθ δηᾶ ἢἷ8 σοργιδβέβ ἱῃ Ἰαΐασ Εἰπ|68 
δδγο δχυϊίθα, 88 1 ἰΠ6Υ ΜΘ ΓΘ Δ] οη6 80 ἘΠ οἰθηΐ 10 ἀθβίσου [86 ογϑαὶῦ οὗ 
16 τοϊτδουϊοιθ ἔδοίβ τοοογάθα ἴπ {86 ΝΟ Ταβίδιηθηί. ὙΠ οἱτ- 
συπηβίβηοο8 οὗ [1686 ρταύθηαθα τΣγ80168 ΔΓΘ 88 Ὸ]]ΟὟΒ : ---- 

ὙΥ 116 ΘΟΠ ΓΟΥΘΙΒΙΘΒ ΚΠ Πρ ἴῃ ΕἾΔΠΟΘ Ὀούνθθη {π6 «6818 δηά 
[86 «δπβοηῖβίβ 1, δδοὺῦ ἴπ6 τω! 16 οἵ {μ6 δἰρμίθαπιμ οθηίυσγ, [86 
ΑΡΡό ἀ6 Ῥασγῖβ, δῃὶ ορυ]θηΐ δπὰ Ζϑδίουιβ “8ηβθῃιδί, σαν [86 016 οὗ 
818 ἱποοὴθ ἴο ἔμ ροοῦ; δῃηάᾶ, οἱοίίπσ Πἱπλ8616 ἴῃ ταρβ, ἰΑΥ οα [ῃ6 
Βτουπά, [δα οῃ ὈΙδοκ Ὀγοδά, νγαΐθν, δηὰ μοσθθ, δηὰ οπρὶ ογϑὰ νγαίοἢ- 
ἹΠρΡῈ πὰ ῥϑῆδῃοθϑ ἴο τηδοογϑίθ ἢ18 ρου. Οἱ [18 ἀθδίῃ, ἰπ Μαγυ, 
1727, ἨΪ8 ῬΑΓΟΥ͂ οὀἝποηϊθοὰ ἢϊμ), δηα ῥγοίοπαθα {ἐμπαὺ τηῖγαοϊθβ 6 ΓΘ 
ὙΤΟΌΡΣ αὖ 18 ὑοῦ ; ψΠΠοΣ ἐπουβαηβ βοοκοὰ δηα ῥγδοιβεα ρτὶ- 
Τ8668 8Π4 ΘΟΠΥΨΌΪΒΙΟΠΒ ἱπ 80 (ἰΒΟΥΔΟΥΪΎ δηα τ] ἀἸου]οιΒ ἃ τηβηποῦ, ὑπαὶ 
{π6 σονεγημιθηῦ οὗἩ ΕἾΔΠΟΘ Μν8 δὖὺ Ἰδηρίῃ ΟΡ] ρα ἴο ραὰΐ ἃ βίορ ἴο (818 
ἀο]υδίου ΟΥ̓ ογάοσιηρ {π6 ΟΠ υτομγαγά, ἴῃ ΜΙ οἢ 6 να ἰηίοστοα, ἴο Ὀ6 
γγΆ 16 ὉΡ ἴπ δηῆυάσυ, 1732. Αοοσουηίδ οὗ {Π6 ΟΌΓ6Β βαϊὰ ἴο ἤανα Ὀθθῃ 
ἙΡΟΌΡὮ αὖ {π6 ΑἸδέ᾽Β ἰοῦ ᾿γεσθ οο]]δοίθα δῃά μι] 186 ἃ ὃγ Μ. ἂς 
ΔΙοπίροσγοῃ, 8 σουῃβα οσ οὗ {π6 ρδυ]απηθηῦ δὲ Ῥϑγῖβ, ἴὴ {το αυδατίο 
γψοΪυ 685 ; ὙΠΟ. ΤΟΥ ΟΥΙ 64 }}γ οχατηϊηθᾶ, δα ἢ6 ἀο] δῖ ο ἢ 8 ΤΟΥ 6χ-- 
Ροϑβοά 88 ΒΟΟΠ 88 ὑθ6Υ Δρρθᾶγθά. Οη {686 ρσοϊθη δα τοΐγβοὶθδ ( μοἢ 
ὝΟΓΘ ῬΆΓΆ]]6]6α τ] {Πο86 οὗ 6ϑ8 ΟΠ γὶδὺ 1) τ τὺ τοιηδσῖ, 1. Τμαῖ 
ΠΟΥ ψ6͵6 οχίο ] θά 88 γϑδὶ δεζῦγε {ΠΟΥ τ ΓΘ βυι )]θοίθα ἴο δχδτηϊπδίϊοῃ ; 
ἀπά {μαΐ, τπθη ἱηνοδιϊραῦθα αἱ ἢγβι, ἱμ6} το ἰτϑὰ Ὀδίογθ ρθιβοῃβ 
ὙΠῸ ὝΘΓΘ ρΥΘαΙθροβθα ἴο ἔδυουσ ἴπ6 «δηδαηῖδίβ ΟΥὁἨΘ Δρρβ]]δηίϑ : --- 2, 
ΟΥ̓ 1π6 δ ηΥ ὑπουβδπά 810 Κ, ΟΥ ΒῈρροβοα ἰο Ὀ6 δἷςϊκ, γῆο τοβϑοσίϑα ἰο [86 
τοι οὗ 6 ΑΌρέ ἀ6 Ῥασῖβ, Μομῃίροσοι,, ψῇο οοἸ]θοίβα 186 ουγαβ βαϊᾷ 
ἴο Ὀ6 σπτουρῇΐ αὐ ἰδ ἰοῦ, ρσοάμποοα γουοθοῦβ ἴῸΣ ΟὨ]ΥῪ οἰρῃῦ ΟΥ̓ πῖηα; 
8116 Βο6 ΘΟ Πτ6α {Π6Γ6 ἔογ ἀαγ8, δῃὰ Ἔνθῃ τποηίμ8, ΥἹΠουὺ γοοοϊνίηρ; 
ΔΏΥ Ὀοποῆϊ:--- 8. ΤΠ6 πυθοσ, σοροσίϑα ἴο θα ουγοά, να Ὀαΐϊ 51}8]} : 
ΠΟΥ 18 ἐῆδγα 8ηΥ ρσχοοῦ {πδΐ [18 Βγ18}} πυσ ΒΟΥ γγα8 οιγοα Ὀγ (6 ρβουάο- 
Βα ηΒ ἰηϊογοθδδίοη. ΤΠ6 ἱἹπιροβίασο οὗὨ πο86 ργϑίθη θα τηΐγαοὶθβ τ αΒ 
ἀεἰοοίοα ὈΥ͂ {πΠ6 ἀτομΌΙΒΠοΡ οὗ ΑΓΒ ἴῃ ομ6 βιηρὶθ ᾿πβίδμοθ ; δῃὰ {Π6 
Δ Β Ἶθπορ οὗ ὅ6η8 δπαὰ οἴμοσβ, ἴῃ τοσο {πῃ ΤΘΩΙΥ ᾿ηϑίβῃοοθ, 418- 
οονογοα {86 «ὐὔλϊδοθ ὈΥ ψὨῖΟΝ 10 τνγ88 βυρροτίρα: -- 4. ΤῊΘ ραϊθη δ 
ν ΘΓῸ 80 αἰϊδεοϊθα ὈΥ {π6ὶν ἀδονοῦοη, (6 ρ͵δοθ, δπὰ {μ6 βυτωρδίῃυ οὗ (86 
τυ] ἰδ, 1παῦ δὴν πγογα ἰἈγόνῃ ᾿ηἴο ΘΟ γα βίο 2, τ ΒΟ ἰὴ σαΥ- 
Δ] πὰ ΟἰΓΟυΤηϑίΔ 068 τ ργοάϊοθ 8 σϑίλοναὶ οὗ ἀἰβογάθσβ οοοδδιοηϑὰ 

Σ ΤΏοδο ψογο 8 βοοῖ οὗ Βογηβδηΐβίβ, ἰῃ ἘΎΔΠΟΟ, νἢ0 δἀορίεα [86 ορίπίοῃβ οὗ Φδηδοηὶμβ 
ςοποογηΐῃρ, ατδοα δηὰ ῥγεἀοβεϊηδείοῃ, τυ δῖ ἢ όγο ορροβοᾶ ὉΥ͂ ἴ86 ΨΦο6δυϊ8. 

3 “ (Οηνα δίοπβ Ὑ6ΥῸ 80 ΘΟΠηΙΟ δὲ ἔδα ἰοπιῦ, ἴπδὲ 186 ὙΠΟΪ6 βοθῦθ Ὀδοδπια ἴῃ τἢ6 
Ηἰσθεδὶ ἀορτος ἀϊδοεγεάϊίδοϊς ἴο τοὶ] σίοη, δὰ δὸ ἀδηβεσζοῦβ ἴο Ρα ]1ς τρογα]8, ἴμδὲ ΓΠ6 ὈΌΓΥ- 
πᾷς στουπὰ, ἰῃ τ ἢ ΙδῪ [Π6 τοπιδίηβ οὔ [86 Ανδέ, νγδϑ οἰοββὰ ὉΥ͂ ογάδγ οἵ 180 ΕΥθπο 
ξονεσγημηθηξ. .. .. ὙὯη6 ΟσοΌττοΠΟΟ οὔ ἴμ6 σΟητ τ Ἰβῖ90Π8 βίον ἴ0 ἴΠ6 τηράϊς 8] τηδῃ, [πὶ 
16 ἀΐδοδβαα, ἴοσ ἴ.6 οὔτ οὐὗὨἨ το τοϑοσὶ γ885 τοδὰθ (ὁ ἴπ6 ἰοτηῦ, Ὀεϊοηζαὰ ---- ΤᾺ ΔΏΥ οὗ 
ἘΠ τὰ ----ῦο [86 ἱτηδι ίΑΥΥ, ΟΥ 84] -ἰπηΔρΊ ΏΔΥΥ οἶδδδ, πὶ νυ ἰοἢ [ΠΟΓῸ 18 80 τη ΠΟ ὮΝ ΒΟΟΡΘ ἴὺγ 
ἀεςερείοη δηὰ (Ἀ} Δ 7. ϑαγυογίηρ 8}} 10:6 ΟἰΓΟΌΠηβίδη 8 οὗἨ (818 ὙΟΤΥ δὐδαγὰ βοοῃθ, δηὰ 
οοη δὶ ἀοτγίης Θβροςΐ δ! Υ ἴ(86 ῥτορογοη οὐὨἨ τοσουεσῖοϑ δηὰ ἴδ τἰπ|6 τεατϊγεαὰ [ὉΓ ΔοσοιΡ] 5}- 
ἡ 1Ποτη, 8ὸ ἴδ ἔγοτῃ (ποῖγ ἔχη δμῖης οτιάθηςοθ οὗἉ ἀϊνίπο ἱπιοσγροβιιΐοη, [Π6 δι δ᾽εοὶ οὐ δδβίο- 
ἘἰΒὨπηοης ἷἰβ, πὲ [πΠ6 τηρηΐδὶ ὀχοϊϊοπηθηῖϊ δηὰ οχροδυγο ἴο0 ἴδ αἱ "δὰ εἴδοϊδα 90 Ἰἰε1]6, ΟΥὉ 
δὲ, νἱτθοαϊ δὴ δαάὐαποῖ, ἰμ6 ςοῦτϑα οὗἩ πδίῃτο δὰ ποῖ ὑγοάποθά πιογθΌ γε δοιποο- 
ῬΔΙΒΥ οΥ 8 Θεττηδη 8ρ6 ψου]ὰ πδνε οἰοιοάὰ [ΘΠ τἰπη65 δ τηιιοῦ, [ΠῚ ἴΒ6ΓΟ ὙΔ8 ΔΗΥ͂ τηϊταοΪο 
δὲ αἱ! ἐξ οοῃαίδιοὰ ἰπ τὴο Ῥϑυς Υ οὗ τοὶ οί," Ὧγτ. Βγοινη 8 ̓οίδηοο οὗ Βογνοαδὶοὰ Βο)ρίου, 
Ῥ. 304. 
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ΌῪ οὈβίγιοίϊοη : ---- ὅ. ΑἸ] τ 8ὸ ἱπιρίογοα ἔα δα οὗ {πὸ Αὐδό τγοσα ποῖ 
ουγοᾶ; ψἈ816 ΟἸγῖδῦ ἀπὰ (μ6 ἀροβϑίϊθϑ παῦοσ [116 ἴῃ ΔΩΥ ὁκ86, δηᾶ 
ὝΘΙΘ ΠΟΥΘΥ σοηγν!οίβα οὗὨ ᾿πιροβίῃγα 1 8 βίο ἰπβίδποο: δηὰ 10 νγὰ8 
οδ]εθοίοα αὖ {μ6 π|6, δὰ πανοῦ σο[αϊοα ΟΥ̓ 18 ἔσο πάβ, ἐπαὶ {μ6 ρῥγοβ- 
ἰγϑῦϊοη8 αὖ ἷ8β ὑοπὶῦ ργοάμοε τόσο αἰἰβθαβθοβ ἤδη (Π6Υ σμγεά : ---- 
θ. ΟἸ γί β ταῖγδοὶθθ σοσα σου ρὨῦ ἴῃ ἃ ρτΤανο δηα ἀθοθηΐ, ἴῃ ἃ σγοαΐ Ὀαὰΐ 
Β1Π10]6, ΤΩΒΉ ΠΟΥ, ὈΘοουλιηρ 0η6 Βοηΐ οὗ (ὑὐοά, ψιϊπουῦ ΔῊΥ͂ αὐϑυγὰ ΟΥ 
ΤΊ ΔἸΟΌ]ΟυΒ ΘΘΓΘΙΟΠ16Β, ΟΥ̓ ΒΌΡΟΓΒΟυ8 Οὐβαγνδηοθα. Βυΐῦ [86 τ ΓΔ 0168 
αἰγὶ θυϊοά ἰο τς Ανρό ἀθ Ῥαδγῖβ ψοσο αἰοηαθά σ 1 ἢ ΟἰἸΓΟ Πηδίβ 668 
{παῖ Πα 411] [Π6 τρᾶγῖκβ οὐ δι: ρο Ὁ ΠΟ, απ τ ΒΙΟ. βθοπηθα ἀδϑίρῃοα δηά 
Βιίοά ἰο βία {86 ᾿πιδοϊηδίίοη. ΤῊ θαγίῃ οἵ 18 ὑοῦ ν͵ἃ8 οἴϊθῃ διὰ- 
ΡΙογοά, οὐ (86 πψαῖον ἔσο [86 νγ6}] οὗ μ18 μοιι8ϑ6. Δἰἕπο ἀδγΒ ἀδνοίϊοῃ 
ὙγΑ8 ΟΟΠΒΙΔΩΠΥ υι864, ἀπ ΓΘαΌΘΗΠΥ τοροϑίθα σαὶ δηα ραϊη ὈΥ (δ6 
ΒΆΙΏΘ ὈΘΙΒΟΏΒ : --- 7. Α]} {Π6 οὐγϑ8 σϑοογάϑα ὈγῪ Μομίρϑγοῃ 88 ἀ0]γ δὖ- 
ἰοβίβα σσογα μαγίϊαὶ δηᾶ ρσγδᾶάιδὶ, δῃα ἡ γθ ϑυοῖ ὧἋ8 πϊρῃΐ πᾶν θθθη 
εἰἴδβοιίθα ὈΥ πϑίιγαὶ πλθαηδ. οδιοέ ον οὔ ἐλεπι ισαβ ἱπβέαπέαπεοιιδ. ΤὮῊΘ 
ῬΘΥΒΟῚΒ 8ὖ {ἴμ6 Αὐδδ ΒΒ ἰομπὴ ΠΟνῸΥ αἰἰαπιρίοα ἴο Ταϊ86 ῃ6 ἀδδα, ΠΟΓ 
18 6,6 ΔΠΥ ουϊάθηοθ {παὺ οἰἴμοσ ὑμ6 ὈΪ1Πα οὐ (16 ἀθαῖ χ6γ6 δοίυδ]]} ν᾽ 
ουγχοα ἴπθγ06. Τὴ ποίδγυ, γ8ο τϑοοϊνθα αἴμάδνὶ8 στοϊδνο ἴο [μοβ86 
ΤΩΪΓΒΟ]68, τγ88 ποὺ ΟὈ]ισοὰ ἴο ΚποΥ ἰμ6 Ὡδπιο8 οὗὨ {6 ρογβοῦϑ ΠΟ τηδ 6 
ἴδοῖὰ, ΠΟΥ ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΠοῪ ράνα ἴῃ {Π61]Ὁ ΟὟ ΟΥ ΟὨΪΥ βού ουδ πδπιθθ : 
--- 8. ΤΟ ΘΌΓΕ68 ϑτοσεῖι δὲ {86 τοι γγογθ πού ἱπάθροηάθηΐ οὗ βοοοπά 
οϑι1868; τηοϑῦ οὗἩ (86 ἀονοίοθοθ δα Ὀθθῃ υδὶηρ' 6] οἴη68 Ὀοΐογο, δπὰ 
οοηὐ πυρὰ ἴο 86 πολ ἀυτγίηρ {Π6ῖὶγ ΔρρΙἸοδοπ8 ἴο μ6 βυρροδοὰ 
Βαὶπῦ; ΟΥ ΤΠΟΙΓ αἀἸβίθια ρου Β ῃ8Δα δραϊθα Ὀθΐοσο (Ποὺ ἀθίθσιϊηθά ἰο 8ο]οἱξ 
δῖ8. Π6]Ρ : -- 9. ϑβομβ οὗ (π6 ουγοβ αἰϊζθδίθα ψ γο ἱποοηιρίείο, απὰ {116 
Το οὗ στδηϊοα ἴῃ ΟἴΒοΥΒ τνᾶδ ΟΠΪΥ ἐθμιρογαῦῳ; Ὀὰῦ {16 ουγο8 ψτουρδ ὮΥ 
ΟἸτῖδῦ δῃα ἢ18 δροϑί]68 σε γθ οὐπιρίεία ἐπέ »εγπιαπεηξ: --α 10. 1μαδγ, 
{πὸ ἀδεῖσπ οἵ 186 τ ῖγΆ 0168 Δϑουιδοὰ ἰο (6 ΑΌΌδό ἀς ῬαγΊΒ νγὰδ ποι ποῦ 
Ἰπηροτγίδηϊ ΠΟΥ γὰ8 ἰὕ ψοΥγ οὗ ἀοα, Τῇ τῖγδο}68 οὐ ΟἸ γῖβί δηὰ οὗ 
ἢ18 Δροβϑί]θβ, ἃ8 τγ1ὸ αν γα  θθθ, 6ΥῈ ᾿ἰηἰοπαρα ἰο ῥσγονο {π6 ἀϊ- 
Ὑἱὴ6 ΔΌ ΒΟΥ Υ οὗὁἨἁ {Π6 τηοϑὲ δχοθ]θηΐ σοὶ! βίος : [Π086 ταροιϊθα οὗ [6 
ΑὈδό ο ϑΏΒΓΟΣ {Π86 ῬυΓΡοΟΒΟΒ οὗ ἃ ραῦίυ. Τῇ ἔσσιηο δηβνγγθα {(Π6 
πὰ ἔογ σοῦ ὑπὸ ν τοῦθ ἀδδιρπθα : {π6 Ἰαίίοσ γαϊβρὰ 4 ργαε)ι!οθ 
ἀρδῖηϑῦ ὁ 8ηΒθηΐβηη, δηα ἀἰνιἀοα 118 Δάμογθηΐβ, βονοσγαὶ οὐ ἡ Ββοῦ 6 γῸ 
Ῥγον θα δὖ [86 ἔγαυἀ8 οὐὗὨἨ {ποὶγ ραγίυ, διὰ ὈἱιυουΥ σοργοδοῃθά δά 
δοουβοα θϑοὴῃ οἴμβοσ, Τα τηομπχθηύ [86 οἷν] ] ρον Ἰηϊογίογοά ἴο ρυΐ δῃ 
θη ἰο ἴπ6 ἱπιροβίυγοθ ἔΠ6Ὺ οααβοᾶ; δυΐ 411} [86 Ῥονγθῦβ ὁπ ϑαγίῃ, θοιὴ 
οἷν] δα βδοθσάοίβὶ, οου]ὰ ποῦ αστοϑὲ (Π6 ργορσϑεθ οὗ ΟἸγιβεδηϊν, οὐ 
Ρυΐ ἃ 8ῖορ ἴο {π6 νόομπαογμὶ] γοσκ Ὑχουρσῃί τη οομῆβττηδίϊοι οὔ . Τὸ 
οοποϊυάο, ὙΠ} τοραγὰ ἰο (86 δἰὐδθίδιϊοπβ ρίνθα ἰο ΟΝ τ βι δηγ, 4}} 
ὙὙ88 Ὑ7186, σοῃϑβίϑίοηΐ, ουίγ οὗ οὐ, δπά βυιίθα ο [86 δπὰ ἴον νῃϊοὶὶ 
10 τγᾶβ ἀφβίρῃρα; δαυΐ ἐμ6 οἶα ῦ 18. ἃ Ὀσόκθῃ ἱποομογεηΐ βοβϑιηθ, νοὶ 
σϑηποῦ 6 τϑοομοι]ϑᾶ ἴο 186], ΟΣ τηδἀθ ἴο οοῃϑιβῦ ψῖτἢ (86 νυ Ἰβύοσῃ 
ἃπὰ ΠΑΙΙΩΟΠΥ͂ ΟὗἨ {πΠ6 αἰνίῃθ ργοοοθάϊηρθβυ ΤῊ6 τηΐγβοὶθβ οὐ Οβγῖβί, 
ὑμαγθίοσθ, ἀγθ πάρι 8 0} ἰσαθ; Ὀὰὺ ὑμο8θ δβοσρβοὰ ἴο [89 Αὐδό 
ο- νὼ τοί! γ ἀδοταῦθ οὗἉ σϑα! γ, δηὰ τα υαὐζουν ππσοσίγ 
οὗ Ὀο]τοῖ, 

1 ΟδΡ 6] οἡ Μίτγδοϊοδ, Ρῃ. 181---203. Ψογηοῖ, Τταῖτέ ἀο 1 γόγιεξ ἀο 16 εὶς. ΟἩγέϊ, 
ἴοπι. Υἱ. ΡΡ. 68---186. 1. ἸΔηἀ ̓ 8 Υἱ᾽ον οἵ ἴ[μ6 ΤΠ οἰβεῖςα] Ὑτίνογα, νο]. ἱ. Ρρ. 38319--- 335. 41 
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ΒΕΟΤ. ΠῚ. 

ΟΝ ῬΒΟΡΗΒΞΒΟΥ͂. 

1. ῬΒΟΡΗΕΟΥ ἀοβηοά. 
ΤῊ νασγίουιϑ οὐ ὑθσῖδ δηα ΘΟὨΒ᾽ ἀοΓΑ ΠΟΏΒ ΒΊΟΝ παν θθοη διαί ἴῃ 

{86 ργϑοθάϊηρ θοοιοι ὙΥ}}} ΘΔ Ό]6 (16 Ἰπηραν[18] ἸΠα αἶΤΟΥ ἴο ἀϊδιϊηρη ἢ 
ὈοΙ 66 ἰγι6 δηᾷ 186 τλῖτα0168β. Ἦγ6 844, [ῃδι 1 1θ Θα 04 }} 7 ΘΑΘΥ ἴο 
ἀἰβυπσυϊοῃ Ὀεοΐνγαθη ἔτὰθ δηα [Ἀ]866 ργορἤθοὶαβ; [ὉΓ ῬΕΟΡΗΕΟΥ͂ 18 α 
πιϊγαοῖο 00 ἀποιοϊφαισε, α ἀεοϊαγαξίοπ, οΥ ἀεδογιρίίοη, ΟΥ̓ γεργεβοπίαξίοπ οΓ 
«οπιείιΐπς ἡμέαγε, δεψοπά ἐδ ΟΓ λωπιαη ξασαοὶΐῳ ἰο ἤόγεβεε, αἰδοεΥΉ, 
ΟΥ̓ οσοηεοίμγε : δηᾷ 1 ἰ8 [6 Ὠὶρίοδὶ ουϊάθηοθ ἐμπαΐ σδὴ ὃθ ρίνϑη οὗ βὺ- 
Ῥογηδίυγαὶ οοτηταυηΐῖοι ὙΠ [86 Ποἰγ, ἀπά οὗὁὨ 189 ἰσυτ οὗ ἃ σϑυϑὶδ- 
το ἴἥτοση (οὐ. 
ΤΠ Κηονίοᾶρα οὗ αΐαγο ουθηῖβ '8 ἐμδὺ οὈ]δοί, τ οἢ πιδῃ, τ ἢ 106 

στοαίοδι ἀθαῖγα, ἢ88 ἔπὸ Ἰοδδὺ ΔΌΣ ΠΥ ἴο αἰΐαϊῃ. ΒΥ ἰγδοϊηρ οδυβα δηᾶ 
οἴεοῦ ἴῃ {πο ὶγ ὕδυ8] ορογδίίζομβ, ΟΥ̓ ορβοσυϊηρ διιπηδῃ ομαγβοΐοσβ, δηά 
ΌγῪ τρλυκίηρ ργοδοηῖ ᾿θηἀθηοῖθθ, 6 ΠΊΔΥ͂ ἔοστη 8οῖὴ6 Ρ]80.810]6 σοη͵θο- 
ἴμχοβ αδουΐ [86 δαΐγο ; δηα Δῃ Θχροσϊθποθά ρο] Ἴοῖαπ, γ80 18 ἱΠΟΣΟΌΡὮΪΥ 
δοαυαιηϊοα τι [86 οἰγουτηδίδηορθ, Ἰηἰογοβίβ, δηὰ ἰθηροσβ Ὀοίἢ οὐὗἨ [18 
ΟΥ̓́Τ ΘΟΙΩΤΩΠΏΣΥ δηὰ οὗἩ {Πο86 ῈΟ 816 ἢϊ8 πεϊρίθουτζθ, νψ}}} ἐγϑαῦ θη Υ 
δηςοἱραΐδ ονθηΐβ τὶ ἃ ΒΑΔ ΟΙΥ δηα δβυοοθθδ τ οἷ. ὈΘΕΣΒ ΒΟΠῚ6 ΤΟδθη]- 
Ὀαποα ἴο αἰγοοῖ ργθϑοΐίθῃοθ, πα Ἵχοῖίθβ [Π6 δϑιοηἰβῃπηθηϊ οἵ 1688 ρ6η6- 
ἰγδίϊης τοϊηά8., 5.611}, ΠοΎΘΥΟσ, Π6 ἴδ 11} 6α ἴο ἃ Κιηά οὗἉ οοηΐδοῦ ψ ἢ 
Ὀγθβαπί οἰγουτηβίδησοβ. Τῆδΐ ΠΙΟὮ 6 [ΌΓΘΒ66Β τηιδὲ ἤανθ ΒΟ 6 60ῃ- 
ποοοη τὰ ταὶ ἢ δου] γ ὈΘΠΟΪ 8, ΟΣ βοσθ ἀδθροπάθποθ οἡ ἰἴΐ: 
οἴου νυ 186 [8 Ἰπαυ ΤΊ6Β ΔΓ ναὶῃ, δηα [18 οοπ)θοΐιγοβ ἸάΪθ δῃά ἀο]βῖνο ; 
δηὰ ουϑὴ ψΠῈΪμ {Π086 ΠΑΓΤΟῪ [10}1{8, ΠΟῪ ΟἰΘῺ '8 Ὦ18 ρϑηθδίγαιοη 
μιϑ]οά, δηὰ 16 νϑάοτῃ ἀδοοϊνοάϊ Τπ6 8]: σῃύοβὶ ἱπίγυδβίοη οὗ πποοιὰ- 
ΤΟΣ ΟἸΓΟΌΓΩΒίδησ68, (ἢ6 53118]]6 δὲ 1016 ἡδνιαίο ἔγοιῃ σιΐθθ, τ ἢϊοῇ 
οϑηποῦ ὈΥ̓͂ ΒΩΥ͂ Π]6ΒῺΒ Ὁ6 ΓαΠαἀογΘα οχϑοῦ, ἀθβίσουβ {Π|6 Υἱβί ΠΑΥῪ οἤαΐη 
νι οἢ μ6 888 οοποίγιοίθα, δηα ΘΟΧΡΟΒΟ8 ἢ8 Ἰριογϑαποθ ἴοὸ ᾿ἰτηβοὶ ἢ δπὰ 
οἴμεσθ. Τῃο ργοβοίθμοο οὗ [86 τηοβὺ Ὄχρογιθῃοθα μοὶ ἰοΐδη, ᾿ῃ βῃοτί, 
ὈΘΑΓΒ 6 ΟΪο86 ΓΟΘΟΙ ὉΪΔησ 6 ἴο {δαὶ οὗ Δἢ Θχροσι θμοθα ρϑηογαὶ ΟΥ 8 δ] ] 
08.688 ρίαγοτ. «υἀρσίηρ ΒΟῊῪ δθ ΒΙπη861}, γοσΘ ἢ6 1ῃ ΗΪθ άνθυβατυ Β 
Ρἶδοο, υσου ]ὰ δοὺ ἴῃ σοπβθα ΏΘηΟ06 Οὗ ΟὯ6 Οὗ ἢ8 ΟΥ̓ Ἰῃονθτηθπίβ, ἢ6 Ὀ811.}8 
ὌΡΟῺ ἷ8 Δ ΘΥΒΑΙΎ Β δοηρ᾽ ἴῃ ἴΠ8 ΒΒΠ16 ΤΩΆΠΠΘΥ ὙΠ6Π μ]δοοὰ ἴῃ [ἢ 
ΒΆΙΩΘ ΟἰΓΟΌΣΩΒίΔΠΟ68 ; 8η6 Τ[Π6ῃ606, ΟὨ [86 ρῬΓΟΒυτηροῃ οὗ ἢἷ8 ῃπ8 δοῖ- 
ἵηρ, Β6 ργον!θβ ἀραὶπϑδί τυμβδῦ 6 [ΌΓ68668 τηυδὺ 6 ἴΠπ6 Τ680}} οὗ 10; 8δη- 
(ἰοιραίπρ ἰῃ {Π18 τρδηποσ {Ππ6 ἤπ] πα] ηρ ὉΡ οὗἉ 1Π6 αῇαῖγ, θυθὴ σῃθη 
86 18 δἱ ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΓΆΒ]6 αἰδίδηοθ ἴτοπὶ 118 ἑδυτηϊηδίίοη. γοβοίθησο, 
{86 ῃ, οὗ 16 ργοδοηὶ ἀθβοσ ρίϊομ, ν7}}} αχίθῃα 78 80 ΓᾺΓ 848 [86 ρυϊποῖρ!θ 
ὍΡΟΙ ΜἬϊοῖ κἱ 18 1. Βυΐ πε ἀεαἀποῖηρ οὗ εἴἴεοίθ ἔγοτῃη ἃ σοι] ηᾶ- 
τίου οὗὨ οδλδε8 Ὅϑῇ ΠΟΥΘΡ ὃ6 οΑΥτὶοα ἔογναγὰ ὕο ΔΠῪ ὙΘΣῪ σουλοΐδ ροσϊοᾶ: 
Ὀοοδυθα ΠΟῪ ΟϑΈ1868, Ὑ ΒΊΟΝ ΠΘΠΊΒΕΙγ 68. ἈΡᾺΪΠ τουδὶ Ὀ6 σοπιδὶποά, π1}] 
Ῥοτροΐυδ!!ν ϑρυῖηρ ὉΡ; δηῃα ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΥ, 88 (Π086 ὩΘῪ ΟΒ.1808 ΔΓ δ8 
γϑῦ ὈΠΚΠΟΥΙ, ΠΟ δυτηλη ΒΑΡ ΒΟΥ οὁ8η ἀθάθποθ ονθηΐδ ἔγομα σμσὴ σϑυδο8. 

οὐΐε. Βρ. Ὁουρίαβ᾽β Οτίἰεσίοῃ, ῬΡ. 139---233.: ἰπ Ρῃ. 388---386. ΠΟ δ48 δο)6 Οὐδογυδίΐοδ 
οὐ ἴδιο ῥτοϊδηάοά τηίγδο]ο8 οὗ [86 ΕἼὙΘΠΟΝ ῥγορδοίδ. 
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Τὸ ἔοσϑϑϑ δῃά ἔοσγοίβ]] αϊαγο ουθηίβ 18 8 πιϊγαοῖο οὗ ψ Ὠϊοΐ [86 ἰ68}- 
ΤΩΟΠΥ͂ ΓΟΙΔΔΙΏΒ ἴῃ ἰἰβ6 11, 11 18 ἃ πιῖγβοὶθ, Ὀθοδιιβα [0 ἔΌΓΟΒΘΘ απ ἔογοί}}]} 
ξαΐατοα ονθηΐβ, ἴο στο πὸ σἤδηρο οὗὨ οἰγουτηδίδποσβ ἰθ8α8, πὸ ἰτϑῖη οὗ 
ῬΓΟΌΑΒΙ 168 ροϊηῦβ, 18. 88 πιο ἢ ὈΘγοπα {π6 ΔὈ]Υ οὗὨ πυϊηδη ἀροπίβ, 
85 ἰ0 ΟὕΓΟ ἀἰδοΆ868 Ὑγὰ ἢ 8 ΟΣ, ΟΥ Θυθη ἴο ταΐβθ ἴπ6 ἀθαά, τ] οἢ πΔΥ 
ῬΓΟΡΘΣΙΥ ΡῈ ἰοττηθα πιΐγαοΐδδ ΟΓ Ροισογ. Παΐ δοίΊ 08 οὗἉ [μ6 Ἰαίίον Κὶπὰ 
ὙὙΘΓΘ ΘΥΘΥ ρου οσμηθα οδ 6 ρῥΓονΘά, δ΄ ἃ ἀἰδίαπί ροσὶοα, οἹ]ἹῪ ὈΥ μι ῦ- 
Π6Β868, ἀρϑίηϑῦ ὙΠ0886 ἐθβΕ ΠΟΥ ΟΔΥΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΤΑϊβοα, ΟΣ σϑιι868 [ὉΓ 
ἀουδὲ δαἀναποθα : Ὀυΐ 6 πδῃ, Μγ1Ἐ}0 γϑδάβ ἃ ργορἤθου δῃά ρϑγοδῖνθβ {86 
ΟΟΥΤ ϑρομάϊηρ' ονοηΐ, 18 λύπιβεῖ [ἢ 6 τὶΐηθ88 οὐ {Π6 ταϊγβοὶθ; 6 8668 ἐδιδί 
{8 10 18, δηὰ [Παὶ {ππ8 ΟΥ̓ ΠυμηΔη τηθδη8 ἰὺ οου]α ποῦ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Βανα 
Βδθῆ, Α Ῥγόρῇθου γοὺ υβ}} ]]6ἀ 18 ἃ πιΐῖτδο]6 αὖ ργοϑοηΐ Ἱποοιρ]οῖδ ; 
δηά {ἢι686, 17 ΠυΙΔΘΓΟΙΒ, ΤΩΔΥ 6 ΘΟΠΒΙΔοΓΘα 88 {Π6 866(.8 οὗ ἔυΐατο οοη- 
υἱοίίοη, ΤΟΔΑΥ 0 Ρ,ΟΥ ΠΡ 8ηα Ὁθδγ {86 }} ἔγαϊί, ὙὙΠΘΏΘΥΟΥ [Π6 οοΥ- 
ΤΟΒροπαϊηρ' ἔδοῦβ 814}} Ὀ6 Θχ μι Ὀι6ἃ οα {π6 ἰποαίγα οὗ {π6 σου. ὅο 
ΘΠ ΓΑ ΟΙΥ ΔΒ {Π18 βοτί οὗ δυϊάθποθ Ὀθθὴ οοπίσνοα ὈγῪ ἐδ νυϊϑάοιω οὗ 
ἀοά, {παὐ ᾿π ργορογίϊοῃ 88 [88 ἰαρβα οἵ Ἀ9688 ταῖρι δθέπὶ ἰο γθακοη {Π6 
ΔΡσυπηθηΐ ἀθγινθα ἔγοτ τ Ἶγ80168 ἸΟῊρ' δίῃ ρογίογτηθα, [μδὺ ΥΟΥῪ ἰαρ86 
ΒΟΓΨ68 ΟὨΪΥ ἴο βίγοηρίμοη [Π6 δρριπιοηῦ ἀογϊνοα ἔγοια (Π6 σοτρ ἴοι 
οὗ ργορββου. 
1 τῃς ῬοοῖκΒ οὗἩ {86 Ο]Ἱὰ δῃὰ Νοιν Ταβίδιαθηΐβ θ6 ρσϑηυΐῃθ δηὰ διι- 

τιοπᾶςο, {πᾶ 18, το γα υιτΐθη ὈΥ {Π6 ΡΘΥΒΟΏΒ ἴο Ποῖ {ΠπΠ6Υ ΑΓ δβουι θά, 
δηα δἱ οὐ δδουῦ {8π6 ὑἱπιθ8 ἤθη {Π6Υ ῥγοΐθϑβ ἴο βανα θθθὴ νι τὶ ἴθ (πὰ 
{8686 ροϊπῖβ δανο αἰγοδαν θθϑη ργουθα ἴο ἀθιποηβίγα!0}),, [π6 ὙΘΓῪ πι- 
ΤΛΘΓΟῸΒ Ὀγραϊοίοηβ ὙΒΊΟΒ [ΠΟΥ οοπίαϊπ τηιδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ 6 ΑἸΥΙΠΘ. 
Ἐὸν {ΠΟΥ͂ 8.8 8 Τϑρίϊαν ομδίη, Ἔχ θπαϊηρ ἀἸτηοϑῦ ἔτοπλ ἴπ6 ὈορΊππίηρ ἰο 
186 οπὰ οὗὨ ἔπη ; δῃηα τϑηγ οὗ βοτὰ σοϊδίθ ἴο ουθῃίβ 8δοὸ ἀϊδίδηϊ, 80 6οη- 
Εἰπρσεηΐ, Δηα 80 ΔΡΡΑΓΘΠΠΥ ἱπηρσγοῦδ]6, {παΐ ἢο Πηλΐα ταϊπά, πὸ Βυμλδῃ 
ογθϑιρηῦ οουἹὰ ουοσ δηθοῖραῖο ἴθ. ἔὅοιμθ γοϊαΐθ ὑο ἀδίθβ δῃά οἷγ- 
συπηβίβηοοθ {Πμδ0 τοαυΐγα {Π6 τηοϑῦ Θχδοῖ ϑοοοια βηχηθπί, δ πα Βοπη6 ἃΓΘ 
0] 8}]1πρ' (ο (Π6 ργαβθηῦ πιθ, ἀπ ὈΘἴΌγα ΟἿΣ ΘΥ68: 80 {μαΐ, ἐπουρῇ {18 
Κιπᾶ οἵ ουϊάθῃοα πσῃῦ θ6 σοπάογοα ἀουδέζι! οὐ βυβρίοίουϑ, γοὶ 1ξ 18 
ἀδῖ]ν ϑοσυγλ αι ηρ', ἀηα ρΑΙΒοσηρ ΒέγθρΊΝ δ 1ξ δοουπη]αΐαβ. 

1. ὁὰ (6 ΙΕΕΕΒΕΝΟΕ Ὀούνοοη ἴμ6 ργοϊθηἀϑα ργϑαϊ οι ομβ οὗὨ 
Πρ ἢ ΟΥΔΟΪ6Β δηᾶ ἴΠ6 ργορἤθοῖθβ οοπίαι πο ἴῃ {πῸ ϑογιρίυγοδ. 

6 ὙὙὸΟὸ τηδϑύ ΨΊΓ ἃ ΡΥΓΟΡΆΘΟΥ, {86 ἀνονοϑὰ ομὰ οὗ ὙΠΙΟΒ 18 ἰὸ 
ΒΑ ΙΒΕῪ δοῦλα ὑγν18] ΟΌΓΙΟΒΙΥ, οΥὁ αροῦ ἐμ ἀοβίστιϑ οὗ βουλθ διηι ϊουβ 
Ἰεβάθσ, Βυβρι οἱ οἢ ταυϑὲ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἰδ κα {π6 αἰάστη. ΤῊ8 τγδϑ δου ἀθπΕῪ 
[86 οδαγδοίθν οὗ [Π6 δῃοῖθῃῦ ογβοϊεβΊ ΗἩονονο ἀϊγοοίθα, τ βοῖμον Ὦγ 
ΘΥ}] τη ῃ ΟΥ ΟΥ̓] βρί γι 8, {ΠΟῪ ΟΥΑΙ ΏΪΥ ΒΡΟΚΘ 88 {Π6Ὺ ΘΓ ρϑὶα οὐ ἴη11- 
τη ἀαἰθα ; δηὰ ἢ Ἰοῃσ- Ομ πυθα ὨΙδίοσυ οὐ δῃοϊθηΐ {ἰμ68 85 δοπ- 
Ρ᾽είοὶν ᾿πέοστηδα υ8 οὗἨ 186 ργδοίίοεαβ Ὀ.Ὶ ψ ἱοῖ {86 ρχιοθβίβ οὐ 186 158 
8οαϑ δηἀθανουγθα (ο ρϑῖῃ ογοάϊὶ ἔοσ ὑμεῖν 14.018, ἀπά ὑγοῆὶ ἔου {μθπι- 
βαΐῖνϑϑ, ὈγῪ ἔογοίβι]ηρ (μΐηρβ ἴο οοπιθ. ““Βαΐ πον ἀϊά ὑπο γ οοπάποί (815 
ἀνῆουυ ἐταβῆο ἢ 14 {ΠΟΥ το 1Ὁ ΒαΖΑΓΟΙΒ 88 γ16}] 88 ἀπο], ὈῪ 
ΡΙοασίηρ ἐμποῖν ᾿νθ8 οα ἐμ τγυ τ οὗ {ποὶν ργοϊοιομβ ἢ ΕΓ οἴμοι ἶβα :--- 
[Δ6Υ δα γοῦγ ἀϊβδγθηΐ αγίβ δηᾶ ρ]δηβ, τωυοἢ τλοσθ Θοπηραί}]6 τὴ 
{πὸ ΘΟπβοϊουβη 688 οὗἉ Ὀοίπρ' Θχίγθμλοὶυ [180]6 ἕο δσσοσ. [πῖ86 Βγβῖ ρΪδοθ, 
Ἰ1η1688 8 ἀϊγθοῦ δρρϑαὶ ἴο {ποῖν ἱπβρί γαϊου. γγαβ τηδᾶᾷθ ὈΥ ἀϊγθοῦ ἱπαυῖγΥ, 
{ΠΕΥ ὉδιΆ}}γΥ ορβογνθα ἃ ργαάθηϊς βίίθποθ ΤΉΘΥ το γθα ἢΟ ΒΡΟΠΙΒΏΘΟΙΙΒ 
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ΡΓΟΡΒθοῖοθ. 1 βαγίηρ ποίην, ΠΟΥ Ἔχροβθά ὑμοπηβοῖναβ ἰο πὸ ἀοίθο- 
ὕοηῃ ; δῃὰ ψΔ6Π [ΠΟΥ 66 ΟὈΠΡΘΩ ἴο Βρϑαῖ, 10 γγ88 δἰ τσαυβ τ ἢ δὺΕ[ῖ- 
οἰθηῦ ργθοδια οπῚ, Οὐ) βίβοὶββ σσεσα γβὲ ἱπγόσσῃ ἴῃ (Π6 ΜΑΥ οὗ ᾿ῃηαυίΐγγ. 
ΒΥ τιδρη  βοοηί. δα γαροαίθα βδουῆσθδ, 10 νγα8 το ἀγα ΘΧίγοΠΊ 6] Υ 6χ- 
Ρδπϑῖνθ.Ό ΤῊϊ8 ὈΓΘΙ ΙΔ ΠΑΤῪ ᾿ι8α 4 ἀου}}]6 δἀνδηίΐαρα: [Ὁ Ἰοββθηβα {86 
ΠΌΡΟΣ οὗὨ ἱπαΌ ΓΟΥΒ, δπα δὖ [86 βᾶπιθ {1πΠ|6 δδουγοα δδυπάδηϊ δΔἀναηΐασθ 
ἴο {Π6 ῥχεβίβι ΤὮ686 Βδου ἤσ68 6 ΓΘ ργοσθαρά, αὐἰδηαθά, δηα ἐΟ]]ον οα 
ὈΥ ΤΩΔΠΥ͂ ΡΓΕΒΟΡΙ θ66] ΘΘΓΘΙΔΟΏΪ6Β ᾿; ἢ 6 ΟἸηἸΒβίοῃ Οὐ ταἰβιηβηηροηχθηῦ οὗ 
ΔΩΥ͂ 056 οὗ ὙὨΙΟἢ γ88 βυ βηοϊθηῦ ἰο υἱΐθ [Π6 γγῃ0]6 ργοσθοάϊηρ. ΤῊΘ 
δοά 8 ψ γα ποῦ δὖ 81] {1Π168 10. ἃ ἢ ΠΟ ἴο Ὀ6 σοηβυ]θ4, ΟμλθηΒ 6 ΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἔθη, δ8πα δι ροτ!θβ οχαπϑ θα, Ὑ ΒΙοἢ, 1Ε ἀπ νΟΆΓΑ]6 ᾿π ΔΩΥ͂ ρᾶγ- 
(ἰοῦ αν, οἰ ἢν ργθο θα 186 ἸΠΩ]ΌΙΓΥ ἔογ (Π6 ργοβθηΐ, οὐ σεαιυϊγοα ἔαγ- 
{π6γ Ἰυδίγα 008, ΘΟΓΘΙΠΟΠΙ6Β, δΠἃ ΒΔΟΓΙβ 68 [0 ΡΟΣ [86 ρϑγβοὴ Ὑ80 
σου! 64, απ γοηἀεγοα μΐπὶ ϊ ἴο γθοοῖνθ δὴ δηβινοῦ ἔγοπι [ἢ 6 ρὈάδ, Οὗ 
ἴο Ὀγίησ ΓΠΟῚΓ γανῦ ψαγα ἀ61 0168 ἴ0 ἃ ἔδιροῦ 8} 40]6 ἴο 1η6 ᾿παυΐϊγγ. 3 
ὝΥΒθη Ἰπ6 66 ΒΏΒΥΤΟΥΒ ΘΓ ρσίνθῃ, {86 Ποδίμθη οὔϑο] 68 ἢ πὸ ἀοίοτγ- 
πιϊηδία βοϊθηθ, δηα σοἰαϊθα ἰο ἀοίδομοα, πποοπηρσοϊρα ἀνθηΐβ: ὙΠΟ 
[Π6 ΡγΌΡΒ6ΟΙ68 οὗ δογρίαγα γοβρθοῖ ὁὴ6 ρτοαῦ βοῇ θπηθ, 8η4 ροϊπξ ἴο 0ὁΠ6 
ΡΟΥΒΟΏ, ὙΏΟΒ6 ΓΔ, ΘΟΌΠΙΥΥ, σΘπαγαοῖοῦ, δηα οἰσουτηδίϑησοβ, [ΠΘῪ 8η- 
Πούη66, ἰοησ Ὀδίογο ἢ6 ψγ8 θοσῃ. Τ|6 Βοαί θη ογδοΐθ8 βρόκα Ψδδῦ 
ΤΌΪΟΓΒ ἀἰοίαίεα, οὐ ψηδί ἰδηαθα ἴο δἄναησα (Π6 ἱπίογοϑί οὐ ἐπ ῥγιδβίδ : 
ΡΓδοορίδϑ οὗ πλογ Υ, 8ηα ΤῸ]68 οἵ }ιδῦ σοπα υοῖ, νι ΓΘ βοἤοχη -- ἢ ὄνοσ--- 
ἀο]νογρα ἔσομαι {Π6 σᾶγ6, ΟΥ̓ ἔγομῃη [Π6 οοῃβοογαῖοα ἐσῖροθ. Τ6 ρυγοβί 
ΒΘη πιο 8 ρΓΟνα] θη διθοηρ [ἢ6 ΡΑΡΆΠΒ γΟγ6 ΟἾἴΠοΥ ἀ6] νογοα Ὁγ (ἢ 6 
ΡΠ] ΒΟΡΠΟΥ (Ὑ8οὸ μδα πὸ τπθδηβ οὗ δηΐογοϊπρ {Π61}, ΟΥ δἀάογῃβα (ἢθ 
Ρᾶρα8 οὗ (π8 ροδῦ : ψγ 8116 6 ΗΘ Ότγονν ργορ ιθίβ, οἡ {Π6 οουέγαγυ, θ0] 4} γ 
Γοργονοα Κιίηρθ, δηΐογοθα {π6 ρυγαϑὺ πη γα ΠὙ ὈΥ {86 τηοϑὲ Βοϊθπλη 88η6- 
([10η8, δηα Βυβετγοα ταῖμοῦ ἔμ σαϊηεα ὈΥ 1Π6 ρῥγϑαϊούομβ τ ἰο ἢ ΠΟΥ 
υἱίοετοα.82 ΤΟΥ αἰά ποῦ ΡΓΟΡΒΟΒΥ͂ ἴῃ ΘΟΙΩΡ] δηοθ ὙΠῚῊ {6 τ ῖϑμ68. ΟΣ 

᾿ Ψδη θ) 416, Ὧδ Οτδοι 8, ἰοπῃ. ἱ. Ὁ. 8. 
2 τ. Ναγοβ᾿β (Ὁοπηοοϊοὰ γ᾽ ον οἵ ἴπα Ῥχορμοοίοδ γοϊδεϊνο ἴἰο [ἣν ΟἾ τ βεΐδη ΟΠ ατοῖ, Ρ. 14. 
δ᾽ “ ΉΒΡΡΥ δαὰ ιν Ὀδθη (ὉΓ ἴδο δοδίπεη ὑσὶ, ᾿ξ ἀρόη ἴΠ6 δβιιδ᾽οοὶ οὗ τότ] ν, ἐΠποὶγ 

ΟΥ̓ΒΟἶΪ68. πδὰ Ὀδοη ἱπνΑ ΣΙ ΔΌΪΥ δ] οηὶ, ὉΠ6 δ ΒΘη ΓΙ π 6 ΠΙ5 γῆ ϊοἢ ΠΟΥ ἀξὰ ἀο] νοῦ γοτο ποῖ 
ΑἸ ΑΥ 8 στουπά θα ρου 6 βούοσα ᾿γίη οἰ ρ 68 οὗ γοάϑοη δηὰ ἱγμἢ : 1Π6Ὺ νατοὰ τυ ῖτἢ τη 6 
Βυςσιιδιίοη οὗἩἨ Ὠσπδπ Ορἰπίοηβ, δηἃ πσοσο οὐϑὴὶ δοςοπιπχοάδιοα ἴο [ἢ ῥγο)ι ἰοο8, [π 6 Ρ68- 
ΒΟ, δηά 16 νἱοθβ οὔ {πεῖν τοϊαγίοβ. ΝΥ, ΓΠ6Ὺ ΤΥΘαΌΘΏΥ ὄνοη σοτηπηαπἀοαὰ [Π6 ρτοββοδὲ 
υἱοἰδιίοῃβ οὐὁἨ πόσα} γ πὰ ἀσοοττπι, αηὰ νοὶ θὰ, ἀπάοῦ 16 Ῥγοβίτυϊοὰ πάπα οὐ σοὶ ρίοη, 
(Π6 πιοδὶ βαρίεἰουβ δη ἃ Ποστὶ Ὁ]. δου πιο τ δίς ἤανθ ουοσ Ὀσοη ρογπ το ἴο Ροἰ τ 
1Π|6 Δ Π 818 οὗ ἴπ6 πίῃ γαοο. Τῃδ ρῥγορδοίδ οὗ ἴμ6 ἴσῃ αοά ψογα ἱπβρίγοα ὈΥ [Π6 ρΡιιγοδβὲ 
Ριϊποῖρίε8. ὙΠΟΥ δοϊίνο! Υ δηά ἱπναγ Δ Υ ὀχογίοα {ΠΟ ΠΒ6 1ν 68 ἴῃ [ἢ 6 οδιιδο οὗὨ υἱσίιιο, ὙΠΟ 
ΑΥ̓́ΒΊΘΠΔ Οὗ ΠΠΟΓΑΙΥ τ ἰς ἢ ἸΠΘΥ Βδποιοποα τγα8 μιΓ6, θονογο, δπα ρου πο ἀροη ἀοϊοττηϊπαῖθ 
δηἀ δεκηον]οάσεὰ ρῥγίπεὶρίοϑ. ὙΠΟΥ ἱοτηρογοὰ [18 βονου , πονονοῦ, ἢ ἴ[Π6 Ἰονο οὗ 
ΤΠΟΓΟΥ͂ δΔηἀ τδὸ σοηιο ἔροἰϊηρϑ οὐ θαμονοίδηςθ. ὙΠ 64}} {πὸ ννδυτητἢ οὗ Ζ6 8], δῃ ἃ ΘΠΟΣΩΥ͂ 
οἵ οἰοᾳιιοηςα, [ΠΟΥ τοοοπιηθηάοα {ΠῸ σαιϊδ6 οἵ τς βιγαῆρσοσ, ἴπ6 νίάον, δὰ ἴ[Π6 οτρἤδη. 
Νοίθλοσ [6 ΡοΟΙΏΡ οἵ διδιίοη, ποὺ 8:6 ΕΥΥΒΠΗΥ οὗὁὨ ρον ογ, σου ὰ 8}}|6]4 ττ6 οἴβηῃηος ἔγτοπι {πο Ὁ 
ΤΊΔ ΠΗ} απὰ ἰηάϊχηδης τοῦυκοβ : δηὰ χη θιεῖπ ἃ ὈΟΪ Δ 658, νυ ἢ, ρου ρβ, 18 ἸΠΡΑΓΑΠ]ε]ο ἃ 
ἰπ (Π6 τ ΠΟΪὸ ἈΙΒΊΟΓΥ οὗὁὨ τηδηϊεὶ πὰ, δηἀ τ ἰς ἢ σου ἃ ΟὨἱγ ὕῸ ἰπϑρίγοὰ ὈΥ̓ 1η6 σοπβάοηςο οὗ 
{τ} απ 186 σΟΓΑΙΠΙΥ οὐ ἀϊνίπο αββίβίδησο, ΓΠΟΥ͂ ούεη ΟΠ αβιϊβοὰ ἃ Ρονγ σία] ΤΩ ΟΠ ΔΥΟ ἢ [ῸΓ 
πὸ παπίανία] ἱπάυ! χοηςο οὗ ἰδ ῥϑδβδίοπϑ; δηἀ ὀρεην ἀδποπῃορα ἴμ6 νεηχοϑηςα οὗ [ῃ9 
ΗἩἸσῖ Βοίηχ, ὈΥ̓ ννδοιῃ [ΠΟΥ ΜΙ ΓΟ ἱπϑρίγοά, δραϊηϑῦ ἃ ἰσπ ἀδῦϊο ἈΥγϑηῖ, 0 δὰ τπηυγάἀογοὰ 
ἔυτ [πὲ Β8Κ6 οὗ ρ'ιιπάον [ἢ6 ῬΟΟΣ Ῥόββοϑβοσ οὗ ἃ πο υου τίη; νἱπογαγά. Το Ρἱεἰ τ πίοἢ ΠΟΥ 
τοηπγοὰ τν88 ποῖ ἴπο οο]ὰ δηὰ ἱπεδῆίοϊεπι ἀαϊγ οὐὁ δη Ἵχίογπαὶ) γα] : Ὁ νγ88 ἴῃ 6 Τα χίοη οὗ 
ἔπ Ποδτὶ, [Π6 σοηίγοὶ οὐ (ἢ ἱπίογηδὶ Το] 8 οὐ τῇ βοι}], δηἃ δὴ ἱηνιαγὰ δῃὰ ἐγογ- δεῖν 
Ρογβυδϑίοη οὗ ἴῃς οχίβίθποθ ἀπὰ ρῥγονϊάθηοθ οἵ δὴ 4}}-ἀσίὶπς Οοά. [τ ΘΑ ΟΒΕΪΥ οχοϊ τοι 
υταιτπὴς [ῸΓ ἢ 8 ἔλνουγβ, ΒΡ] σδείοη ἔοσ πὶ8 Τογρίνοποσβθ, ἀπ το ϑπος οἡ ἢὶ5 ῥτγοίθοϊίοη. 
ΊΤοδ6 πιοταὶ δηεὶ τοὶ ζίουν ἀυο8 ννογο μοὶ νασϑὰ τῖιἢ} [6 Ῥγογρτοβδ οὗ εἰν! Ἰἰϑιμίοπ, ποτ 

ΜΟΙ. 1. τ 
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ὨδίΌΓΑΙ ΡΓΟΡΘΏΒΙ [168 Οὗ {πο ὶΓ οΘουπίγγταθη ; Ὀυΐ Ορροδϑα {μποὶνγ ργο) 668, 
ὈΥ͂ ργϑαιοίίπρ [86 ᾿προ πα] ηρ᾽ σαἸδτα 168, (16 πυμ]6 βίαϊα οὗ (δ Μοε- 
8, ἴπ6 τοὐ]οοοη οὗ [86 9678, δπὰ [16 64]] οὗ {86 (ἀθηί1 168. ΤΠΘΙΡ 
ῬΓΟΡΒΘΟΙΘΒ ἰθῃαθα ἴο ὁπ 6δπα ; δηὰ {Π6 ἰοία] οοβϑαίϊϊοη οἵ ἔμθπι, τ ἤθη 
{μαῦ 6ηα γγῶδ ΔηΒ ΓΘ, ρτουοΒ (μαὺ [Π6Υ 414 ποῦ οὐγο {ποὶγ δοοοιαρ 18}- 
τηθηῦ 0 Οἴδη66 ΟΥ̓ ἴο ᾿πηροβίῃΓο. 

ΕυΣίποσ, 6 ΠΟ ΠΊΘΔῺΒ οὗ ΘΥνΆΒΙΟΠ ΤΟΠΊΒΙΠ6α, {Π6 ΔΏΒΜΓΘΙΒ σίνθη 
ὈῪ (86 μοαίμϑῃ οὔβο]θ8 ὝΘΓΘ [γα 6 ΠΕ} ἀο] αδῖνθ, δῃα σαρδὈ ]6 οὗ αυϊΐο 
ΘΟΒΈΓΑΓΥ ἱΠ ΘΥΡΓΟΙΔΙΟΙΒ ; δηα (86 χτηοβὺ οοἰοὈγαϊοα οὗὨἩ {Π|6 Θομοοθα]οα 
{Π6 ν τθϑηϊπηρ 'π Βυοῖ δι ὈΙσιουΒ ἴθυτὴβ {μαὺ {Π6Υ τϑαυϊγοα δηοίῃοῦ 
ΟΥ̓ΔΟΪ6 (0 Θχρίδῖῃ {ἢ 6Π]. δὲ {818 Δι ὈΙσΌΥ Βανγαὶ δας μθηο ᾿ἢ- 
βίδῃσοθθ 8.6 σοοογάθα, Τῆυβ, θη ὐσαϑυβ οοηϑυϊ οα {μ6 οτγδοΐο αὖ 
ΠοΙρΡὶ γοϊαῦϊνα ἴο ᾿18 Ἰηθμἀοα ταῦ ἀρδιπδῦ {π6 Ῥϑσβίδηβ, 6 νγ88 (ο]ἃ 
{παῦ Βα σου] ἀΘΒίγΟΥ ἃ στοαῖ δρῖγο. ΤὨϊΒ ἢ παίαγα! ν τἸηϊογργοίθα 
οὗἩἨ δ18 ονοσοοιῃηΐηρ ἴ[Π6 Ῥογβίδπβ, ὑμουρὴ (Π6 ΟΥ̓ΔΟΪῈ γγὰθ 80 ἔγαῃηθα 88 
ἴο δάγωϊ οὗ δὴ ορροβιΐθ τροδηϊησ. (ὑστοϑυθ 846 νὰ δσαϊηδὺ {Π6 
Ῥογβιδη8, 8πα τδϑ συ α ; δηά [6 ΟΥδοΐΪα οομπυθα ἰοὸ πιδὶηΐδίη 18 
γράμ, ΤῊΘ ΔΗΒΜΤΟΥ ρίνοῃ ἰο Ῥγττθυδβ, Κίηρ οὗἨ ΕἸ ΡΙΓΆΒ, ΤΩΒΗΥ͂ 8688 
Αἴου, 88 οὐ γϑῦ τόσο ἀουδί] Ἰπίογργοίδίιομ, Ὀϑὶηρ οοποοϊνοα τὰ 
ΤΟΥΏῚΒ. 80 ΔΙ σπου, ὑμαὺ Ὁ ταϊσῃῦ οἰ μΒοσ 6 ᾿ηἰογρτοιθα {8 : --- 7 
δαν ἐλαξ ἐλοιι δοη. 9 “Ἔαοιις οαπδὲ σοπφιοῦ ἐδ Ἰξοπιαπδ. Τῆάοι δλαϊὲ σο, 
λοι «ἠιαϊὲ τοΐμετη, πουοῦ δλαϊξ ἑζοι ρεγίϑῃ, πὶ ἰσαν Ἶ; οὐ ἴμ8, 7] αν ἐλαὲ 
ἐπ Πἰοπιαηβ σαπ σοπῳμέν ἰΐθθ, 8οπ 9" “αοιιδ. ἽΤλοι ελαϊξ φο, ἐΐοι 
Ζἠαὶξ πουεν γείμγη, ἐἰοι εὐλαίξ ροτίεἰι ἴπ τον. Ῥγττθυβ υπάογβίοοα {86 
ΟΥ̓ΆΟΪ6 ἴῃ [16 ἔοστηΘΓ Β6η86; ἢ6 ψαρσοαὰ δὴ ᾿ηδιιοΟΘΒΒ ] γᾶ ἱἢ {(Π|6 
Ἐοπιδη8, δπα τῦᾶθ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΙ6: γαὺ 8.}}} {πὸ Ἰυρρ]ηρ οὌγαοὶο βανϑα 108 
ογραϊ., Αποίμοσς σϑιμαγκαῦϊο ᾿ηβίδποθ οὗ ῃ6 διμθισα! Υ οὗ 186 ῥγα- 
ἰοηάοα ρτγορμοίθ ὁσουγβ ἴῃ 1 Εὶηρβ Χχὶϊ. ὅ, 6.ἁ «6οβῃαρμδῖ, Κρ οὗ 
708}, απὰ ΑΠ4Ρ, Κιίηρ οἵ Ιβγαοὶ, πανϊηρ υπλύρα {Π61Ὁ ἴΌσοθβ ἀραϊηβὲ 
{86 ϑυγίδηβ, ἴῃ ὁγάοσ ἰο τϑεοουοῦ Βα ῃ- 1644, 1Π6 Ἰαύζοσ τομδγοἢ 
φαίλετοα ἐδ ἴα186 ργομλοία ἑοφοίλον, αὐομὲ 7οὼ λωεπάγεα πιεπ, απά δαϊά 
πηπίο ἐλοπι, ϑδῥαϊ! 1 σο ἀασαϊπεὲ Παριοίδ- ΟἸἰϊοαα ἐο δαίέϊο, οὐ «Λαϊΐ 7 307- 
δοραγ ἢ ΑἈπα λέν ξαϊά, Οο τρ, ον ἐδε 7 ογτα ελαϊϊ αεἰυεν [2] ἱπίο ἐδι6 
λαπάς οὔίδε ἀΐϊπσ. [τ 1ῖἋ6 ἴο Ὀ6 Οὐβογνυϑά, {πδὺ {Π6 πογὰ [ἐ7] 18. ποῖ ἴπ 
186 οΥἹρίηλὶ, ἀπά ὑπαῦ 086 ΓΤ ΡΙῪ οὗἩ [86 ρβϑυδο-ρσγορἢθῦθ 18 80 δυ ΕΓ Ὰ}}Υ 
οοπβίτυοίοα, {παὖ 1Ὁ πλῖρσς Ὀ6 ᾿ηἰογργοίθα οἰ Ποῦ 3207 οὐ ἀσαϊπδὲ ἰμ6 6ὁΧ- 
Ροαποη ; 88 ἴδι8,---ἔλο Ζογά τοδὶ ἀοἰέυεν (11) Βδιλοίῃ- ΟἸἸ]οδα ἐπέο ἐΐε 
ἀϊπφ᾽ (ΑΒΑΌ) λαπά; οΥ, ἔλο ]ιογα τιοἱἱἱ ἀεἰΐυεν (18τ861) ἱπίο ἐδ ἀϊπρ᾽ 5 

ΙΏΔΔ6 ἴο θοπὰ ἴο ἐοΙΏΡΟΓΑΙ ΟΟΟΌΤΤΘΙΘΟΒ, ἰοὸ τ.6 Ὑ]]] οὗἨ δ ἰδυουσοὰ σηιοηδσοῖς, οἵ 88 στ 68 
οὗ οοπίοσπαϊηρ, ραγίίθϑ. ὙΤΠΟΥ τοῦτο ἱπάδροπάθηϊ οὗἨ Βαπιδὴ ουθηΐδ, ΓΟΡΊΪΔΓ 85 ἴμ6 οτγάογ οὗ 
Ὡδίῃγο, δη ἃ ΟἴΘΓΏΑΙ 85 ἴπ6 Εὐοιϊηϊδίη οὗ ᾿πϑρίγϑϊίΊοη. ὙΒοΙγ ἰηῆισηςσθ γα 8 ἰΐ6 πιοδὲ ὀχίθη- 
Βἷνθ Ὑγῃΐϊο [πὸ ἱπιασίηδιίοπ σα σοποοῖνο. ΤΉΘΥ ΨΟσΟ ποῖ ΟϑΙσ]αίδὰ ἴο ἀρτδηάίδο ἃ 
δυο βίαιθ, ΠΟΣ ἀρργορτίδϊθαὰ ἐο 1:6 ἱπη δ Δη18 οὗἨ ἃ ῬΑτ ΑΓ οἰ ἰπαῖθ ; Ὀαϊ ΠΟΥ ἩΥΟΓΘ 
ΘαΌΑΠΪΥ πδοῖα] ἰο 4]} σουπίτεοα, δῃὰ Οὔ] ϑίΟΥ οἡ ἴΔ6 ψοο Βυμηϑη χὰοθ.᾿" Ὧγ. Εἰοδασ δ᾽ 5 
Βατιηρίου 1,ϑοἴαγαϑ, ἴον 1800, ΡΡ. 941---3.44. 

! Βογοάοίτβ, 118. ἴ, ς. ὅ8.. Ὑπουρὴ πο ἰδεπεῖοϑὶ ττοσὰβ οὔ 86 οσϑοῖθ αν Ὀθθπ ἰοβὶ 
ἔγοτῃ ἴδε ἴἰοχὶ οἵ Ἠδγοάοῖτβ, γε ΤΠῈῪ αν ΘΟ Ῥσοδοσυθὰ ὉΥ υϑυίουβ Ἡτίτοσβ, πὰ ρασιὶ- 
ΟΌΪΑΥΙΥ ὈΥ ϑυϊάαθ, (1 χίοοι, νοοθ Κροισος, ἴοι. ἰϊ. Ρ. 8382. οἀΐξ, Καδίοσ,) δοοοσγαϊτης ἴὸ 
Ὑθοπὶ (ΒΟΥ τὰῃ ἴδπ8: Κρυισος 'Αλυν διαθὰς μεγάλην ἄρχην καταλύσει. 

3 ἼἘΘ οΟΓδ0]9 ἴῃ φαυοδιίοη πδ5 Ὀθθη {πῈ8 ἰγαμε]διθὰ: ---- 

Αἷο 6 Δ δοίάδ Ἐοτηδηῆοβ νἴποοσα ῬΡΟβδα. 
1015, τοά!ῖ8, πα ᾳαδη ἐπ Β6110 ρΡϑγὶ υΐ8. 

οὐκ τας 
“Ὁ Ν π μ 
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παπά, (παῖ 18, ἰπέο {Π6 παπάβ οὗ (86 Κίηρ οὗ ϑ'γεϊα!Ἱ Ἐο  γίηρ' ἀροη 
818 διλθίσιουβ ογθ δα, (Π6 τηοπάγοῖβ οὗ ὁ υάδῃ διὰ 1θγδθὶ οπραροά 186 
ΘΥΤΙΛη8, δηἃ Ὅ6Γ6 υὐξουὶγ ἀἰδοοτηβίοα. 

ὙΥΒθμσυοῦ ἴπ6 ογϑο168 ἔδι!οα, ἐμ6 ργίθβίθ, το οἰοϊαίοα αὐ {π6πὶ, 
ὝΘΓΘ ΠΘΥΘΡ αὖ ἃ 1088 ἴὉΣ βιιίθγίαροβ ἔῸΓ ργοβοσνιηρ {πεὶνγ ἐγ, [ 
[86 ϑνδηύὺ Ὠαρρεηθᾶ ποῖ ἴο δοστοβροπά υίϊῃ [η6 ργορῆθου, 10 νγαβ α18- 
ΟΟΥ̓ΘΓΘα, σι βοὴ ἴοο ἰαίο, {π840 Βοὴθ ἱπᾶβρθη ΒΑ Ὁ]6 ΘΘΥΓΘΙΏΟΠΥ ΟΥ̓ οὔβογν- 
8Π66 δα Ὀδοη οἰ θα ; {πὲ {Π6 σοαβ γγοσα ἄνοῦβα ἴο (Π6 ἸὩαΌΪΓΕΓ; ΟΥ 
{παῦ Βα ῃ8α ποῦ Ὀ66ῃ ἴῃ 8 ῥγοόροὺ βία ἴον δοῃβυϊιηρ ποτὰ. [1 δὴ ουΐί 
δνθηῦ ἴοοϊ ρΐδοθ, σῇ ἃ φοοά ομ6 δα Ὀδθθη Ῥτοιηϊβοα, 1Ὁ νγϑ8 {116 
ἴδ. οὗ ἴπ6 ἱπαυΐγοσ. [ἢ οἡ {π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, (π6 τοϑαϊῦ γα8 τπογθ 
ἔἈνοῦγα 6 Τη8ὴ {Π6 ργοαϊοίίοη, (818 τγαᾶϑ οσησ [0 [Π6 ᾿ἱπ ογοθβδίοη οὗ 
{π6 ᾿υγιθϑίβ, ὕο 16 Ῥσάγϑῦθ ἴπθῪ πα οἴἴεγοά, οἵ ἴο {6 τὶ θα {πον Πδά 
Ῥογίοστηθα [ἴῸΣ ρσχορὶδίιηρ (86 οἤδηἀ6α ρονογβ. Βυῦ ποὺ Πϑίαπαϊηρ 
81 [Π686 δηἀ οὔδοῦ ργθοδιυίίοηβ, ἐμ 6 Βαδίμθη ργὶθδίβ ϑυοοθοαθα γογῪ 1π|- 
Ρδγίδοι! νυ 1ῃ τηϑιπίδι πῖηρ (ἢ6 ογοαϊὺ οὗ [16 ογβοϊθθβ.0. ὙΠπ6 ψ βου δά 
ἸΏΟΓΟ ΒΒΘΆΘΙΟΙΒ Ὠοαί 68, Θβρθοΐδ ἢν ἴῃ ᾿δίου {πη69, ἢ6]4 ποτὰ ἴῃ αἰΐοῦ 
σοηίοιηρί.52 ΤΟΥ ψόγα τἱἸου] θα ὈΥ {16 οουλϊο ροσίβ; δῃά {Π6 ρῥγο- 
τοη ἀφ α]ν ᾿ηθρίγοα ρῥγίθϑίθϑθ ν]αθ, 1 βανϑυαὶ ᾿πϑίδῃμοοϑ, Οὐ ΡΟΡΟΪΑΓΪΥ͂ 
Δοσυδοα οὗ Ὀεϊπρ ὈγιΘα ἴο ῬγΟΡΠΘΒΥ δοοοσαϊηρ ὕο {86 ᾿ῃίθγοβϑίβ οὗ ἃ 
Ραγιου]αῦ ρατίγ. ὅϑοἢ νγαϑ [86 βιιοοοθθ οὗ [8]86 ργόρῆθου, ονθὴ σ ἢ 
4}} 1π6 αἰάδ οὗ αγί, δῃά 8 δγϑίοπηδίίο ρἴδῃ οὗ ἱπιροβίιυσα ὕο ρύδδδεγνα [ὖ 
ἔγοπι ἀοἰβοίϊοη.ὃ 
Ηον νυ άοἷν ἀἰδγθηῦ ἔγοτα {π686 ὑσγοίθπαρα ργθαϊοι!οη8Β ἀγὸ {Π6 ῥτο- 

Ρμθοῖοβ οοῃίδι ποθ ἴῃ [86 ϑοτρίυγοβ' ὙΠΟῪ ποῦ ἀο]νογοὰ πῆ πουΐ 
βοϊιο  δὕϊοη, δηα ρσοπουῃοθα ΟρΘΩΪΥ Ὀοίοσο ϊθ Ῥθορὶθ ; δηὰ [Ππ6 ργορμοι 

1 Ὧγ, Α. ΟἸασῖκο οη 1 Κίηρε χχὶϊ. 15. 
2 ΤΏιυδ Αὐήβίοιϊο οὔβϑεγνυθα, υῖτἢ ὮΪ8. 180] ΒΟΟΌΓΔΟΥ δη ροῃοίγαιϊίοη, [μ4ἱ “ ρῥγοίοεπαεά ὕγο- 

Ῥεῖ ἐχρτγοϑϑ ᾿μοτηβεῖνεβ ἰη φοπεγαὶ Ἰλυσυδσο. [|ἢ ἃ ράτηο δἱ οἱἠἱά δηά Ἵὐδῃ, ἃ πιδῇῃ ΠΙΩ͂ 
ΒΔΥ, ὙΠΟ ΠΟΥ [Π6 Πα ΕΓ 6 οὐά οὐ αυὐθῶ, πιο δοοποῦ ἴμδη τολαί ἰδ ἰδ; πὰ {πΠπδὲ δι ἢ ἃ 
(πὲπρ τοῦ Ὠδρρδη, ἴπδη τοὐεπ. Ὑπογοίογο ἴποθ πγνῆο ἀο ἑνοῦ ΟΥΔΟΪο8. πενοσ ἀοῆπο ἐσλεη.᾽ 
(Αγίβιοξ, Εἰ οῖ, ἢ. ἐἰ, ο. δ. ὃ. 4. Ορ. ἴοπι. ἰν. δα 1, ΒΙ ροῃ!.)---Οἴσογο Κοννῖδο ᾿88 ἴΠ 6 [Ο]]ονν- 
πη ΤΟΙΑΤΚ : 1 [Π18 Ὀ6 ὐτοῖοϊὰ, Ἦλο 18 [5 ῬΕΒΒΟΝ πιοδηΐϊ πὰ ιολαΐ ἰδ [Π6 ΤΙΜΕῦ ΤῊΘ 
ὙΥΓΙ ΠΟΥ ἢ45 σοπάιιοῖϊεα ἢΪΠπη56}} δὸ ἀσχιογουβίυ, [μὲ ἀπ ἐγοηΐ ἩΠδίαυ ον Ὑ1] δα ΐ Πἷδ ὑγορῆεον, 
δίπος ἔθοῦθ 8 ΚΟ δρδοϊ εαϊον 9 πιέπ απα {ἐπιο8." (0). ]1)ὶν᾽ πδὲ. }10. 11. ς. δ4. Ορ. ἰοιη. χὶ. 
Ῥ. 287. οἀϊς, Βίροη.) Ἡοσβϑοδ αἷβδοὸ γι ἀϊσ θα τ ἢ στοαὶ πυϊηοῦγ 1116 Ρομρου8 ποι ἢ ρτι 88 
οὔ τὴ Βοδί 6 ΟΓδΟΪὸ8 ἰῃ ([Π6 [ΓΟ] ἐπ ΥΕΓΒΟΘ: --α 

Ο [μδειίδάο, φαϊεφαϊὰ ἀϊοδπι, δαϊ οΥῖ, δαΐϊ ποη ; 
Τὐνίπασο οἰθηΐσα πιδρπ8 τὶ ἀοπδὶ ΑΡο]]ο. δεῖ. 110. 11. δαὶ. 6. ν. 69, 60. 

Ο ον οὕ ζιαεγίε, δαί 7 ποιῦ ζυτείεἶϊ, οἱ ἢ εἰἐλιεν φοπε (0 μα88, ον ἐῤ ιοῖϊ ποί; 
Τὺ; ἰδὲ φγοαί Αροϊΐο σίσεε πὲ ἰο αἰυΐπκε. 

ΤΑΜΠΙ͂Υ, Ἰωαςίδη, ἴῃ ᾿εἰθ ὨἰϑίοτΥ οὐὁἨ ΑἸ]οχϑηάοσγ, δεθσοὺ το διϊηρ ἰπ τπδὲ τηϑηποσ τΠδὲ ἰὴ ρο8- 
ἴογΓ ῥγοϊοη δὰ ἴο δῆμον πο βοαϊϑὰ αυοδιίίοηδ ἀεἰνεγοὰ ἴὸ δίπι, νἱτπουΐ οροπίηρ [Π 6 868], 
δ :---- κ᾽ ΤΏΏ8 δα ἀο]νεγοὰ ογβοΐοβ, δηὰ ρανὸ αἰνίπο σοβροῃδοβ, Ὀὰϊ ἢ μτοϑὺ ργυ ά"ηςο, 
διὰ σίυΐπο ρεγρίεσεά, ἀομδίγιμ!, ον οὗδομτγε ἀπβισετϑ, ἀσοοταϊηᾳ ἰο (δὲ οσμδίοπι 07 ογαοῖίεδ. ϑοπιο 
ἢὰ οῆςοῦ : οἴδοτα δα ἀϊδουδάρα, τορὶ γ᾽ δ ἢ6 ἱβουρὴξ ρτοροτ. Φο βοπιθ ἢδ ῥγοὸ- 
βοσι δὰ ρμἰδιη σοπηεαΐεβ δηὰ ἀϊοίβ, ἔοσ ἢ6 ΚΠΘΥν τηΔῊΥ ᾿δείαϊ πηράϊοίτοθ, Βαϊ, τ [ἢ τεβρεοὶ 
ἴο [8 ἢΟΡο8 (οἵ δάνδησοπιθηῖ), [ἢ 6 ᾿πογοδδοὸ οὗ ἔλοΡοτΙΣ, δη ἃ βυςςοβδίοῃδβ ἴο ᾿πΠῃου δησοβ, ἠδ 
αἰισαψα ἀοίεττεά αἰνὶης Δῃ βηβνγοσ, δά ἀϊηρ, 44 ελέποα δλαὶΐ δὲ ἄοπε τολελ 7 απι ιοἱ πο, ἀπά 
ισλεπ τιν μτορλεὶ Αἰεξαπάεν δλιαὶ! ἱπίσεαὶ πιο, απὰ δλαϊὶ οἵεν ργαψετγβ ἐπ γον δελαξ 7." ---ἶἰς ἰ8 
ἴο Ὀ6 οὐδογνοά ἐδιδὶ (Πΐ8 ἐπιροδίου βρόῖο ἴῃ [6 ἤβῖῆς οὗ ἴπ6 ροὰ “Ἐδθου]δρὶυδ; δηὰ {πὶ Π 
ἀϊὰ ποῖ χῖνϑ μἷβ γοβροῆβοβ ἴοσ ποίλίησ, εἶθ δίδίϑα ῥτγίςθ θείηρ οὔο ἀσγβοῆτηα ἀπὰ ἴνοὸ οὐοἹὶ 
(δὔοαι 10}α. κβἐοτ)ημ) ἔον ἐδοῖὶ δῆδυνεσ. [Ἷζαιοίδπὶ ΑἸοχδηάοσ δε Ῥβεπαοιρϑης 8. Ο. ἴοῃ). 
γ. ΡΡ. 85, 86. εἀϊι. Βιροηί. 

5. Νάγοδ οὔ ῬΙΤΟΡΉΘΟΥ, Ρ. 16. ᾿ 
ἹἸ 



270 ΤΡγορλεοοὶσδ ἐπ ἐδ ϑογίρέωγοε, 

Κηον ΠἰπΊθ6 1 ΌΥ͂ ἰδ Ἐχροβοα [ο οδριίαϊ ρα: πλθηΐ, 1 ΘΩΥ ομ6 ΟΥ̓ 
μῖ8 ργοαϊούϊοηβ θοῦ ὑο Ὀ6 ονουί σον. 16 ονθηΐδ 810) 6ΓΘ ΌΓ6- 
[014 σγογ οὔὔθῃ Ὀοα οοταρ] !οαἰθα απα τϑιηοίβ, ἀθροπάϊμρ' οα {Ππ Δγ01- 
ΤΑΥ͂ ΜῈ} οὗ Ἰηδην, δηα Αγ βίηρ' ἔγοτα ἃ στοαὶ νϑυιϑὺυ οὗ οδιβοβ, τ β]οἢ 
σομουστοα ἰοὸ Ὀγιηρ μοὶ ἰὸ ραᾳθ8. ϑὅομῃηβ οὗ ἴμθπὶ οσο δοσοιρ βηθά 
ΒΠΟΓΕΥ αἴον ΠΟΥ͂ το ἀο]γογοα : οἴμοῦβ δα {Π6ὶγ δοοοιηρ βημηθηΐ 
ΒΟΙΔΘῊ δύ ἰαίογ, Ὀὰὺ {[Π6 ργορμοῖβ τ ῆο ἀο]νογο [μη βὰν [ἢὯ6 δνθηΐ. 
ΟἸΒΟΥΒ δρδϑῖη ᾿δα ἃ τηογὰ αἰβίδηξ οδ᾽]θοῦ τ Ἰο Ἄχοθοάθα {86 ῥγορ οὶ 
Ἰἴδ ναὶ 16 ἀππἔἝογοης ονυθηΐβ τ βῖορ Πα ἔογοίοϊ σοῦ 8δὸ οοῃηροῖρα 
τοροίμογ, ὑμδὺ (Π6 τηοϑὺ ἀϊδίαπί, Ὀογάογοα ῥγοίυ ΠΟΑΥΪΥ ὉΡΟῚ 8ομλθ 
οἴδμαγθ, {Ππ6 δοοοιη !]βηῃπιθηῦ οὗ ὙΠΟ πὰ Ῥγαραγαύοσυ ἰὸ (6 ἰαϑέ. 
ΤΠ ἔ] Β] πηοπὶ οὗ {Π6 Βτβῦ ργορῇθοιθβ βογυϑα ἰο γβῖϑα 8ῃ Ἔχρϑοίδοη οἱ 
ἴποθ6 τ οἢ ογο αἰδίδηῦ ; δηα (Π6 δοοοπρ)βητηθηΐ οὗ 186 ἰαδβὺ οοη- 
Βτηχοά (Π6 Βγϑ. Τα ρῥγϑαϊοίοηβ οὗ 1βαϊϑ ἢ νν}}} ἔχη βἢ δὴ 1Π]Πυβύγδίοῃ 
οὗ [16 σογγθοίῃθββ οὗ {π686 συμ στ ; δηα βοῦν οῦ γοδβ ἴπΠ6 ργορμοίβ 
ὙΠ δἰὐθηθοη γ71}} το Ἵν Πα ΤΊΔΏΥ ΠΊΟΓΟ ᾿πβίδῃοθα. 
ΤῊ Κίηρβ οὗ ϑ'γγια δηὰ [βγαθ], πὸ βοραγδαίθιυ μαᾷ ἄοπο στεδ 

ἀαπιαρθ ἴο πε ἰησάοιῃ οὗ πάλῃ, υπιοα ἰοροίμοσ δβοϊαίοὶυ ἴο ἀ6- 
ΒΊΓΟΥ 10, δΘῃα ΟΆΙΏ6 ἴο ἰΑΥ͂ δΙαρα ἴ0 «“΄6Γυβαίοα. ΑΠαΖ, Κίησ οὔ “υ6Α}", 
δηα 41} Πῖ8 βυ)]οοῖβ, Ὀθὶπρ βοιζρά στ ἰδστοῦ, [86 ρσγορβοὶ 1βαϊδἢ 
οΆΠ16 ἰο Ὠϊπ), ἀπ ΡΌ]ΙΟΙΥ αβϑασθα μῖπὶ ὑμαὺ {Π6 Θη ογρυὶβα οὗ {86 ἔννο 
Κιηρβ βῃου]α ὃ6 ἔγιυδίχαίοα ; {μα 1π ἃ βῃοσγῦ ἄπιθ {μου σψουἹα Ὀοίἢ αἱα; 
διά ὑπαΐ, Ὀεοίογα 4 οἢ]α, {παὺ γαϑ ἴο Ὀ6 Ὀοτῃ ἴῃ δρουΐ δὴ τροηΐδδ, 
σου] βαΥ, “ΜὺΥυ ἐἈπογ δηα ΤΩΥ̓ πιοίποσ, διηδβουβ, [Π6 σαρὶίαὶ οὗ 
δγτῖδ, δηα δαιηδγῖα, [Π6 σαρ᾽ίαὶ οὗἨ {πΠ6 Κιπράοτα οὗ [βγϑθὶ, βμου]Ἱὰ 6 
Βα )εοὐ ἰο {π6 Κὶηρ οἵ Αβϑγτῖα. Ὑ η ἐήγοε ϑμοσὶ γϑασβ (86 ονοηΐ 
7υδβεα (6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ ἴῃ 811] 118 ρασγίβ, ἱπουρὰ 1Ὁὺ 88 τιϊδουῦ ΔΩΥ 
παίυγαὶ ργο μα ΝΠ -- 6 ἀοβίσυοίίοη οὗἩἨ ΘΏΠΔΟΒΟΡΙ θ᾽ Β ΔΙΙΏΥ͂, ἴο- 
σοῖο ψι 411} (16 ταϊπαΐθ οἰτουτωβίδμοθβ οὐ [18 ὑσχονίοῖιβ δάνϑῃοθ, 
ὙὙᾺ8 ΒηΠΟΙΠΟΘα ὈΥ βαῖδῃ ἃ Ἰοηρ {τὴ6 Ὀοΐοτο 10 ΒΑρΡΡΘμΘα, πὰ 1818 
ΔἸ το π4] οἰγουτηβίδηοο, {παῦὺ δυο ἀσθϑίγυοιοη Βπουϊα ἰαϊκα ρῥίδοθ ἴῃ 
τῃ6 πϊρῃῦ ; δῃὰ {πὶ (86 ποῖβα οὔ πὸ ἐβυμάοσ {παὺ δμοι α ΤῸ] οΥ̓ΟΓ 
{16 Αββυσίδηβ βου ἃ δ6 ἴο 4“ 6γβαϊοη δὴ ᾿ιασπηοηΐουβ βουηά, δηΐ 
1|κ6 ἃ τωϑ]οάϊουβ οοποοσί, θθσϑαβα 1 σου θ6 [Ὁ] ονγοα πιὰ ρα] 16 
{Ππαῃ Κερινίηρβ. [Ὁ 88 {π686 ῥγοοῖδα δηά αἰγουταβίλῃςαἱ ργοαϊο 08 
{πᾶὉ Βυρρογίοα {86 ἴορα οὗ Ἡδζοκίδῃ, ποὺ ϑίβηαϊης ουοσυ ἰδιην 
Βοοπηρά ἴο ορροβο ἴ, Νοῦ οδὴ 1 Ἵχοῖϊΐθ οὔγ δϑίοῃιβητηθηΐ ἱπαῦ, αἴνογ 
ὙΠ6ῚΥ ΔΟσοΙ ΡΠ ΒΗῃπηθπύ, [ἢ 6 ΡίοιιΒ τλοπαγοῦ δηα [18 ΡθΟρ]8 ῬΟΓῈ ΡθΓ- 
βυδαοα {μαὺ βϑῖϑἢ τγᾶϑ ἃ ρσορμοῖ, ἴο σβοῖὰ ἐμ6 ΑἸπαιρ Υ σονθαὶ θα 
ἢ18 ἀοϑίρῃβ, δπα (πα π6 βροῖζα ὈΥ [ἷ8 οοτηγηδπά. --- [ἢ 11Κ6 ΤοϑηποΥ, 
δον {86 ἀοραγίυτα οὗ [πΠ6 διῃθαββαάοσβ, σοι Μογοάδο!- Βαϊδάβδῃ, 
Κιηρ οὗ Βαδῦγίοῃ, μδὰ βοπὶ ἰο σοῃρταίιϊαῖο Η οζοκίδῃ οἢ ἢ18 ΓΘΟΟΥΘΓΥ 
ἔτοπι 8: οἴσπθββ, {86 βϑῖὴθ ργόρῇῃθὶ νγ88 Θοπηπ) 88 οηδα ὕο (611 {Π6 « ΘΥ 158 
βούδγοϊρῃ {μα΄ 411 ᾿18 ὑγθαβυσοβ (τ ΒΙοἢ ἴῃ {Π6 βοογοῦ ργῖάθ οὗ μ18 Βϑατγί 
8 δὰ βῆονγῃ ἴο 18 δια θαβββογ8) βου ἃ δ6 οοπνογοα ἰοὸ ΒδΌυ]οη ; 
ἰῃαὺ ῥγίῃοθβ ἀθδοθμάθα ἔγομη ᾿ἷπὶ βῃου]ὰ θ6 τηδάβ οϑρίϊννεβ; δηὰ {παῖ 
ΤΠΘΥ δοιὰ Ὀ6 Θιιρὶουθά ὈΥ (Π6 Θοπαυθγου ἴῃ τρθηῖαὶ] οὔἶοθβ,. ΤῊ 

Δ 1ρλ. Υἱὶ. 1. 9--16. 5 168. ΥἹ]]. 2---4, ; 2 Κίηζε χυ. 39, 80., χυὶ, 9. ; [88. Υἱὶὶ, 7, 8. 
8 ε8. χ. 26. 28. εἰ 86., Χχίχ. 6---9ὉΘ., Χχχ. 29. 81, 32. 
4 (οπιρᾶζο 188. χχχίχ. ὅ----, δῃὰ 2 Κίηρϑ χχ. 



“4 Του Γ ὁ ἐΠιοῖν 7ηδρίΤαίίοπ. 21] 

ῬΓοαΙοῦοη τγα8 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ΟΟΠίΓΑΓΥ (0 411 ῬγορδὈ ΠΥ : {86 Κίηρθ οὗ 
ΒδΌγοη δπὰ Ψψυάδιι γογθ ΤΠ6} 8111608 δῃὰ πηϊοά 1η ᾿πίογοθί. ΤῸ 
ουτη θοῦ ΒΘΟΙηΘα ἴῃ ΠΟ γοϑρϑοῦ ἔοσιηΣ δ 16, ἤθη οοιαηραγοά ὙΠ 1ῃ6 
Κιηρβ οὗ Αββυσγῖδ, Ὑμοδ6 γόῖθ πο μδὰ Ὀαΐ 78ὲ βῃδίκθη ΟΥ̓, δηα ἴο ψ βοιη 
ἢδ6 ΜΑ8Β, ῬδΥμαρθ, 8|}}} {ἐγ θυίαγυ ; δά γοῖ (86 Ῥγορῇθου 18 ροβινϑ, 
δηὰ ΗρΖαικῖδῃ οπηἰογίδιηθα πὸ ἀουδί οὗ 1. [1ἰ τγ88 ΠΤΘΓΆΠῪ δοοοπι- 
ΡΙἸδμ6α, δῃά ἔμθῃ (Π6 Ψ6)78 ποροά ἴον {πῸῚΡ σοΐυση ἔγομι οαρον!γ, 
ΠΟ 1βαῖδὴ πδα ποῦ ΟὨ]ΥῪ ἴογοῖο] ἃ ΤΥ {πι68, απ 1π {η6 τηοϑί τηδᾶρ- 
πἰβοοπῦ ὑοστηβὶ, Ὀυὺ 4180 τη κοα οαὐ {Π6 Θομαθοσοῦ οὗ Βαδυΐοη, δηά 
{1π6 ἀοΙγοσοσ οὗ (89 «9678 ΌΥ π8η163, ΘΟΠΒΙΟΘΥΒΌΪΥ͂ Τωοσα ἰμ8ῃ ΟὯ6 
πυπάγοα γοαγβ Ὀοίοχο Ογσιβ Ὀθοδπιο Κηρ οἵ Ῥεγβῖδ, δπὰ ἰΣθογαιθα [89 
ΘΟΆΡΕΥΘ Ὁ ἐνμρόμθδα ὑμὴν δες ̓ βϑιδῇ οἰ ΑΥΥ ἀθοϊαγοα {πΠ6 τὰϊῃ οΥὁἩὨ Βδθυϊου, 
αἴνεῦ 6 δα βθθῃ, ἴῃ ρσορβοίίο βθρὶγιῖ, 41} 118 βριθηάοιυγ δηῇ ρἷο 
ὉΠ6]ογ ΝΟΌυ ΟΠ Δα η6ΖΖαρὅ: δῃα 118 δϑίοῃβϊηρ ψι τ δύ οχδοίμϑβϑϑ αἱ Ϊ 
{86 ΡᾶΓίβ οὗ Β1Β ΡΥΘαΙΟΌΟΠ8Β ὙγΟΓα ΔΟσΟΙρ] 188 

Ομοο ΤΏΟΓΘ, 8 Ϊαγρ ῥγορογίίοῃ οἵ {π6 ΟΣ ρίΣΘ ργορἤῇθοῖθβ νγ788 
οοτητη δα [0 ττΙηρ,, δηα ργοβογυϑα ἴῃ ὈΟΟΚΒ δ τὶ ὝΟΓΘ ΔΙ ΤΑΥΒ Ἰοδν 
ΟΡΘἢ ἴο ρυ]ῖο δχδιμιηδίϊοη, δηα 81} ρϑύϑοηβ ΓΘ Θη)οϊ θα 0 ροῦβ6 
ἴθ. ΤΖΠ18 185 ἃ ἰθϑῦ πῇ] ἢ [86 Βρυσιοῦβ ργοαϊοο:8 οὗὁἨ [86 ΠοδΙΠΘἢ8 
πεῦοῦ οουά οηάσσθ. ὙΠΕΡ ΟΥΔΟ]6Β ΜΟΙΘ ΠΟΘΙ ΟΟἸ]Θοθα ἴῃ ΒΗΥ͂ 
ΔΌΠΘΗΟ ΓΘΟΟΓΑΒ; ΠΟΘ Ὀγουρἢῦ ᾿ηΐο οἠδ νον, τὶ ΟΥΘ ἃ ὉΓ6- 
ἴδησθ ἴο Ῥτονθ {86 ργϑβοίθῃοα οἵ ὑποὶν ἀθὶ 68. (ὐὑθγίδιη ΟἹ ΟΟΓΒ ΟἸΪΥ͂ 
ὝΟΓΟ Δ] οοα ἰοὸ βυρογιπίθμα πο. ἴῃ Εσγρί, [πΠ6 ΟΥβΟι] ΑΓ ὈΟΟΚΒ 
ὍΘΙ Καρί ΟΥ̓ {Π6 ῥυτιθϑίβ δχοϊ υϑίνοὶγ, δθα τυ 6 1 ἃ ἘΣ ΟΣ οδα- 
ΤΑΟΙΟΥ ; 8πα εὖ Βοιηθ {π6 ΘΙ Πα ὈΟΟΪΚΒ ΘΓ .4]]οὐννοά (0 Ὀ6 οοῃ- 
Β: ]Π 6 ἃ ΟὨἹΥ ὈΥ ἴπ6 αὐ θαθινγῖ, δηα πού ουθῃ ΟΥ̓ {π6886 ρΥϊνι]οροᾶ 
ἴον του δὴ ογᾶογ ἔγοσα {π6 βομδίθ. πα σὴ δὖ ᾿Ἰθηστῃ ἃ ΘΟΙΏρ!]8- 
(ἰἴοῃ ψ88 οἴἶετοα ἰο ἰπ6 σου], ῥγοΐδβδιησ ἴο σοπίδιη ἴπ6 ΘΙ ΌΎ ]1ΏΘ 
ΟΥ̓ΔΟΪ6Β, 10 τγ88 80 Κ͵ΟΒ8 δηα ΟἹ ΠΊΒΥ 8 ΟΓΖΘΟΓῪ 88 ὩΘΥΘΓ [0 ἸρΡΟΒΘ. Ο 
ΔΗΥ͂ ΤΉ Π ΟΥ̓ Β6η86, ὙἿἷη0 οχοσίϑα ούθὴ (6 βιωλ ]θδὺ 8Κ1}} ἴθ ὈΓΙΠρΊηρ 
10 το {π6 ἰεβί οὗὨἁ οΥ ΠΟΙ Βτη." 
1 18. 6 σϑραυκ, τ ΠΙΟΝ ΠΟ]48. ΑἸ1Π|κ τὰ ΘΥΘΥΎῪ οἰτουμηδίδηοο οὗἨ αἰνίηθ 

τουο]αίίομ, ἐλαὲ ἵπιροϑίογς πευεν αἰά αἰέεπιρέ ἰο Ῥ»γοάμοο ἐλεεῖν ογεάοηέϊαϊα 
ἐπ εἰοὴ α πιαΉΠΟΥ α8 ἐλε τοαΐ πιεδϑέηρφεῦς 9 αΟοά. Ὑ οὐ ἀο68 {Π6 Τγ8]100 
ΟΣ 186 ὉΠ Πάποβ8 οὗἉ 118 Ορροβθσῦβ ΘΟ ΕΠ ΒΑΙΪΥ͂ Θμάθαυοῦν ἰο οοπίουπα 
(Πο. Βϑοβδιβδα ἴθοσα ἤν θθθη ᾿γίπρ Ῥγορἢμοῖθ, [86 ἔσθ τηυϑὺ Ὀ6 
Βιιβροοίοα ; Ὀαοαυβο {ποῦ ἴᾶνὸ Ὀθθ 7Ἀ]96 ῬγΟΡὨΘΙϑθ ---- ργεύβῃαοσβ ἴὸ 
ἐπβρί γαίϊοι ---- {μογοΐοσο {860 ἴο στ βοπὶ ἐμ6 ϑριγι οὗ Οοα [ιδϑ ἔγυ]ν 
ΒρΡοΚθὴ οδηπο οδίδίη ἃ οδηαϊά Βοατῖηρ. ΥὙοί, 18 186 {πϊηρβ οοη- 
βιδογοὰ ἀἰβθοτι παοδὲ δϑϑθη 8}}}γ ἴῃ ἰπ6 τηοάθ, ἱπ {86 οἰγουχηδίδῃοθϑ, 
ἦπ ἴΠ6 Ῥτοοῖ, ---- ἱπ 811} τοδβρθοῖβ, ἰηάἀθϑᾶ, οχοθρί [86 Ὡδπλο, ---- ΨΏΘΓΘ 
8 1π6 ΘΔΠΔΟΌΓ, ΟΥ̓ ΟΥ̓Θὰ ἴμ6 ΘΟΙΏΠΊΟΩ 8680, οὗ ἱπγοϊνηρ [Ποῖ ἴῃ 
ὁπ6 βρηΐθῃοθ οὗ τοϊθοϊοη ὃ ΤῈ ἔαϊδα ργαϊθηβίομθ ἕο ῬσοΟρ ἸΘΟΥ͂ 
βοὴ πᾶν ἀρροαγϑὰ ἴῃ [86 ΜΟΥ ἃ ΔτΘ ΠΟ ΤΩΟΓΘ 8 ὑχοοῦ [παὶ ἴΠ6γ0 
ὨΘΥ͂ΟΥ ΘΓ, Σὰ ῥτγοαϊοϊΐοηβ, μδη [86 οἰγουϊαίίοῃ οὗἨ Ὀδ886 Θ01Π ῬΤΟΥΘΘ 

2 8566 ῬΑΓΠΟΌΪΑΥΪ [86. 11}. 2. δηὰ [χὶϊ. 4. ᾿ς 3188. Χ]ῖν. δηὰ χὶν. 
8 1ρὰ. χὶνὶϊ!, 1. 7, 8, 9. 12, 18.. χὶϊὶ. 4. 19, 20, 21. εἰ Φεᾳ., ΧΙΥ͂. 22---24͵ 
« Ὧν. Δοττίη μδ8 Ἄχαπιϊπεὰ ἐ8θ ργοίθη ἀϑὰ 5. ὈΥ}} πὸ οτγδοὶεβ, δη ἃ Πα8 δμονσι (᾿δὲ {ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 

ἴο δὲ τοὐεεϊδά 88 ἴογμοσίϑα δηὰ ἱπηροδίισοϑ, Βοπλδσ ου Εκοὶ. Ηἰδξ, νοὶ]. 1, Ῥρ. 188---317. 
δ Νασγοθ ΟὉ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, Ρ. 22. ὸ 

Ὲ 
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[μὲ ΤΠΟΓΘ 18 ΠῸ Ῥυγα ΡΟ] ΟΥ Β͵ν ΟΣ ΘΙ Ρ]οΥ Θα 1 ΘΟΠΙΠΊΘΓΟΘ ἃπα τὴδ- 
πυίλοίαγοδ. 

111. Το ΤΕ ΑΝ ἹΝΤΕΝΥ ΟΕ ΡΕΟΡΒΈΟΥ ΤΔΥ 6 οοπβιἀοτο ἴῃ 
ψϑυῖοῦβ Πσηΐ6. Θοὴθ ἴᾶνο σοργοβοηϊθα 1 88 ἀβθδβίσῃηθα ἰὸ τηθϑὶ δπᾶ 
δοσοιηηοαξία {πὸ παίυγαὶ ΔηΧΙΟΙΥ δηα ρα ῦ 666 ΟΥὗἩὨ Ιῃ6ῃ ἴ0 ΚΠΟΥ 
βαϊυΓῚν ---- [ο ΤΟΙ ον ἀπά βοοίμα (6 ἰγου θα πιϊπά ---- [ο τοργθβ {μ6 
ναί δΔηα Ττοναγα --- [Ο ἀΙβοουγαρσο βοβοηηθ8 οὗ Υἱὸδ ---- ἰὁ δῃρροτγὶ ἀ6- 
Βροπάϊηρ ψἱγῖαθ. βοίὴθ ἤδγνθ γριά, Ἐμδὲ ῬΥΟΡΏΘΟΥ νγα8 ἀδβιρποα ἰο 
ΟΠ ΙΒ δηα ῥγοιροία 8 γϑ σου βριγιῦ --- [ο οοπῆττα {πὸ ἔδιἢ οἵ οὐ 
ΒΟΘΓΟΙΡΥ ἃ ηα ΡΥ ΠΟ] ΑΓ ργονι άθποθ ὅοιθθ, τηθαϑατηρ (6 ΤἹπουρ 8 
δα νγᾶγϑ8 οἵ (ἀοά ὃν [8ο86 οὗ τηϑῃ, ἔανο χποϊθά, {παὺ δ ΟΌΒΟΌΣΕ ΡΘΟΡΪΘ6, 
ὃ ΘΔΓΡΘΠἑΟ ΒΒ 80}, Πἰ5 ὈισίΝ, δηα δοῖβ, δπα Ἰσποσαϊη!οὺβ ἀοαίϊ, ἡγοτα 8»- 
76οῖβ Ὀθηθαίῃ 1ῃ6 δἰοποη οὗἨ [πΠ6 ΒΌργοιλο ΒΌ]οΥ ; δηὰ ἢᾶνο βιι05:1- 
ἰυΐοα, 45 τῶογα Ὀδοοιηϊηρ ΟὈ͵αοΐβ οὗἩἨἁ Ῥγόρθθου, (6 βρίοπαια ονυθηΐβ, 85 
ΤΠ6Υ βιρροβαα, οὔ {Π6 τῖβθ δηα (Ἀ]} οἵ Κιπράοπιβ, μὰ {π6 γϑνοϊ αὐοηβ οὗ 
ταὶ ΠΥ βίαίθβ δηα θα ργο8. Βυΐ {Π6 τγᾶγβ οὗ (ἀοᾶ ἃτα ποῦ 8 ΟΥ̓ ἯΑΥΒ, 
ΠΟΥ [18 ὑπουρ 8 28 οὐγ ὑπουρηίθ. Τδ6 δνθηΐβ ὙΠΟ ἴο 8 ΔΡΡΘΆΓ 
ΤηΔρη οθηῦ δηα ᾿π ου ΘϑΌ Πρ γα ὑγν 14] ἴῃ Π18 βιρμῦ, δηὰ 1086 τ ΠΟ Β 
6 τηῖρσῇῦ ονουίοοῖκ ΟΣ ἀθβριβα ἔοστα {π6 ῥυϊηοῖραὶ ἤσυγοβ ἴῃ (Π6 μΐδῃ οὗ 
Ὧ18 1ηΒηῖῖ6 τ Ίβάοιῃ πὰ ρσοοάμθϑθ ΤΠΘΓΘ Ψ6ΓΘ ᾿ηἰογιηθαϊαΐθ οναπίβ 
Ρτγααϊοίοα, 88 βΒῃ οσαϊηαῦθ 6η48 οὗ ΡγΌΡἤΘΟΥ, 848 [86 βίδίθ δηα ᾿ιϊϑίουυ οὗ 
ΑΡ γα 8, ἀπά «8000 8, δπα λᾶαν Ἄγ ; Ὀυΐ {π6 σγοαῦ 86 πὰ 
Ἰπίθηϊ οἵ ΡΥΌΡἤΘΟΥ, ἴο ΜΠ] Οἢ 41 οἴμποσβ οτα Βα Ὀβουυιθηΐ, νγὰ8 ἴο τηϑη- 
ταῖη {πὸ ἔλἢ οὗ {π6 Δίοββιδῃ, δῃὰ [0 Ῥγθραᾶσο {π6 ὑγουἹα Ὸσ ἢ18 δρ- 
ῬΘΆΓΔΏΟΘ ἃηα τηρἀϊαίίοη. Αἱ {Π6 Βαῃιθ {1π|6, 1Ὁ γγ88 οἝ] ου]α ρα ἴο βοῦν 
88 Δ ΘΥἹάοη66 οὗἉ {π6 αἰνίπο οτἱρὶη οὗἨ δοτιρίασο. (ΟὐΟΠπβιἀθυϊησ 1ἃ ἴῃ 
{π18 ᾿Ἰρῃΐ, τὸ βῃουϊὰ ἢγβι βαιιϑίυ οὐγβοῖνοθ {πϑὺ 10 τῶβ ρσίνθη, ποῖ 
αἴϊον, Ὀὰΐ Ἰοηρ Ὀθοΐοσο [86 ουθηΐθ ἑοοῖ Ρ]δοα ; δηὰ {86 ῃ ΘΑΓΘ ΠΥ οοτὰ- 
Αγ6 (886 ἰλοίβ δῃα οἰγουτηβίδησθθ ρσγϑαϊοίθα 8 (6 ἀνθηΐϑ δοοοῃ- 

Ρ]Ι864. 1 {Π6Υ σοΥγαϑροπά, [86 σΟΠΟΪ αΒΙΟῚ 18 Ὡπδνοι80]6, {δαὶ {Π6 
ῬΓΟρΡ ϑῦ νγἃ8 δοταγλβϑ πα ὈΥ̓ ΟἸλπβοῖθηοθ ἴο αὐίουῦ [ἢ 6 ΡΥΟρΡἤΘΟΥ, δπα 
τπαῦ 10 Ὧ8Δ8 Ὀδθη Ὁ] ]16Θαὰ ὈΥ βονογοῖρῃᾳ δῃηα δἰμιρτ ρόοσ. Ηδϑνο 
δ οῦ δθὰ Μοβοθβ, [αν δπα [1βαϊδρ, Π δη16] δηὰ ἰῃ6 οἵβοσ ργορμοίβ, 
ΤΑΔΩΥ͂ πΠἀγο 8 οὗὨ γθαγβ ὈΘΙΌΓΘ, δοουγαίοὶυ ἀθβου θα {ἰτη68, ὈΪΔ068, 
ομδγδοίθσβ, δηα θηαβ, τ ιλ ΤΠ οἷν χοϊδῦνα οἰγουμηβίδηοοβ δη σοπίη- 
Θ6ῃο168 ἢ δηἀ αν {π686 ἀδβογι ρύϊομβ Ῥ6 6 πη νεσιῆθα ἴῃ βιιυβοαιθης πᾶ 
ΘΧΘΟΟΪΥ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠα Ωρ ονθηίβ ὃ -- [Π6π ΤΠΏΘΥ τηυϑὺ ἤᾶγα Ὀ6θη αἰ γἸΠΟΪΥ 
ἸΠΒΡΙΧΟα, δηὰ {πὶ σθοοσὰ δπα ἰθβυϊ ΠΟΥ πυϑί 6 {τὰ δῃά αϊνῖηθ. 
)γ {Π686 ΡγΌΡθο68, ᾿π θυβρουβοα πὰ} (ἢ 6 ργοαῦου ρατί οὗ τμ6 βοῦῖρ- 
ἴυγοΒ θοίὰ οὗ {π6 Ο]ά δῃὰ Νεὸν Τοβίαμπμοηΐβ, {π6 βδογρὰ υυτοσδ ἤᾶνθ 
Θβίμ ὉΠ 1864 {861} οἶα πὶ ἴο ἱπβριγαζοη, τμδὺ ἐλεν μαῦο πο γυϊϊοιοοα ομη- 
πίησίψ αουϊδεα ζαδίο5, διέ ἐλαὲ ἐδεν «ροῖλθ ἀπά τυγοΐο αϑ ἐλιονψ ἰσοτὸ πιουεά 
ὧν ἐδ Ἠοῖν Οαὐοεί. Τὴ 86 δηὰ ᾿ῃἰοπί οὗ Ῥγόρἤθου, ἴμθη, νγᾶβ ἴὸ 
ΓΪ86. δχρθοίδιοη, απα ἴο βοοίμα {86 τηϊπὰ πὶ} ὨΟΡΘ, ---- ο τρδϊπίδιῃ 
[86 711} οὗ ἃ ραγοιιδν ργονϊάθηοα, δμὰ {86 αββυζαποθ οὐ [88 Βϑάθθιμον 
Ῥγοιἶβοα, δηα ῬΑΥ ΓΟ Ό]ΑΥΪΥ ἰοὸ αἰὐΐοδὺ {86 ἀϊνὶπο ἸπΒρ᾽γδίοη οὗ {μ6 
ϑουιρύαγαβ.} 

" Ὧγ. Ἐδηκθη᾿β 1πϑεξαϊοβ οὔ ὙΒΘΟΪΟΡΥ, ΡΌ. 846, 347. 5:66 αἷδο Βρ. ϑμογίοοκ Β Ὀἰβοοῦγβος 
ου ἴπο ἴὕ86 δηά Ἰπίοπὶ οἵἩὨ Ῥτορῆρου. 
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ΙΝ. ΟΝ ΤῊΗξ ΟΜΑΙΝ ΟΕ ῬΕΟΡΗΕΟΥ. 
ΤῊ ργοόρῇθοῖθβ σθοου θα ἴῃ ἴῃς δου ρίζα γοϑρϑοῦ ΘΟ Προ οἷ68 ἴ00 

ΟΠἀΟΓ ᾺΪ ἴῸΓ [ῃ6 ΡΟΥΤΘΙΒ οὗ δῇ ἴο σοη)θοίαγα οὐ ἰο οἴθοῖ, Μίδηγ οὗἉ 
1Ποβθ, ΜΒ Οἢ ἀγα Τουπα ἴῃ ἴπΠ6 ΟἹ]α Ταβίαμηοπέ, Τογοίο] ἃ ἀποχροοίοα 
ομδηροῳ ἴῃ {86 αἀἸδ ΣΙ θα οη οὗἨ ΘαΥΓ ΠΥ ΡΟΥΤΟΣ ; δηά, Ὑποίμοῦ (Π6Ὺ δῃ- 
πουποοα {πὸ [Ἀ}] οἵἨ βουγβμιηρ' οἰ Π168, οὐ {86 τυΐῃ ΟΥ̓ ταὶρ ν Θταρἶγθ8, 
{86 ονθηῦ σαϊπυ ΘΙ Υ οοστεβροπαθα τι ἴμ6 ργβάϊοίοη. ὑντα οδαίη οὗ 
Ῥγϑαϊοιϊοπβ 18 80 ουϊἀθηῦ τη {Π6 Θογιρίαυγοβ, ἐπα 76 ΓΘ ΠΟΤ ΘΙ ΑΓ- 
Ταβ86 ἃ τι} ([μ6 Βα] θοίοι δηὰ αὐλδεΣ ἀμὴν οὗ (μόπὰ, ἔμβῃ ἀουδε} οἵ 
{86 ῖν ἡταροτῦῦ δηα δοοοιιρ ]ϑῃσηθηῖ. 0 8 βυροσγῆοίδὶ οὔβογνογ, [Π6Υ πα 
86ο ἴο δα ψιπουΐ ΟΥΘΓ ΟΥ δοππραοίίοη ; Ὀυΐ, ἰο ἃ το }]-πἰογιηθα πϊηά, 
{ΠΟῪ 876 811 ἀϊβροβϑά ἴῃ βυοῖὶ ἃ τηοάθ δῃηα βιισοοββίοη 88 ἴο ἴΌστα ἃ γαριι- 
[ὰγ βυβίθιω, 811 (πΠ6 ραγίβϑ οὗ τ βοῇ ΠΑΥΤΩΟΏΪΒ6 ἴῃ ΟἿΘ διηδζΖίηρ δῃα ο0ῃ- 
βἰϑίθβηϊ ρἰδη, τ ΒΙΟΝ σταπθ Ῥαγ8116] ἢ} {Ππ6 ὨἰΒίοΟΥΥ οὗἁὨ πηδηϊκὶ πα, Ῥαϑβί, 
Ῥγοϑθηΐ, δῃα ἴο Θοῖη; 8δΠ4 ἐΣΠΒΠ65 ἃ ρογδοῦ τροσγαὶ ἀσποὨβ γ ΠῚ. 
{πὲ 1ῃ6 ὈοΟΚ τσ ϊοἢ οομίδιηβ βυοἢ ργοάϊοίνο Ἰηξογιηδίίοη 8 ἱηἀθοὰ 
ἀἰνίπθ. Το ῥγορἤθοῖοβ δοπίδι πο ἴῃ {Π6 δοσιρύιγαβ τδΥ 6 τοίοστοα 
ἴο ἴουν οἶαθθ68, γν1Ζ. Ῥσορῃθοῖθθ σοὶ δίηρ ἰο {(Π6 6188} πδίϊοη ἱἢ ρᾶΓ- 
του} ΑΓ, -- ῬΥΟΡΆΘΟΙ68 τοἰδίϊηρ ἴο {Π6 ΠΟΙ ΡΟΣ Ηρ ΠΑΊΟΗΒ ΟΥ̓ ΘΙΠΡΙΓΘΒ, 
- Ῥσορμοοῖοβ αἸ ΓΘ ΟΕ δηπουποίησ ἰῃ6 Μεβδίδῃ, -- δὰ Ῥσορῃθοῖθδ 
ἀοἰ νοσθὰ ὈΥ “6818 ΟἸγῖθὶ δῃὰ ϊ8 δροβίϊθβ, 

ΟΥἾΑΒ8 1. 

ΤῬΡγορλοεὶοα γοϊαίίηρ ἰο ἐδ “ζειοίξἦ παΐξίοη ἐπ ραγίϊομζανγ,. 

1. χε Ὀορίῃ ὙΠ ΑΒΒΑΗΑ,ΑΜ, [πὰ στοαῖ ῥγοροηοῦ οὗὨ [86 «608. 
Αἴ ἃ ὕμπιθ ψβθ μα δὰ 0 σἢ1] 4, δὰ νγαϑ στ δαυδησθα ἴῃ ὙΘ6ΔΓΒ, 
10 τγῶϑ ἔογοίοἹα ὑμπαῦ [18 Ῥοβίθυ τυ βου! 6 ΘΧοθΘαϊΡῚΥ ταῦ} 1 0116 
8ρονα ἰδμαὶ οὗ οἶδοῦ ἤδίζοηβ. Τα οἰϊοῖ οὗὨ [8686 ργθαϊο!ομβ ἀγὸ ἴο ὉΘ 
[ουαῃὰ ἰπ (ἀδη. χὶ!, 1---3., χὶν!. 38.; Εὐἰχοά, χχχὶϊ, 13.: Οθῃ, ΧΙ. 16., 
ΧΥ. ὅ., ΧΥΙΪ. »Ὰ 4---6., ΧΧΊ], 17. 

ΤΡ (ΔἸ πιθηὶ οἵ ἔδοδο ργοάϊος οἢ8 νν}}} δ6 Ἰουπᾶ 86 1ὺ τοϑρϑεὶβ ἐδ 968 (0 οπιῖξ 
ἴπ6 ναϑὺ ἰπογϑᾶδα οὗὐἨ ΑὈγδμδηλ᾿ 5 οἴδιϑγ ροβίθγι γ} ἰὼ Εχοά. ἱ. 7. 9. 12. ; Νυπιθ. ΧχΙΝ, 
10. ; Ποαῖ. 1. 10., χ. 22. ; ΕΖοκ, χυΐ. 7. ; Η6Ὁ. χι. 12, [Ιη 1656 ἴδῃ ἅνο Βυπάγοα γΘΆΣΒ 
δίϊον {μ6 Βτοῖ οΥ̓ [86 δῦονβ ργϑάϊοιοῃβ γγὰ8 ἀ δ νοσοά, {πΠ6 Ὡυμιῦον οὗ 86 15Γδ6 1168 
διηουηϊοα ἴ0 βἰὶχ δυπάγοα ᾿δουβαηὰ τηρη, Ὀαβί 68 ὑτγοπιθὴ δηὰ ομπάγοη ; δηὰ {86 
δογιρίαγο δοοουμίβ οὗ ᾿μοὶσ ΠΌΤ ΘΓ Β ΔΣΘ 80 σοπῆστηρα ὈΥ ἴδ6 δδί ΟΠ 68 οὗ ρσοίδῃθ 
ΔυΙΒοσα, ἰδὲ πο ἀουδὲ οαπ ἈΣῖδο 88 ἴο [86 ἀχδοίῃββϑ οὗ ἴδ οοτηρ]οἴίοη. 

2. ἸΒΗΜΑΕΙ, Β Ὡδπ]6 δηα ἐουίαηθ ὝΘΤΘ ΔΠΟΙΠΟοα ὈΟίΌΣΘ ἢ6 νγαὰϑ 
Ὀόγη ; ραγ οι αυΐγ, (μα Π18 ἀοβοθηἀδῃίβ δμου] "6 ὙΘΥΥ͂ ὨυτΘΤΟῦΒ, δπὰ 
(μας μ6 δου ὰ Ὀεροῦ ἔνγοῖνθ ῥτΐησοθθ. ὙΠ ΜῈ0]6 σϑίμα ἴο ρ888 ρσϑ- 
Οἴβοὶν 88 10 τγϑϑ ογοίοϊ ἁ. (Οὐπιραγα θη. χνὶ, 10---12., χνὶ, 20., δπὰ 
χχυ. 12--18. 7 ιοἱ]! πιαλε λΐπι α στεαΐ παίίοη, βαιὰ “6ῇονδῃ ἴο ΑὈγα- 
᾿ιαπὶ (6 6ῃ. χυἱ!. 20.); δηὰ {Ππ|8 ργϑάϊοϊίου νγαϑ δοοοιαρ Βα 88 Βοὺ 
88 1ὺ οουἱὰ Ὀ6 ἴῃ [6 τορσυϊαῦ οουχθθ οὗ μδίυγαο. 

Ἐτοτὰ ᾿βῃπιδοὶ ργοοοθοδοὰ ἴδ ναγίουβ ὑτϊῦ65 οὗ Ατδῦβ (6150 οδ᾽ δὰ βδγαοθηβ, ὉΥ 
ΟἸ νι βείδη τυ 6 78), ΠΟ δῃο ΘΏἘ}7 ποτα, δοιὰ β}}}} οοηιίπαθ ἴο 6, 86 τεσ ροποσγίυὶ 
Ῥθορίθ. ὙΒΟΥ πϊριῦ, ἱπάοοα, Ὀ6 δ ρμδοοαιγ οἰγ]οὰ ἃ ργεαί παῖοπ, νιὕδῃ ἰδ 6 ϑδγῶ- 
668 τηδᾶ6 ᾿πεῖν ταρι ἃ δηὰ οχίθηβῖνα οοπαμοδῖδ ἀυγίηρ ἴδο τα ἀ]6 αρε8, δῃὰ Ἵγοοϊοὰ 
οπ6 οὔ [86 Ἰαγγροδβῖ δι ρίγοϑ ᾿μδὶ ΘΥ̓ῸΣ νγὰδ ἴῃ (86 ποτ] ἀ. 1716 τοὶ δ6 α οἱἱά νιαπ ((οῃ. 
χυὶ. 12.).,, ΠΠΈΘΓΑΙγ, α τοί ά-αϑὲ πιαπ, ἰ8δὲ ἷβ, 85 Ἡ1ὰ δ5 ἃ τ]ὰ δδβ; δηὰ 186 δοοουῃῦ 

τ 4 
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ΟΥ̓ (μκὺ δηϊπιαὶ, ἰπ Φοὺ χχχῖχ. ὅ---., αἴογὰάβ (88 Ὀθϑὺ ροββί υ]Ϊ6 ἀδββογὶρίίοη οὐ" τ 6 
ὙΔΠαορίηρ, [αν 1688, δηὰ ἴγεθ- Ὀοοίηρ ᾿ἴἶνθ8 δῃα τηβῆποῦβ οὗἩὨ ὑμ8 ΑΥὐδῦβ. ἤσλο λαιᾷ 
δοηί οἱἱ ἐλδ ισϊϊὰ αδ6 7766 3 07 τῦλο λαίλ Ἰοοδοά ἰλὸ δαπής ΟΥὙ ἰλὸ ιοϊϊα α85 ἢ τολοδε ἀοιδα 
7 λαῦο πιαάᾶῖδ ἐδ τυϊϊάογπο88, αμὰ ἰδ6 δαγτθη, ἰαμαὰ λὲς αιοοϊϊηρε. Ηἶδ δοογηοίλ ἰλδ τηει-- 
ἐμά οΥ ἐλ οἱΐψ, ποιίλον γοραγάοίς ὧδ ἐλ ογψὶπρ 9 ἰ(λ6 ἀγῖσον. Τῆς γαπσὲ οΓ ἰδὲ 
πιοιιηίαϊη ἴα ἀὶδ ραδίμγε, ἀπαὶ ὧἦθ δοαγολοέλ αὐ’ ουετν ρτόθη ἰλπρ. (οὐ ΒΙπηΒ6Ι Γ Π88 δοπΖ 
ἐλόηι οἱ 7γθο, αιὰ λας ἰοοεοά ἐλονι ἔγοτῃ 4}} ρο] 1168] Γοβίγαϊηῖ. ὙὉ8Ὀ6 βδιηδ ιοὐϊάογηδες, 
1η. ψ ἰςο ἢ ΤΠΟΙ͂Σ δησοϑίονῦ, [ϑῃπηδοὶ, ἀποῖῦ τοτο ὑπαῃ ἰὮγοα ἐπουβαηα βονθὴ δυπάγοα 
ΘῶΓΒ ΔρΌ, 18 8.}}} ἐλεὶγ" λα ιξαζίοτ, ὅπ ἐπ ἐλε ϑαγγόπ ἰαπα, Μ ἈΘΥΘ ἢο οἴμοῦ Βυπλμη 
᾿ϑ δ οουϊὰ ἴϊνο6, (ΒΥ λαῦο ἑλεῖν αιοεϊϊηρϑθ. ΤΈΏΘΥ δοογῆ 1λε οἰΐψ, διὰ ἐμογείογο αν 
ΠΟ ἤχοα Βαδιϊδιΐομβ. ΕῸΥ ὑποὶν περ ζιἑιο, (ΠΟΥ ἃσα ποὺ αἰσαϊὰ. ῬῬ]υπαογίηρ 18 {πο ὶν 
Ῥγοίθδϑίοη : δηὰ ὑοῦ ΤΏΠΘΥ τρλῖα ἀδργθάδιουβ ΟἹ οἰὐῖ68, ὕουγΒ, ΟΥ̓́σΆΓΑν8Π5, ἰῃ 6 
ΤΟΙΓΘ ἰηἴο ἴ86 ἀεβονῦ ψ 1} βαο ργθοὶριίβηου, {μα 411 φρυχρυϊῦ 18 οἰυάοάᾶ ; δηὰ ἰπ {818 
τοϑροοῖ, ἐλ ογψίηρ Οὗ ἰλο ἀγθον ἐδ ἀϊδγεραγάεα. ᾿ΓΉΘΥ ΤΩΔΥ Ὁδ 8α1ἃ ἤο ανα πὸ Ἰδπάϑ, 
ἠδ ξθιι 186 γϑῆρσα 07 ἐλθ πιοιχιαῖπδ ἐδ ἰλοὶν' ραδίηγο; (Ἀ6Υ Ῥἱυοἢ {Π 6 ἰδ διὰ θεὰ 
1Π οἷν Βοοῖκ8 Ὑνἤογονοῦ ΤΆΘΥ Β͵6886 ; δῃὰ [Π6Υ δεαγοΐῦ αἴ67) ουονῳ ργόθη ἐλίπρ, ἀγα οοη- 
τη 4}}γ Ἰοοκίηρ ΑΙΘΓ ῬτΟγ: Δηα 56]ΖῈ δὐθῦΥ Κιηα οὗὁὨ ῬΣΟΡΟΣΙΥ (παῦ Θοπιοβ ἴῃ {ποῖς 
ἍΑΥ. [ἴ νὰϑ γί μοῦ ἰογοιοϊὰ ἐμαὶ δ π86}᾽}8 λαπά δλοιμά ὃδ αραϊηϑὲ δοογῳ πιαπ, απᾶ 
ἐυεγῳ πιαη᾿ 5 λαπά αραϊπδί ἀϊπι. ϑ6βοβίσιβ, ὔγγαϑ, Ῥοπιρου, 1 878 η, ἀπὰ οὐδοὺ δποίοπὲ 
ΒΟΝΘΓΟΙΘῺΒ ΥΔΙΏΪΥ δὐϊειηρίοα ἰο βυδ) υραύα [86 νδπάθγίηρ ΑΥδῸΒ : ὑβουρὰ ἔμοῪ Βδὰ 
ἸΟΙΡΟΥΓΑΓΥ {ΤΙ ΤΩ ΡὮ8 ΟΥΟΥ Βοῖηθ {γ10 65, {ΠΟΥ πγ γα Οἰ ἰδ ΙΥ ἀπβυοοθεϑία!. “ ΤΒοῖς 
ΔΙ ΠΙΔηΟ6 18 ΠΟΥ Ρ οουγίοα, δηἃ ὁδῃ ΠΟΥΘΓ δ ΟὈΐδ!πρα ; δηα 8}} ἐμαὺ ἴ6 Τα, ΟΣ 
Ῥογβίδῃδ, Οὐ ΔΏΥῪ οὗἁἨ [Πποῖν ἡοΙσ θΟΌΓΒ, οδἢ δι ρα ]αΐθ (Ὁ ἔγομλ {βθῖλ 18. 8. ρδγίίαὶ δῃὰ 
Ραγοδαϑο ἔουθθαγαηθθ. Ἐνθη {Π6 Βυὶ 8, σγπὸ πᾶνε ΘΒ Δ Ὀ] δῃοὰ ἃ σοοϊάθποθ ἴῃ 
Αἰπηοϑὺ ΘΥΘΤῪ ΘΟΙΠΓΓΥ, να Θηΐογοα (Ππὸ (οΥγ  ὑΟΥ68 οὗἩ (6 ἀρβοθηἀδηΐβ οὗ ᾿βῃπηδοὶ ἰο 
ΔΟΘΟΙΩΒ] 88 ΟἸ]ΥῪ (86 ᾿γοιηρηϊαιοαᾶ ἀοδίταοἰίοη οὗ δ ἔογῖ, δῃὰ ἴο τοῦϊγ 1 ἘΎΟτι {π6 
σοι θησοπχθηῦ οὗ ἴπ6 18} γγ86}1068 ἴο (86 γϑβοηΐ ἄδυ, {ΠΟΥ ἢανα σοπίϊππθα νὰ οΣ 
πἀηοῖν} 864, ἀπα πᾶνα τηδϊηϊδι θα {Ποῖγ ἜΠΕΡ ΒοσθΟ δηὰ 1 [θγ σγοσα π0 οἰοῦ 
ΔΡρσαμηθηῦ ἴ0 ουΐηοο (Π 6 ἀἰνὶπα οτὶρίη οὗἩ [86 Ῥαοηίαίθυςβ, [86 δοοοιηὺ οὗὨ ΙΒῃπι8εὶ, απὰ 
{86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Θοποογπίηρ 18 ἀεβοοπάδηϊβ, οΟἸ] θα τυ 10} ὑμοῖγ Εἰδίοτν δῃ ἃ πάππον οὗ 
1 ἀυγιηρ 8 ρογίοά οὗ πραῦὶγ ἴουγ ἱμουβαπ γοδγβ, σου θ6 βυβιοϊοηῦ ; ἴὉ ἴΔγ, 
ἰπάοροα, Ὀ6 ργοπομηοθα 8080 06] ἀοπγοπϑίγαῦϊνϑ. ἢ 

3. Τὸ τῦδϑ ἰοσγοίο!α {μαὶ [6 ῬΟΒΤΕΒΙΤῪ ΟΕ ΑΒΒΑΗΛΑΜ, Ιβααῦ, ΑΝῸ 
9 ΑΟΟΒ, Ββῃοι ἃ μοββθδβ {86 Ἰαηά οὗἩἨἁ Ο(δπαδῃὃ; βοὸ {παΐ, {πουρὶ (Π6Υ 
Βῃου]α 6 οΧρο]]6α τΠμ6π66 ἴον {Π6}Γ βῖη8, γοῦ {Ποὶν {Π|16 Βῃοι ἃ ομάμγα, 
δα ὑπο γ ββου]ὰ θ6 γθβϑι θᾶ 1η 10, αΒα ἴπογα οοηθϊηια ἴῃ ρϑᾶδα ἴο {π6 
Θπα οὗ τμ6 ψου]ά. (86ε ὅδη. χὶ!. 7., χα, 14, 1δ. 17., χν. 18---21.; 
Ἰχοα, 111. 8. 17.; Ἃαδθη. χνὶ. 7, 8.) [Ιἢ υπΐϑοη αἷ8δο υἱτ [Π686 
ΟΥΟΊ 8] ΡΓΟΙΆ1868 γα {Π6 ργϑαϊοίομ5, ἰπαῦ (Π18 Ἰαπα οὗἹὨἨ δβηδδῃ βμου]ὰ 
Ὀ6 ἰο [6 οὨΠ]άγθη οὐὨἩ ἴβγαθὶ δὴ δυθυϊδϑϊηρ ροββθϑϑίοη. (5686 [)δαΐ. 
ΧΧΧ, ]---ὅ. ; “6 Γ. χχχ. 3.) 

ΤΒ6 οοπιρ]οὕϊοη οΥἹὨ {1688 ᾿γϑάϊοιουϑ 845 ὈΘΘΏ 88 ΤοΠ Αγ ΚΑΌΪῈ δηὰ οχϑοῖ 88 1ἢ8 
Ρτγθάϊοι!οηβ {μη βοῖνθ8. (566 Ναπιν. χαὶ, ; Πϑαῦ. ἱϊ. ; δὰ Φοβῆ. 111.) ὙΠῸ 1Βγ80} 1165 
Θη]ογοα {118 ἰδηὰ [ῸΓ δῦονβ ἃ ἱμουβαπά γϑδγϑ; δηά σβθη, ἴοσ ἐμοὶ υυἱεϊκοά ποββ, ἀοὰ 
Βοη 186 {Ὑ1068 οὗἨ πάῃ ἀπὰ Βοπ]απνίῃ ᾿μἴο σαρυϊνὶτγ, 6 ἀθοϊαγοα ἴδ 58ῃο.}} 6 Ὀὰὺ 
ΤῸΓ ΒΘΥΘΠΕΥ ὙΘΆΓΒ, ἩΓΏΙΟΝ ΔΟΘΟΓΔΙΏΡΊΥ ψ͵1ὰ8 ἴσα; δηᾶὰ ὑπογ σοηϊπαρα δὶχ δυαπατοά 
ὙΘΑΥΒ ΤΟροῦμογ, {111 Ὁ. 186 γ γοὐθοίοη δηὰ τυγάον οὗὨ μ6 Αἰθβδδιαἢδ (ΠΟῪ ΟΓΘ δραῖῃ 
οοιηρὰ ἴο ἃ τλογα ᾿δβίϊηρ ὀδρυϊν!γ, Ὀασὰπ ὉΥ Τιϊαβ Υ᾽ οβραβίδη, ἀπὰ σομεϊηαοιὶ τὸ 
119 ἄἀαγ, Απά τἈΒουρἢ {116 ἴδῃ ἐγ 068 οαστὶ θα ΑΔΥ οαρίϊνο ὈῪ ΘΒ] Ώ 686, δηὰ (86 
Ὀοάγ οὔτπ6 ὕνο {γ}0 68 ὉΥ ΤΊϊα8, γα ποῖ πον ἰὴ Οδηδδη ; γοῦ δίηςθ ὑπ6 ρογῖοι οὗ {Ππ6Ὶ}ν 
ἢἤηαὶ τοβίογδίϊοη '8 ποῦ γοῦ σοπιθ, [οἷ ργθβθηῦ σ886 8 80 (ἊΣ ἔγοτῃ Ὀδίηρ δ ΟὈ]ςο- 
ἰοη τ ΡβΩΝ (8686 δποϊθηῦ ργορβθοίθϑθ ὈθοΌγα ἀ8, ὑπαὶ 10 ουἹὰ Ὀς ἃ στοαὶ ὁμδ Ἀσαϊηϑβὲ 
186 οὐ6Γ8 1 10 τοῦτα βο. ἀπὰ μ6 πβο σοῃβίεγ8 (μαῦ ἴμ6 ργβαϊοιίομ, πονγ ἀπάογ οοὶ- 

λ Ὧγ, οι 8 Ἐνίάθηςο, δος., ἤτοι ῬΥΟΡΠΘΟΥ ὑ. 517. 861} οἀϊείοη. 
5 ὸσ δ [Ὁ]] δοοουπί δηὰ ὀχροβίκξίοῃ οὐ [88 Ῥγορμοοὶθθ οοποοσηίηρ [Ξῃπιδοὶ, 800 ΒΙΒΠΟΡ 

Νονοη Β βεσοπὰ [ἰδδβογίδιίοη. 
8. Οἡ [πο [ὉΠΠ]πιθηῦ οὗἉ 1116 ργραϊοείομβ σοποογηΐπρς 9 π4658, 186 τολάοΓ 18 ΠΟΟΟΒϑαΎ ΪΥ τοίεστο 

[ο Μτ, ὙΥγ]1ο 5 Μοάογη διάξοα σοτηραγεὰ νγῖ Δηείςης Ῥγορῆοου. αἸδερονν, 1850, ϑνο. 
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βἰΔογαϊίοη, 848 δἰ ἰμβοτίο Ῥθθη ὀχ δοῦν (1 8116 ἃ ἴῃ 411 {86 ροσοάβ αἰγοδγ ραβϑὲ, οδπποῖ 
ουδὲ οὗὨ τι6 (ΔἸ ρ οὐὗὁἨἁ ταὶ Τοσλδῖῃβ [0 σοπὶα ἴῃ 16 ὈΙΌΡΟΓ δθϑϑοῆ, δα Ὑ1}} ποῖ 
αυοϑίϊοη θυ [πὲ ἀοά ν1}} υ]υἱτπηδίύογ δηα σοταρίοίογ, 88 ἢ6 Ὀσχοτηϊβθα, ρῖνα ἴἰο (88 
βορὰ οὗἩ ΑὈγδδβδιι 4}} (88 Ἰαπὰ οὗ δῆδδῃ [ὉΓ δὴ Ὄνου δβίϊηρ ροββοβϑϑίοῃ. 866 ἘΖαϊς. 
ΧΧΧΥΪΙ. 26. 

4, ΤΆ ὑσθηΐν -οἰρῃ ἢ σπαρύογ οἱ [ῃς ῬΟΟΚ οὗ ΠευῬοΓΟΠΟΙΑΥ͂ Θοπ δ! ἢ8Β 
ἃ 86 1168 οὗ τηοϑβῖ βυγ Κιηρ ργθαϊοίοηβ σοἰδᾶνο ἴο [86 ΦΕΝΥΒ, ψ Βῖο ἢ ἈΓΘ 
ΔἸ ΘΙ σ᾽ ἴο [118 νΟΥῪ ἀΔΥ. »Ὲ Νονίοη δὰ Ὦγ. τανϑθ Βαγθ ΒΏΟΤἢ 
15 δοοοιμρ  βητηθηΐ δὖ σγοαὺ ἰθηρίμ.ὶ Τὸ ΒΡΘΟΙῪ 8. ὙΘΙῪ δ ΡδΓ- 
ΤΙΟΌΪΑΓΒ :--- 

(1.) Μοβοβ “υγείοζά ἐλαΐ ἔδεν «ποιά δὲ γεηιουεά ἱπίο αἰἷΐ ἐλε ἀἰπφάοηις 
ΟΓ ἐἰι6 εατίῇ, ---- ““ ξεαζίεγοα αἀπιοηρ αἰΐ ρμεορίο, ἤγοτι οπε οπά ὁ δε οαγίλ 
εὐυεπ μηΐο ἐλε οἵδε, ---- πα πὸ θα86 ΟΥ̓ τεϑέ, ---- ὅ6 Ορργϑδβδο απᾶ ογμδὴφά 
αἴισαγ, ---- ὃ6 ἰοῦ ἔειο ἴῃ πιιπιδεν απιοπρ ἐἦθ λεαίιΉ, ---- ρῖπο αἰσαν ἴῃ ἐλεῖγ 
ἐπὶ φιιεΐψ ἐπ {λεὶν σποηιὶοε᾽ ἰαπά, ---- ἀπά δέοοηις απ αδἰοπὶβἠπιεηΐ, ἃ ρ»τουοτῦ, 
απά α ὄψε-ιοογὰ κηΐο αἷΐ παξίοπε.᾽ 

ΤΏ 6586 ̓ γοάϊοι 8 πόσο ᾿Σ γ ]γ 1 6]]6ἃ ἀυτῖπσ [δ 6 βΒι )] οἴου οὗὨ {π6 618 ἴο 1π6 
ΟΒα]ἀβαπβ δπὰ Βοπιδῃϑ; δηά, ἴῃ ἰδίου ἔἴπιθδ, ἴῃ 41} δ 08 γβοσο ΤΟΥ μαν Ὀθοπ 
δεν τα βευ Μοβ6β ἔογοιοϊὰ ἐπαῦ (ΠΣ Θηθπχλθ8 σόουὰ Ὀοβίαρα δηὰ ἴβϊκα ὑἱμὶσ οἱεἷ68 ; 
δα 0Π18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ γὑ͵γὰ8 {Ὁ 6||οὦ Ὁγ ΘΒίβμαὶς Κίηρσ οὗἨ Εργρὲ, ϑ'μαἰπιδπθβος Κίηρ οὗἉ 
Αβϑυγίδ, ΕΣ αἰ ῆπα χα, Απὐοοδυβ ΕΡΙρῆδηθα, βοδίυβ, δὰ Ἡογοά, ἀπά, βηΑ]}γ, 
Ὀγ 'ΓΙυ9. ὙΒουσᾺ ἀϊδρογϑοα (πτουσμουῦ 841} πδίϊοηβ, ἔμ Ὺ αν σοπιδὶ πο ἀϊβίϊηοι 
ἔγοτα [6 πὶ 4]}; δῃηὰ ποινὶ βίδηαϊησ 0Π6 γαγϊουβ ΟΡ ΓΘββιοη8 δηὰ ρῥογβοουςοἢ8 ἴὸ 
γγΠοἷ (ΒΟΥ αν ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Δ56 ὈΘΘη Θχροθοα ἴῃ ἀἰβογοηῦ ρασὶβ οὗ ἴδ νου] ἃ, “ἼΒΟγ 
8 ποῖ ἃ ΘΟ ΓΥ οἡ ἴπ6 ἔμοθ οὗἩ (86 δαῦὶβ ὙθΟΓΟ 186 7608 δ ἀπκπονῃ. ΤΉΘΥ ΔΓῸ 
ἰουπά ΑἸϊΚο ἴῃ Εὔτορα, Αδἷα, Ασηθσίοδ, δηὰ Αὐτῖοα. ΓΙΟΥ͂ δγὸ οἰἴζθηβ οὗ {μ6 σου]ὰ, 
στ που ἃ σουπίτγ. ΝΟΙΒΟΣ τηουπίδι 8, ὨῸΣ ΥἱΥΟΣΒ, ΠΟΥ ἀοβοσίδ, ΠΟΣῚ ΟΟΘΒΏΒ, --- 
τ ἢ ἃγὸ ἴ86 Ὀουπαδγίὶοβ οὐὗἁἨ οὐδοῦ Ὡδιϊοηβ, --- αν ἰσπεηϊηδίοα {δοἱγ ἩΔΠἀοΥΠρΕ. 
ΤΒΟΥ δϑουπὰ ἰῃ Ῥοϊδηά, ἴῃ Ηο]]δπά, ἰῃ ΒΕ υιδδῖα, πὰ ἴῃ ΤΌΣΚοΥ. Τη Οδσβηγυ, ϑραίη, 
Τιαῖγ, ΕὙδῆσο, δηὰ Βυϊίδιη, (ΠΟῪ δἃῦθ πιοσθ {δὶ η]γ δβοδιἑοσοὰ. [Ι͂η Ῥογβία, ΟὨῖπα, δπὰ 
Ιπάϊα, ---- ου ἴδια δαβὺ δῃά {86 πτδδὶ οὐὗἵἩ ἴ86 ϑηρθβ, --- ([Π6Υ ἃγα γεισ ἐπ πιυπδεν ἀπιοη; 
λο ἀεαίλεπ. ἸΏΘΥ Βανο ἱγοὰ 188 βῆονβ οὗἩἨ δι θοτῖα, δπὰ ἴπ6 δβαπάβ οὗ [86 Ὀυτηϊηρ 
ἀσβοσί ; δπὰ [86 Ευγοροδη γα ον ἤΘΑΥΒ οὗ (πο ῖὶγ οχἰδίθηοα 'ῃ ΤΟρΊΟΠ8 τ ΒΙΟὮ ἢ6 
οαῃποῖ ΓΟΒΟΒ, --τ αυ ἢ ἴῃ 16 ὙΘΓΥ ᾿πίογίου οὐἁἩ Αὐγίοα, βου οὗἉὨ ᾿Γπιθυοίοο.Σ ΕΎΟΣὰ 
ΜΜΟΒΟΟΥ ἴο 1 ἸΒΌΟΏ, --- ἴγοπλ δ ρδη ἴὸ Βνγιίδίη,--- ἰσγολ Βογπθοὸ ἴο Ασοδδημοῖ, --- ἴγοόῖη 
Ηϊπάοβίαῃ ἰο Ηοηάυγαϑ, --- πὸ ἱπμα  ἐδηΐ οὗ δὴν ἡδίϊοῃ ἀροι βαγίμ που]ὰ θ6 Κποῦσῃ 
ἴῃ 811 (86 ἱ ογ νηί τορβίοηδ Ὀὰϊ 8 96 νν β]οης." 5 

(2.) Μοβεβ “ογείοϊὰά ἐξαὲ δμοΐ σγίευοιια Καπιῖποε δπομῖά ργευαῖϊ ἀμτγίησ 
ἐλε βἴοσοβ 077 ἐλεῖν εἰζίες, ἐμαέ ἰΐοῳ δἠλοιμία φαΐ ἐδ εεὴ 9 ἐλεὶγ δοη5 απὰ 
ἀαιισλέεγϑ. 

ΤΒῖθ ργοάϊοιϊοη τγ88 1 8]]οὦ αὐουῦΐ δἷὶχ υηάγοα γρϑῶσβ δϑδρ {86 ἰΐπια οὐὔὗἨ Μοβοβ, 
δοὴς; ἴ86 [ϑγ8 6} 1165, ἤθη ϑϑιηδγὶδ γ88 Ὀοϑίοσοα Ὀγ (Πα Κίηρ οὗἁ 5γτίβ ; δρδίη, αρουΐ 
πῖηο Ὠυμπάγοα γοδγβ δου Μοβοβ, θηπε 6 6 νν8, ἀυτγίης ἴ86 ϑἰορα οὗ “ογ δαί ηι 
Ὀοίοτα {π6 Βδου]οηιβῃ οαρυ"Υ ; δηά, ἤπδγ, δίδου Βυηαγοὰ ὙϑαγΒ ΒΟΥ ἢ18 ἐϊπιθ, 
ἀυγίηρ [δα δίερο οὗ Ψογυβδιοπὶ ὈΥ 186 Ποπ Β15. 

(3.) Τλοισὴ ἐδε Ποῦδτγεισα Ἰοεῦὸ ἐο ὧδε αϑ {Ὺι6 δίαγϑ οΓ ἀεαυέεη ὅὉ7Υ πιμῖ- 
ἐμάς, Δίοδος ργοαϊοείεα ἐμαὲ ἰλεν δἠοιί δὲ ἔειο ἵπ πιμπιδετ. 

ΤῊΪ5 ΡΓΟΡΒΘΟΥ τγ88 ᾿ἰζογα  γ [16]1οἀ ἴῃ 186 1αϑὲ δίορα οὗἉ 9 ὁτυβα] πὶ, ἴῃ τ] ἢ 9 086- 

᾿ Βίβδδορ Νονίοῃ οὔ 186 Ῥγορῇθοῖίςβ, νοΐ. ἱ. ἀϊ88. νἱ]. Ὁζγ. σγανοϑ οὔ ἴδο Ῥοηίδιοιος, 
γοΐ. ἰΐ, Ῥρ. 417---4483. 8.06 δἰβο Μγυ. ον 8 ΗϊδίοτΥ [86 Ιπιουργοῖου οὗ ῬΓΟΡΒΘΟΥ, νοὶ. ἱ, ΡΡ. 
87---ἴ22.Ψ 

2. Τιγοπ ΤΎδΥο]8 ἰπ Αἰτίοβ, Ὁ. 146. 
8. ΚΟ 6 Ἑνίάδηοο οὗ τς Τγαὴ οὗ [86 Ο γϊδιίδη Ἐο]σίομ ἔσο ἴπ6 ΕᾺ]Π]τοπὶ οὗἨ Ῥτο- 

ῬὮΘΟΥ, Ρ. 81. (861} εοὐἀϊιίοη.) [Ιπ Ρρ. 80---260. ἔδογὸ 8 ἃ οορίουβ δῃηὰ Χο 6 ΏΕγ διτδυρεὰ 
ἀἰκοσι οὗ τ6 ῥὑγοάϊοιτίομδ γοβροοϊίηρ ἴἰμ0 ΖΘ, δη ἃ ΓΠοἱΓ δοσοιῃ ρ} ἰδ πηθηΐ. 
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Ῥἕιυ8 (6118 τὸ ἐδαὺ δὴ ἱπβηϊα ταυϊἰταἂθ ροσιβῃθᾶ ὈΥ ἰδυιΐῃθ ; δηἃ δα οοτηραΐοι (ἢ 6 
ἰοίδ] μη ΟΣ το Ροσιϑμθὰ ὈΥ ἰΐ δῃὰ ὈΥ͂ [πὸ 8. ἴῃ ογυϑαίθια, ἀπά οἵου ραγίϑ οἵὗἁ 
““υάδρα, αὖ ὁη6 τα ϊ]]Ποη ὕτο δυπάτοα δηὰ ΟΣ ἐμουβαπὰ ἔουγ Βυαπαγοὰ ἀπὰ πἰηποῖγ, 
Ὀθεὶὰ 68 πἰποίγοπῖηθ ἱμπουβαπα τὸ υπάτοι Ἧ8ΟῸ ὝΘΓΘ τηδδ ὈΥΊΒΟΠΟΣΆ, δηὰ δοὐά ππέο 
ἐλεῖγ δησπιῖθβ ζὸν δοπάπιεπ απ δοπάισοπιδη : διὰ αἴεῦ (πεῖν ἰαδῦ ονοσίδσουν ὮΥ͂ 
Ἡδάγίδη, τὴν (πουβαπαᾶς οὗἨ ἔποπλ ΟΓΟ 8014; δῃὰ ἰμόβθ [ὉΓ στ ποῖὴ Ῥυγο 86 Γ8 
οουϊὰ μοὶ Ὀ6 ἑουπὰ (Μοβο8 δεαά ἰοτγοίοϊα δα πο πιαπ τοουυϊὰ δ ἰἦοπι) ποτα ἴΓᾺΠ8- 
Ρογίβα ἱπίο Ἐργρί, γβαγθ πιὰ εἰ 68 ροτίϑιθα ὈΥ ΒίρνγθοΚ οὐ (ΆΠΉ]Η6, ΟΥ̓ ὙΕΓΘ 
ΤηΔϑθδοΓοα ὈΥ ἴἤδ6 ᾿ἸΠΒΔΌΪΓΔηῖ8. ϑίησθ {Π6 ἀδβίγιοίοη οἵ Φογυβαίθαι, ΤΥ παν θθθη 
Βοαίίογθα διγοηρ 411 παίοηβ, απιοηρ᾽ τυλοπὶ ἐΐλον λαῦσὸ ζομπα πΟ Θαβε, πον ἢαῦε ἰλε εοἶοε 
Ὁ ἰλεὶγ ζϑοὶ λα γεβί; ΠΟΥ Ὦανα ὈδΘῃ Ορργεδδοι απὰ ϑροϊἑοεἰ ΘΌ67 πῖογθ, Θαρθοῖα Υ ἴῃ 
186 Εδϑὶ, ῃογα ὑπ 6 ΤΥΤΒΠΩΥ ΟΧΘΟΓΟΪΒρα ΟΥ̓ΟΣ ἴδοι ἴδ 80 βθύθγθ, 88 ἴ0 δῇογά ἃ 1} ἴθ γα] 
ΤᾺ] Εἰ ποηΐ οὗὨ {86 ῥτθαϊοϊίοη οὐ Μίοβθβ, παῖ ἐὴν 786 8δλαὶ λαηρ᾽ ἱπ ἀομδέ δοΐογε ἰάδο, 
αγμἰ ἰλοιι δλαϊέ ζϑαν' ἀαψ απὰ πίρἦί, απὰ Ζλαΐξ ΕλνὲῈ ΝΟΝῈ ὠδόνγαποῦ Οὗ ἐὰν ἰϊζ6. (Ὠεαῖϊ. 
ΧΧΥ. 66.)}} ΥὙοῦ, πον ϑιδηάίησ 41} [Ὰ6ΘΙΓ Ορρτ β8:0Π 8, ἰΠ6 γ πανα 81}} σοητἰὶ πο 
ἃ Βαραγδῖθ ρϑορῖίθ, πὶ βου Ἰποογρογαῦπρ τι ἴΠ6 Ὡλίϊνοϑ ; απὰ ἐλοῳ λαῦο δέοοιπο απ 
ἀπίοηϊσἠπιοπΐ απ α ὑψ-ὐυγά ἀπιοπρ αἰΐ δὲ παίέυπϑ, “ΛΓ οτ ΠΟῪ ἢᾶνα Ὀδαη οαγτγὶοα, 
βῖ πο ὑμοὶν ρι πἰβῃπιθηῦ μὰ8 Ὀσοη ᾿πῆϊοῖθα, Τῆα ΨΟΥΥ͂ παπλθ οὗ δἃ ον δα8 Ὀδθη πιϑοὰ 
8 8 ἰθύηι ΟὗἨὨ ῬΘΟΌΪ ΑΓ ΓΟρΙΟΔοὗ δηὰ ἱπίλσηγ. ΕἼΏΔΙΪΥ, 1 τνᾶ8 ἐογούοα [ἢδὺ ἑλεῖν τ Ζ) 
δλομϊά δο τυοπά ον μἷ, ἐσοπ στοαί ρίαριιοϑ, απ ΟΥὨ ἰοηρ᾽ ουπέϊπμαποε. ΑἸ μαναὰ ποὶ ἐἰοῖν 
Ρίαριιθβ δοηυη θα τόσα πη βονθηΐθοη δυπήγοα γοῦταῦ [Ι͂ἡ σοτϊῃραγίβοῃ οὗ {6 πη}, 
ἘΠΟΙΡ ΠΌΤΟΥ σαρῦϊν 0168 ἸγΟ ΓΘ ὙΟΥῪ Βδογ: ἀυγίηρ ὑπο ῖν οαρονγ ἴῃ ΟΠ] φρο, ΖΕ ΚΊΟΙ 
8η4 Πδη16} ργορμοϑῖθα ; Ὀὰχὺ ΠΟῪ ΤΟΥ μᾶνθ πὸ ἔγιιθ ργόρῇῃοῦ ἴο ἔΌγοῦθ]} {88 ἐμὰ οΥ͂ 
{μον σΔ]ατδι168. Υ̓Βαῦ ἡδοη [48 βϑυθογοα 30 ἀμΕῚ δηα γοῦ οπάυτγαα 80 ἰοὴσ ἢ 
ὙΥδὺ παίϊοι) ᾽85 βιιδβίϑίθ. ἃ 458 ἃ ἀἰβϑίϊποῦ Ῥϑορίο ἴῃ ὉΠ6ΙΓ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΙΓΥ 80 ἰοησ 88 ἴδ6 
ἀνγ8 ᾶν ἄοπο ἴῃ {πος ἀἰϑρογβίοη ᾿ηἴο δἷΪ οουηίγῖοβ ἢ Απὰ νἱῆδϊ ἃ δέαπϊπς πιϊγαοῖς 
18. ἴπι5 ΟΧΒΙ ΙΘα ᾽ο ὑπ του], ἴῃ (6 Ὁ] πος, αὖ 1018 ΨΟΣῪ ὕΐπη6, Οὗ ργορβθοῖβϑβ 

δ ὦ ΤῊ σοηάδἰπίοῃ οὗὨἩ τΐϑ σον ἰῃ Ῥαἰοδίῖηο ἰβ ἸΏΟΤΘ ἐπϑόσνγο, δηἃ ὀχροδβοὰ ἴοὸ πὶ δηὰ 
οκϑοιϊίοη, [ἤδη δὴ Εσγρὶ δηὰ ϑυγίβ, ἴσοπὶ [86 Ἰγοαυθηΐ 16νν]658 δηὰ ὀρργοβϑεῖνα οοηδποὶ οἵ 
1Π6 σζογΟΓΔΟΙΒ δηὰ οἰνοίΒ,." (Οὐγηθβ [τ 618 ἔγοπι ἴπὸ Ἐδί, Ὁ. 805.) Τῇ ααδτίογῦ οὗ 96- 
ΤΌΚΑ τῇ, ΠΟῪ ἱπμδυϊϊοα ὈΥ πο 96 »718 (411 (σαν  ]οῦβ διίθϑι), ρσθϑοπὲβ ποις Ὀαὲ ΕΙΣ δηά 
στο Ὠοάῃ688, “ΡΟΟΥ τοίομοβ ' ουουυ τ ηρ αδουῦῦ θ᾽ ΧὨ Οἱ οα β'ρ 8 οὗ ἀδργεδείοη δηὰ 
ΚΪΒΟΧΎ : Οὐἱοδδίβ ἔγσοπι ἴῃ6 σοϊμσοη Γγὶρἢ 8 δηὰ δΥτ ρα 68 οὗ πιδῃ, ---- Ορργοβϑοὰ δηὰ ἀδ- 
Βρ᾽βοὰ δέκα ΕΥ̓͂ Μαδοιηοίδῃβ δπὰ Ομ βιΐδῃς, ---- ̓ἰντηρ Δ8 δἰ ΐθπ8 ἰη τἢ6 ἱπῃου ποῦ οὗ τδοὶγ 
ἔλθλνογβ, --τ Κ᾿ Δὲ δὴ διν 1] 16590η οὐὁἁἨ πῃ 6] 16 ἀο τμοΥ Βοϊὰ ουὲ ἢ (ΤΉῆγος ΥΥ̓́ΘΟΚΒ ἱπ Ῥαΐϊοδ- 
της, Ρ. 69.) Το ον. αι. Φοννοῖξ, βρολκίηρ οὗἁἨ ἴῃς δοῖμδὶ εἴδία οὗ [6 θν»ν8 ἴῃ 6 Εἰλϑῦ, 
τοΪ ίοϑ ἴἢο 70] ον οἰτουμχϑίδησοβ (οὴ [ῃ6 Δ ΠΟΥ Υ οὗ ἃ ροηιθιηδη 0 Βαὰ [ὉΓ βοῖα 
γΟΔΥΒ Ὀθοη ἰπς6 ΒγιἰΒἢ οοηδι] δὲ Τυὶρο] 1), ὙυΒΊ ἢ ΒΕΓ ΚΙΠΟΙΥ 1Ππδίγαῖο 1[Π6 ΒΟσοΙαρ ἰβτηθπὶ 
ΟΥ̓ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, 88 106}] 85 116 βίδίς οὐ ἀορτγαάδαδιίοη ἴῃ ν᾽ Ὡς ἢ 116 «9678 ΤΠΟΓΟ ἴνο. “ὙΠ [Ὁ 
οὗ ἃ ᾿πδῇ Β60 8 ἴο Ὀ6 ὑΠΟγῸ γα θὰ ΠῸ ΙΠΟΓ6 ἴμδῃ {πὰ Ἰἰΐὸ οὗ 8 τποΐβ, ΙΓ τπῸ0 ΒΟΥ ᾿85 8 
2 ΟἵὈ ΘΑ] ΟΌΒΥ οὗ ΔΩΥ πηδι), 6 56 η 45 ΒΟΠ6 ΟΠ6 ἴο ρῥιιΐ ἃ ῥίβῖοὶ ἴο μἷ8 οδὰ δηὰ βῇοοί ἢΐπ. 
ΠῚ τὸ ΠΔΡΡΘἢΒ ἴο Ὀ6 8 ΟἸ τυ λπ, ΓΟΠΟΠΒΊΣΔΠΟΘ 8 τη 6 ὈΥ [6 οο.88] οἵ ἢἰ8 πδίίοη : ἴ[ῃ6 ΒΟΥ 
8 Αυ}6 ΓΟΔΑΥ ἴο ρίνα 5815(8 0 0108 : ἢ 6 56 Π 18 ΒΟΠῚΘ ΟΠ6 ἴο δῃοοῦ ἴ᾿)ὸ Βγβῖ δρϑηΐ οἵἁ 8 ΟΓΌΘΙΙΥ : 
πὰ ἴση, ψ 1 81} αἷγ οὗἉ στοδῦ γτορτοῖ, Δ8..9 τπ8 σοηδαὶ ᾿ Πα 8 βαιἰϑῇῆεά ; 1 ποῖ, Πο 5 τοδὰγ 
ἴο ρσῖνο δἷπὶ δα ἰβίβοιοη 8.}}} πσῖ μου, Βαΐ 1 τῆ οὐ͵]οοῖ οὐὗἁὨ Πἷ8 ᾿υγαῖῃ Ὀ6 ἃ ον, πο οὔ 
νου ἃ τΠ]ηΚ οΥἨὨ ἀοπιληάϊηρ βαιἰδίβοι οι ΤΌΣ ΗΙΒ ἀοαῖ. ΤῊΐ8 Ῥθορΐο ἔροὶ ἰδ συτβα ἴῃ {Ὁ]}, 
{Ππαῖ, διμοπρ ἴἢ0 ΔΙΪΟΙΒ τ ΠΟΥ6 ΤΠΟΥ͂ ΔΥῸ ϑοδλιί ογοα, (ΠΟΥ βῃου]ὰ Ξἥκπαὶ πο εαϑε, απά λαῦο ποηὸ 
ἀδόμγαποε 0 ἰλοὶγ ἰε. ὙΠΟΥ ὅγὸ Κηοῦγη, ΟΥ̓ (ΠΟΙ Ὀοϊηρ σοτιρο! οἀ τ0 ὙΤΟΔΡ ἃ ραγίϊοπἾδΓ 
ἄγτοβϑ, συ ϊοἢ ΤΠΘΥ ϑοπχοῖίπηοβ ὁμαΠρΡΘ ΙΝ ΤΗΕΙΗ ΟὟΝ ἨΟῦΒΕΒ, Οὐ οὐοδϑίοη οὗ {Π6ῚΓ ΤΊΟΥΤῪ - 
τηδκίηρβ; δα οὐϑῇ ἴῃ {π686 ΠΟῪ ἅγὸ ποῖ ἔγϑο, 6 Μοουῦβ ὀχοζοϊβιῃρ ἴΠ6 Ὀσίυ ορο οὗἨ ἔτϑο 
ἴηστοββ αὐ 8}Υ 116. ΒΟ ἃ νϑβϑϑὶ σοῖθ8 ἰηΐο ρμογῖ, {π6 τηθγομδληῖ (8 Μδμοιηθάδη) οοτὰ- 
ῬΟΒ ΟΥΟΤῪ Φονν ὙΠ οτὰ ΠΟ πηροῖβ ὈΥ [Π6 ὙΥΑΥ͂ [0 οοὔὴο δπὰ ἤδὶρ ἰῃ υπ]ϑάϊηρ, σαττγίηρ, ἃς.; 
ΠΟΥ ἀο {ΠΟΥ ἄδγα ἴο τοβίβίὶ." (Ψονοῖθ δ ΟἸ γἰβιϊδῃ Ἐοβοδσοῇοβ ἴῃ 16 Μεα δ γταηθδῃ, ᾿. 331. 
Ἰοπάοῃ, 1822. ϑνο. ὅς 4180 ἢΪ8 Ομ τ βϑυϊδῃ Ἰθοβοδυο 65 1π ϑγσγία, Ρῃ. 232---234, Ἰωμάοῃ, 
1825, ϑνο.) Νον ἰβ ἴῃ βἰζυδιίοη οὗἩ [η6 796 1ν8 'π Ῥογβὶδ πηοὴ ὈοιῖοΥ. “ [{ 18 ἀϊδρυδεϊηρ," 
ΒΑΥ͂Β ὃ τοσοῃΐ ἰη6]] Πρ πὶ ἔγαυ ον, “ [Ὁ 866 [86 ὙΓΑΥ͂ ἴῃ τὰ ΒΙΟἢ [6 Ῥεγβίδηϑ δΌῦ 86 δη ἃ ΟΡΡΥΘΑΘ 
νὰ ποσί πηδῖθ [βγϑϑ 68. Ὑ͵ΏΘη ἃ Ῥεγβίδῃ ν᾿ 18.168 ἴο ἢδνα ἴ.6 ΒΟΥ οἸοδ πο ἤγσοτῃ δὶβ Βδῖ- 
Τοοίοα μοῦδθ, ἢΘ ρῸ68 ἰπῖο ἃ δίτοοϊ, δῃηὰ οδίομοθ 8 ζ06.7, δηὰ οὔ] ροβ Ὠΐπι [0 μογίοστη [ἢ 6 
οἰῆσο. ἘΕῸΓ [6 πιιγᾶον οΥ̓͂ ἃ ον, ἃ Ῥογβίδη ᾽48 ΟὨΪΥ ἴο οὔ τουπὰ ἃ ἥηρεῖ, 80 88 ἴ0 ἀγῶν 
᾿ϊοοά, ἀπὰ (πα οἤξβηςσο 18 ἐχρίαιοά." (ΑἸοχδηάογβ Ττανοβ οπι 1πάϊ8 ἴο Ἐπρίδηὰ, ἢ. 178. 
Τωηάοῃ, 1827. 41ο.) Οη ἔἸιὸ ἀδερτδάοα δηπὰ ἱπβοουγο βίδίθ οὗ ἴτἴ0 ζοννβ ἐπ ΤΌΣΚΟΥ, Δῖτ. 
ΠΛ ον Π88 οΟἸ]ϑοίο ἃ ϑοῖμθ ρμϑὶη }}}7 ἰπτουοϑιίης δηθοάοῦθϑ. (ΒΟ δοδσο 68 ἰῃ ατεοῦθ, ΡρΡ. 
902--- 908.) 
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ἀο]ϊ νογθᾶ σΟηΒΙ ἀΟΓΔΌΪΥ τποτα ἰθδη ἰἤγοο ἱμουβαηὰ γοῦσο δροὸ] δαὶ ἃ ρογιωδηθηΐ 
αἰϊοβίδ!οη 15 10 ἴο 86 ἀϊνῖπο ἰοραίίοη οὗὁἨ Μοβοϑδὶ 

ὅ. ΨΦΟΒΙΑΗ νγα8ϑ ὑγορ ΘΙ ΟΆ}}Υ δππουπορά ΕΥ̓ πδπι6, (ἤταθ πυπάγοα ἀπά 
β᾽ χίγ-Οὴ 6 γϑδῖϑ Ὀοΐογο {π6 ὀνθηΐ ν τησβ ΧΙ, 2.) ὈΥ 8 ργορμοῖ, ψῆο 
οϑπλ6 ουὖ οὗἉ πα δ} οὨ ρύγροΒα ἰο ἀθποῦποο [Π6 ἡυαρτηοηΐβ οὔ αοα ὑροπὰ 
1Π6 ρῥυγιθϑίβ οὗ [16 δἰἴδσ, δά ὑροὸμ {Π6 Αἰΐαγ 1861}, τ δῖοἢ Φοσοῦοσμι μδὰ 
{861 ΓΘΟΘΗΠΥ ογοοίοα αἱ ΒοίΒε]. 

ΤΉ ἀο] νΟΥῪ οὗ ἐπ 18 Ῥγθαϊοιΐοη νγ88 δοοουηραηὶϑα ἰῇ ἔνσο τηΐγϑο 68 ; οη6 πσουρδὶ 
ρου Φετοῦοδαι, ὈΥ [86 ἀΥγὶπρ ὰρ οὗ 88 μαπά, πίοι Βα Ἀδὰ τγαϊδοὰ δραϊηϑὶ (86 ῥγο- 
Ρἤεῖ, αὖ τ βοβα ῬΓΆΥΟΥ [Ὁ »͵88 τοβίογοα ἴο μἷπὶ ἀσαΐῃ : {86 οἴ ΒΟΥ ταϊγαοὶθ νγὰ8 ρογίογιιθα 
ὍΡΟΩ ἴδ ΔΑΓ ὉΥ τοπάϊηρ ἰξ πὰ ρὸ πᾷ, ΊΡΕΡν γα ἔγοσι ἱξ. Τμὸ ἐδ] πχοηϊ οὗ 
1118 ῬΓΟΡΙΠΙΘΟΥ͂ γγᾺ8 ὯΟ 1658 ΓΘΙΠΑΓΪΚ80]6, Ρ] ΔΙ ΠΥ δμονίηρ ἰὲ ἴο ὉΘ, ---- ποῦ ἤγοια τηδη, Ὀυΐ 
τοι ἀοά. (2 Κίηρβ χχἣ. 16.) 

6. ΙΒΑΙΑΗ ρῥγοαϊοίοα [86 υἱΐεοῦ βυθνοσδβίοη οὗ ᾿άἀοϊδίσυ διμοηρ {6 
968. (1, 18.---21.) 

Οη τοῖν τοίασῃ ἴτοιη {1|6 ΒΑΟΥ]ο: δὰ οαρΟΎΥ, τροτο ἴδῃ ἔντσο Ὠυπάγοα γοδῦδ 
Αἰ ΟΓσ 8, (ΠΟΥ Ὑ6Ι͵Ο ΡΟΓίθοι [Κγ ουγοὰ οὗὨ (818 δίγδησαε ᾿πέδυμδίίοη. --- ΤΏ6 8816 ρτοὸ- 
Ρἰοῦ ἔογοίοϊά, ὑπαὶ σϑηθσαὶ αἰβίγοϑθ δπὰ συ ΐϊη πουϊὰ Ὀδία]Ϊ 186 “96 88} ροορΐὶθ, οα 
δοοουηΐ οὗ {π6 ὶ]} ΘΧΊΓΘΠΛΘ ἩΠ]ΠΟΪΚΘΏ688; δηὰ τὶ ὑτὸ Βυηάγοα γοῶγβ δου υαγὰϑ 
18:6 οΔΙ δι 68 ἀδπουποοδα ονογίοοκ ἔθη. (1βαϊ δὰ 11}. 1] .---] 4, οὐτὰ Ὑ}} 2 ἴσο. 
χχχυὶ) Οὐ [86 οαρίυγο, Ββονανογ, οὗ Φογυδαίθμ ὈΥ ἴ86 Οἰαϊ ἀξρϑῆβ, αὶ 16} βοοῦ 
ῬΘΓΒΟῺΒ ὙγοΓ ἰοΐδ το {1}} 186 Ἰδη, ῥγθοΊθ. ΙῪ 88 ἰβαῖϊδὴ δὰ ῥχγορμοδὶοὰ. (186. χχὶν. 
18, 14. οοπηραγοὰ σι} 90γ. χχχίχ. 10.) 

7. ΦΕΚΕΜΙΑΗ Τογοίο]α (Π6 οοπαμοβίβ οὗ Νοθυ πα ηοΖΖαγ, δᾶ {Π6 
σΑΡΟ ΝΥ οὗ [πΠ6 9678 ὈΥ Ἀπ, ἢ 80 Σοιμγ ΚΑ ]6 δπα βοὴ π ἃ ΤΏΔΠΏΘΓ, 
{πα 11 τα οίϊοσιουβ ἴο 411 ἴῃ 6 ποιρῃ ουσιηρ πΑΙ]ΟΠΒ. 

Λοροογάϊην ἴὸ ἐπα ουὐδίοτῃ οὗ ἀοἰνογίησ ργορμθοθθ ΟΥ̓ υἱδβὶ 016 βίψηδ, δα νγ9] 88 
τνογἶβ, ἢ6 βοὴ ὈοΟηβ8 δπηα γοόῖκοϑ “ἴο {π6 ἰκίῃσε οὔ Εἄοι, Μοδδ, 86 Ατητηοηϊζοβ, 
Ἴνγτο, ἀπὰ Ζιάοη, ΌὈΥ (Π6 δηὰ οὗὨἨὨ 186 τροβδορΟΥΒ το σδηλθ ἴ0 Φ6Γδα] πὶ (ΠῸπὶ 
(ἰόβο βανογαὶ Κίπ 9) υπίο Ζοάοκίδῃ ἰεϊης οὗ υάδι ;" δηὰ ἑογοιοϊ ἁ, “ ἐπμδὶ 411 1688 
πδιίοῃϑ δου ]ὰ βοῦν Ν᾽ υ μ δ ποζζανῦ δπὰ δῖ ϑοη, δηὰ 18 ϑοη᾿ 5 ϑοη." (“{6Γ. χχγϊ. 
8---7.). Απά {86 6.8 ρυὺ ἷπι ἰπ ᾿ΥΊθΟ. [ῸΓ {88 ὈΓΟΡΒΘΟΥ; ἩΒΟΓΟ δ6 ν͵ῶ8 ἱορῖ, 
σποη ΝΟ δάΠοΖΖδγ ἱοοῖὶς ἐμ 6 Οἰἰγ, δηὰ βεῖ μἷῃ δῇ ΠΌογΥ. (χχχίχ. 11--- 14.) ΤῊ δ 
Ῥγορῆθὶ τ,χαβ ορροβοά δῃὰ Ἵοοηίγδαϊοϊθα ὈΥ Βθνογαὶ ἔα86 ργορμοῖϑ, Ὑγὰο ργορἢοδί θα 
ἀδοο {Ὁ] δηὰ Πειοτίηρ ἀο᾽] αδίοπδ [0 186 Ῥθορὶο, ρουβαδάϊηρ {πο πὶ Τπδὶ ἢο δνὶ] βῃουϊὰ 
σοῖπθ ὕροπ ἔδοπι ; ΟΥ̓ στ οπὶ “ὁ ΓΘ} ἰογϑίο] , μας Ἡδηδηΐδἢ δου ἀΐα ὑπαὶ 58η16 
γοῶγ ἰπ ποῦ 6 υὐἱνογοα 8 [4186 Ῥγορίμθοῖθβ (χχυ. 16, 17.), ἀπὰ ὑδαὲ ΑΒαῦ {16 
δοη οὔ Κοἰεϊδῃ, δὰ Ζοάεϊκιδι ὑπ6 βοὸη οὐὁἨ Μβιβοίδι,, δῃου]ὰ Ὅ6 ἵδίκθη ὀδρίϊνα ὉῪ Νδ- 
Ὀιυο δ ΖΖΆΓ, δηὰ β᾽δίη ἴῃ πο 5 σιὺ οΥἁ 1.6 Ῥοομ]ο οὗ διιά ἢ, απὰ γοδϑιϑα ἴῃ {πὰ ἢγο. 
(χχῖχ. 2], 22.) Απὰά {δὺ8 αἰ δι πο ιν ἐοτοί πὴ ς ἴμ6 πιο δηᾶ τληποῖ οὗ ἴῃς ἀθδιἢ 
οὗ ἰοβο [3186 ργορμοίβ, Βα νἱβαϊοδιβα 8 οὐσπ Ῥγορδθοῖθβ, συ ϊο ΘΓ δὲ ἢγεϊ δὸ υῇ- 
ὙΠ ΏΡῚΥ ὈΘ] αν θὰ, Ὀογομα 4}} οοπίτβαϊοιίοη. Βυΐ (μαῖ πὶ ἢ βοοιμθὰ τηοβὶ βίγαησθ, 
πὰ νὰ πιοϑί οὈ)θοῖϊθαὰ ἀσαϊηδῖ, ἰὰ [86 Ῥγορθθοῖ68 οὗὨ “δ γοιιίδῆ, νᾶβ ἢ18 Ὀγοι οί οι 
οοποργηΐης ἴΠ6 ἀρδί οἵ Ζοάοϊκϊαϊι ; ἴῃ τ! ἢ δ6 δηὰ ΕΖΟΚΙ6] ποσὰ ᾿Ἱμβουσῆὶ ἴο σοη- 
ἀγα οῖ οδοῦ οἴμογυ. «᾽6γοιλίδῃ ῥγορδμοδίθα ἴῃ ΘΓ δα θη), αὐ ἴ86 βαῦιθ 11π|6 6 ἢ 
ἘΖοκΚΙοΙ ργορβοβιθὰ ἴῃ Βαθγ]ομ, ἀπ σοποορηῖηρ 086 βᾶπι6 ὑπ ῖπρΒ ; δηὰ «ποι ἢ 8 
ΤΟΡΉΘΟΥ͂ γγ88 δοηῦ [0 {86 σαρίγ68 ἴῃ Βαθυΐοη, δπὰ Εἰζεϊςὶθ 8 ὑ0 [86 ἸπμβὈ  Δη8 οὗ 
περι ἰ τὴν, Νονν ἴπ686 ἔτο ῥσορδοὶβ, τι ηρ οὗἨ (Π6 σδρυν!γ οὗ Ζοάοκία!ν, θηυ- 
τιθγδῖο δ]Ϊ {86 οἰγουταβϑίβησοβ οὗ 1Ὁ Ὀαύσοοη ἴδια, ἴῃ βιι0 ἢ ἃ ΤΠΔΏΠΟΣ, ἐμαὺ (ΠΟΥ ΤΟΓΘ 
μο]!ονοὰ ἴο οοηἰτδάϊος οδοὺ οἴου: δὰ {πὰ8 [86 οχρϑοίδιίοη δηὰ αἰϊοηίίοη οὗ 1Π6 
Ῥϑορὶα τεῦ 86 τβοσο ὀχεϊ θα ἰο οὔβεσυβ {86 16] πηοπὶ οὗ (Βεῖτ ργορῆθοῖθβ ((οπι- 
16 “76Γ. χχχίν. 2-- 7. δῃὰ Εζακ. χὶ! 18.) Φογοιίδῖ βαϊὰ (μαὶ δ δου! ἃ 5θα {π6 
ἰῃρ οὐὗ Βαγίοη, δηὰ Ὀδ οσαγτϊοὰ ἴο Βαῦγίοη ; ἘΖεκὶοὶ, (μαὴ 6 δβου]ὰ ποῖ 866 

ΒΔΌΥΪΟΣ : ΦΨοτγοιηίδη, [πδὲ μα βῃου]ὰ ἀϊδ ἴῃ Ρεδοθ, δηά 6 Ὀυτὶοὰ αἴνον {πΠ6 πιδηποῦ οὗ 
ΗΒ δησοβίογ; ΕΖΟΙκΙοὶ, ἐμαὺ Βα δῃου]ὰ ἀϊα δ Βαγίοη. Απὰ Ἰἢ πὸ ὀοραγε ]} τἢ} 19 
πῖἢ (86 Βἰδίοτγ, ποι πρὶ ΟΥΟΣ τᾺδὄ ἸΠΟγ6 ΡαποίΆΔΙΪΥ (1 6]]6ὰ : ἴον Ζϑάοκίαν βανν (86 
Κίπρ οὗὨἩ Βδογίου, το σοτατηδηοὰ δἰ8 Ογ68 ἴ0 ὃὈ6 Ραΐ οὐ, ὈοίοτΘ Β6 τῶδ Ὀσουσπῦ ἴο 



284 ΤῬνορδιεοΐο5 ἐπ λ6 ϑογίρίμγος 

Βαργΐοη : δηὰ δ ἀΐδὰ ἔμογο, θυΐ ἀϊοα ῥϑδοθΌΪγ, δηἃ τγᾶβ βυβεγοᾶ ἰο δαγα [6 αϑαὶ 
Γαπογαὶ βοϊ ϑηληἑ168. (ἐγ. χχχίχ. 4. 7.: 2 Κιησβ χχν. 6, 7.) Ὑδογαίογα δοίὰ ὑτο- 
ΡἤΘο65 ρὑγονοὰ ὑσὰδ ἴῃ [6 ἐνϑηΐ, ἡ Ἀ] ἢ ὈοίΌΓα βθοιηθὰ ἴο Ὀ6 ἱποοηβίδίθῃς. Απα βὸ 
ΟΥ̓Δ] δὴ Ἔχασίπϑββ ἰῇ ΘΥΟΓΥ τϊπαΐα οἰγουπηβίδηοθ, ἴῃ ργορἤθοῖοβ ἀρ νογοὰ Ὁγ ἔντο 
ῬΘΥΒΟΉΒ, 50 σότα Ὀσδίοτα ὑπουρσηῦ ἴο σοηίγαάϊοί Θϑοἢ ΟὐΟΓ, ν᾽ 88 ϑ 0} 8. Θοηυϊς 0 ὕο 
{6 68, δου ὑθογ δὰ βοὴ τ θὰ 80 Ρυποίμυδι! !γΥ [α} ἢ 16, ἴῃ μοῖρ οἀρυϊνγ, ἰδ δὲ 
{ΠΟΥ οου]ὰ πο Ἰοηροῦ ἀουδί Ὀυΐ ὑμδῖ δοέλ ψοτο ἥτοτα (οά. 

8. 116 ΕΖΕΚΙΕΙ, νγὰ8 ἃ δρῦν ἴῃ ΟΠ άαα, 6 ρσγορμοδιθα {παΐ 
{πῸ 768, ὙΠΟ 81}}} τοιηδϊποὰ ἱπ «“ὰἀφὰ, Βμου ἃ Ὀ6 βϑνθγοὶυ ομαββοα 
ἴον {πον τ] Κοάῃθβϑ; {μ8ὺ ὁπ (Ὠϊγά ρματὶ οὗἉ [θη ββου]ά ἀϊθ ἢ (Π6 
ΡΘΒΕ]Θηοα δηα ΤἈπλῖηο; {παῦ δηούμοσ τὨϊγὰ ραγί δῃου]ὰ ρϑγιβὴ ὈῪ {86 
Βινογ; αηά {πὲ (Π6 ΤοΙδι μον βῃου]α Ὀ6 βοαϊίζογοα ᾿ηΐο 411] ὑπ 6 τιπάϑβ : 
δΔηαἃ {μα ὄνϑὰ πο 186 βυγοσα βῃοιαὰ (Ὁ]]ονν {Πποῖη. 1π ἃ ὙὉΥῪ ἔδνν 
ὙΘΆΤΒ 411 {ἢ686 6118 σα πη ΡΟ ἰἄοτ ὈΥ͂ [Π6 παπὰ οὗ [πε (ΠΑ ] ἀφοδηβ. 

9. Το ῬΕΟΒΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΈΜΡΙΕ ὈΥ Απιοοδυβ ΕἸΡΙΡὮΒΠ68, 
τορσοίμοσ τυ 18 ἀθαίῃ, ἀπὰ ἃ ἀδβογιρίοη οἵ [18 [οροῦ, δπὰ ὄνϑη οἵ 
Ηἷ8 ΘΟ ὕΘἤΔ ΠΟΘ, τγ88 ΟἸΘΑΓΙΥ ἐογοίοϊα Ὀγ [4 η16], ἴουγ Βιιπαγρα δηά οἰρπΐ 
ὙΘΆΓΒ Ὀοΐοσο {Π6 ΔΟσοΟΙΩρ] ἰΒῃτηθηῦ οἵὗἨ δ18 ργϑαϊοίίοη. (ἤδη. υἱ}.) Ηα 
ἸΠ|Καυν δα ρτοροβ16α {Π6 ἀοδίγαοίίοῃ οὗὨ [Π6 ΟἸΤΥ οὗἉ Φ΄ ΘγΌβδ] οπ), [86 ἀ680- 
Ἰατίοη οὗ (Πδῇ ΟἸΓΥ, δπα α]8δοὸ οὗ ὁ πάεα, ἀπά [ἢ σοεβαίοη οὗ [Π6 «6.ν 15} 
ΒΔΟΙΊΗΟ68 δηα ΟὈϊαίίομθ. (ἰχ. 26, 27.) ΤΏ δοοοιηρ]!ηπχοηύ οὐἉἩ {Π686 
ῬΓΘαΙΟΟΠΒ 18 αἰζοβίβα ὈΥ̓͂ 4}1 μϊδίοτυ. 

10. 1μαβεϊν, Ηοβοα ἐογοίοϊα [Π6 ῬΕΈΒΕΝΥ 5ζΤΑΤΕ οὗ (16 Ρθορ]6 οἵ 
18γ861], ἴῃ {π686 ΤΟΙΣ ]6 ψοσάβ :---- Τὴσψ δῃαϊϊ δὲ τρσαπάξγους αὐποηφ 
ἐλ παΐΐοπα. (Ἰχ. 17.) Απᾶ {πὸ Ἰιΐογαὶ Ὁ] Β]μαθηΐ οὗὨ [818 ργϑαϊοίοη 
18 αἰοϑίθα Ὀγ {Π6 ἔλοϊ, {παῦ ““τ86 «678, ὑπουρῇ ἀἰθρογβοα διηοηρ 4}} 
ΠΑ ΙΟΏΒ, ΔΓ ἠοὺ οΟΠὨ ΟΠ 64 ὙΣ {ποτὰ : {ΠῸῪ ΔΓ ἃ αἰβποί ρθορα, 
Κηονγη 88 βοργαίθ ἔγῸΠὶ ΘΥΘΤῪ ΟἴΠοσ. ἸΘῪ Γϑίδ!ἢ 1 ΘΟΥΘΥῪ ΑὈΔΙΟΥ 
οὗ 1π6 ραίονα [86 ἀϊδεϊποῖνα οἰαγαοίουβ, {116 ἀβασθβ, δηᾶ {Π6 το] σίοη οὗ 
1Π6 «6718. [ἢ ΘΥΘΣῪ ᾿ἰαπὰ [ΠΟΥ ΔΣΘ ΣΘΟΟΡΏΪΒΘα 88 {Π6 βᾶπὴθ ῬΘΟΡΪΘ,--- 
{Π6 ΒἈΠῚΘ 88 ΠΘη Υ οϑρβϑβϑίδῃη, δ {πΠ6 μοδα οὗ ἃ Βοιηδῃ Ἀσταυ, Ὀοβιοσοά 
«ὁ ογαβαίθα. 411 οὐδ δῃηοϊοηΐ παίοηϑ πᾶνα Ὀ66ῃ τϊηρὶ θα δηα Ἰοβί ἴῃ 
[8:6 ΘΟΙΠΊ ΠΟΙ ΤΏ888 ΟΥὨ ΤηΔη Κὶπα ; δυΐ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ὨΟῊ 88 τ οἢ ἃ ΚΏΟΝΙ 
ΔΠ4 βθραγαΐθ ρθορὶο, 88 {6 ὺ ψ γα ἴπγοο ἐπουβαηᾶ γθ68γ8 8ρῸ.᾽" 
ΤΙ ργθοθαϊηρ' ἈΓ6 ΟΠΪΥ 8. 8118}} στα 6 ἢ Θοπιραγίβοη οὐ {86 τὴ}]- 

εἰς οὗὁὨἨ ργϑαϊοοηβ (Ὠθαυ]ν ὕνο Βυπάγοα) {μαὺ πρηῦ ἤν Ὀθθῃ 
δαἀάποορα ; ἀπ τ οἢ τοίου το {Π6 1Βγδο] 1068 δηᾶ “6718, δῃά οἴμοσ ἀ6- 
βοθηάδηΐβ οὗ ΑὈσγδβδιη, Υ͵ϑ ΠΟῪ ρτγοοβϑᾶ ἴο 

Οσι,λβ8 Π. 

Ῥγορλεοῖοε γοϊαζίπρ ἰο ἐλ Ναΐίοης οΥ Ἐπιρίτες ἐλαξ τοοῦὸ πεὶσἠδοιιγίησ ἴο 
ἐΐι6 ειυ8. 

Ἰ. ΤΥΒΕ νγ88 ομδ οὗ [6 τηοβὺ ΠΟ Βμϊπρ πα ορυϊοηὺ οἰ(168 οὗὨ δῃ- 
οἰθηΐ {1π|68. 7ΤΊ]ι6 ᾿πῃδ ἰδ θοσᾶτηθ νΘΓῪ πο κοα δηά Δραπἀοποᾶ: δηὰ 
{π6 Ηοῦτον ργορῃδθίβ σοῦ δοιηπηδηἀεοα ἴο ἐογεῖο]] 118 τα. Αὐ 186 
{ππ|6 {ΠῚ ργθα!ουϊοηΒ γγοσα αὐξαγθα, {16 ΟἿ τγ88 Ἔχ ΓΘ ΘΙΥ ὈΓΟΒΡΘΓΟῸΒ, 
ΒιΙΟΟΟΒ8Π] 1Π ΘΟΙηΠΊΟΓΟΘ, Δη ΒΡουΠα ηρ ἴῃ ΤΙ οἢ 68 πα σἴοσγ. ἼΠ686 ργθ- 

. ἘΖΟΚ. ν᾿ 12. δπὰ υἱῖ!, ; δηὰ, ἴον [86 (]Β]πηοηΐ, βοο Ῥγϊάοαυχ Ἐ Οοπηοοξίοῃ, μαζὶ ἱ, θοοκ ἱ, 
8:10 8Πη0 δ88. το]. ἱ. ὑΡ. 80---84, 81}} εὐΐι. 

1. ὃγ. ᾿ϑοναῦ δ Ὠἱνίης ᾿λονο]δίίοη, δις., Ρ. 400. (1 Οηάοηῃ, 1854.) 
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αἰ οἰ ΟΏΒ 6 Υ6 ΘΧΊΓΟΙΔΟΙΥ ταϊηαΐθ δηα οἰγουτηβίβηςαὶ  ; δηα δηπουπορά 
τπαΐ (86 ΟἿἿΥ τγαδ ἴο Ὀ6 ἴβκθῃ δῃηᾶ ἀδβίγογθα Ὀγ {πὸ Οδιδϊἀθαπβ (ν}ο, 
αὖ [89 πιο οὗ [π6 Δα νου οὐἩἨ [86 ΡγορἤθοῦΥ, Ὑ ΓΟ 85 ᾿ἸΠΟΟΏΒΙἀΘγΆθ]6 
ΡΘΟΡΪ6), δῃηα ρμαγιου ΑΥ]Ὺ ὈὉῚ ΝΕΡΌ ΟΒδάποζζασ, κίηρ οὗ ΒαῦΥ]οι ; {μὰϊ 
(Π6 Ἰδαθιϊδηΐθ βῃοι ]α ἢδθ νοῦ {πὸ Μοαϊογσδῆθδῃ ἱπίο ἴμ6 δα]κοθηΐ 
1814 η48 δῃα δουῃίγῖοβ, μα ἀνθ {Πογα δοιὰ πο Βπα ἃ αυϊοὺ βοί{16- 
τηθηΐ ; ὑμαῦ [Π6 ΟἸἿΥ Βῃου]α Ὀ6 τοβίογοα δ βαυθητῦ γϑᾶσβ, απ σοί γῃ 
ἴο ΕΙ ρϑῖὶπ δηα ΠΙΘΓΟΏΒΏΑΙ86; (δῇ 10 Βῃου ἃ 6 ἴδίζθη δηὰ ἀδϑίγουο 
8 Β6Ποῃᾷ {1π|6; {πα΄ [Π6 ΡΘ6ΟΡ]6 βΒῃου]ά, 1π {ἴπη6, ἔογβακα {ποὶν ἸΔο]αἴσΥ, 
8η4 Ὀοοοῖὴθ ὁοηνοσίβ (ο {86 ΟΣΒΏΙΡ δηα ἴγὰδ το] ρίοη οὗ αοἂ ; δηά, 
ἤηδ!]γ, (μαὺ 186 οἱ βῃοι)ά 6 ἑοία! γ ἀσβίγογεα, δῃα Ὀδοομπῖα 8 ρἶδοθ 
ΟὨΪΥ ἴον ἤβῆθγβ ἴο βργοδα {μεὶγ ἤθῖβ ἄροῆ. ΑΧ4Κ1} {8686 ὑγθαϊοῦομβ γΘΓΘ 
᾿Π ογΆ Υ Φ1811ς4. 3: [ῸΣ στδηΐ οὗὁὨ τόοῖλ, Ἧα 8.6 οομρο] ] 6 ἴο0 ποίϊοθ 
Πογα ΟὨΪΥ͂ {Π086 ργθαϊ 08 ὙΠΟ ἀσποιηοθ 118 υὐΐογ ἀσβίγαοίοη. 

ΤΊΣ δαἰᾷ ἐδε Ζιογὰ Οοα, Βοελοία, 7 απι αραϊπϑὲ ἐἠθε, Ο Τγτις, απὰ 
εοἱϊ! σατο πιατν παξϊοης (0 σοπιδ ἢ αφαϊπδὲ (δε, α5 ἰδ 8εα εαμδοίς ἐὶς 
ισαῦέϑ8 ἰο σοηῖ ἘΡ. Αἀπά ἐλεν δἠηαϊί ἀεδίτουν ἐδ τοαἱἷς οΓΓ Τγγιις, ἀπά ὁγεαΐ 
αἰοισν ἢ εν ἐοισογϑ: 7] ιτοἱἱΐ αἶδο ϑογαρο ἦεν απιδέ ἤἥγοπι ἀεγ, ἀπά πιαλε δον 
ἤλε ἐδ ἐορ 9 α τοοῖ. 71 δἠλαϊΐ δὲ α ρίαοε 79» ἐδε ἐργοααϊπ 977 πείβ ἐπ 
ἐλε πιϊάεὲ 9.7 ἐδε δοα : [97 71 ἔασυο βροίεη τί, βαϊίἢ ἐδς 1ογά αοαἄ, (ἸὩΖ6Κ. 
ΧΧΥΙ, 3-ὁ.)}) Το Β|0ὁν [Π6 σοΥίδι τ Υ οὗὁἨ 186 ἀοβίσυοίίομ, [Π6 ῥσορμοῖ 
ταροδίϑιῦ: (τοῦ. 14.) 7] ιοἱϊὶ πιαλο ἐΐεο {ἶκο ἐὰλό ἰοΡ ὁ α τοοῖΐ : ἐλοι “Παϊὲ 
δὲ α Ρίαοε ἐο Σργοαά πείβ ἕροπ ; ἰΐλοι διαί δὲ διε πο πιοτε, ζὸ᾽ 7 ἐλε 7οτὰ 
λαυο ροΐεη τ. Απαὰ δραϊη, 1] οὐδ πιαλε ἰἦδε α ἐόττον, σπά λοι δλαϊξ δὲ 
ΠΟ ΠΙΟΤῸ ; ἱλοισὴ ἐλοι δό ϑοισλέ ζογ, γοί ἐλαϊέ ἐλοιι πεῦον ὅδ 7οιπα ἀαφαΐη, 
δαϊίλ ἐλιο ],ογά ΟαΟοά. (νου. 21.) “Αἰ ἐδεν ἐλαέ ἄποιο ἐΐεε ἀγιοπρ ἐδ ρεορῖς 
δδαϊϊ δὲ αδἰοπίεἠοα αἱ ἐλδο; ἐλοιι 5λαϊέ δὲ ἃ ἐογγῸ, απα πεὺυϑῦ εδαϊέ λοι 
δε απ πιοῦθ. (ΧΧΥΪΙ, 19.) 

ΤΉοδο νοτίου Ὀγθα οι 0ῃ8 γοοοϊνθα {Ποῖγ ΔΟΟΟΙΩΡ ἰϑθτηθηὺ ὉΥ ἀἄοστοοθ. ΝοὈυςΝδά- 
ὭΟΖΖΑΣ ἀοδίγογοά ἴΠ6 οἷά ΟΥ̓; δῃὰ ΑἸοχδηάορ ἰμ6 τοδὶ δπιρἰογοὰ 118 τυ 8 δηὰ 
ΤῸ ὈἸΔἢ ἸῺ τ ἰκ ρ' 8 ΟΔΌΒΘΟΎΔΥ ἔγοσῃ ἴδ 6 σοητποηΐ ἴο [6 ἰδαπὰ τ Βόσθοη ἰδ Βα Ὀδθη 
ογοοϊοά, Ὀοΐὰ οὗ το τ γα Βοπορίογι ἢ ̓ οϊποα ἱοροῖμοῦ. “1 18. πὸ ὑσοηου, ἔβογο- 
ἴογα," 85 ἃ ἰδδγπϑα ἰγανθῖ ον ̓ 85 Γοιηδυκοα 5, “ (Πδὺ {ΠΟΥ ΔΓΘ ὨΟ δῖ μη8 οὗ {6 δηῃςίοπῖ 
ΟἸἿΥ ; δῃὰ 88 ἴδ 18 8 ΒΠΥ βῆοσγο, ἴπ6 ἴδεθ οἵ ΘΥΘΡῪ {δίῃ 18 αἱἱοσοὰ, δηὰ ἴΠῸ στϑδὶ 
δαυσάυοϊ ἰῃ ἸΏΔΠΥ ΡδΓίδ ἰδ αἰπιοϑὶ Ὀυτγοα ἴῃ {86 δδηὰ." 800 (πδῖ, 88 ἴο {μὶ8 ραγί οὗ 
1:6 οἱἶγ, [86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ [88 1 γα γ Ὀδοη (616, “ὙὝΒου 8881} Ὀ6 Ὀμ}Π} ὯΟ πιογα: 
τβουσὰ ἰδοὺ μθς ρα ἴοσ, γοῖ ββαὶῦ ἴβοὺὰ πϑύονῦ Ὀ6 ἑουπὰ ἀραίη." [τ τολν ὃ6 
αυοδιοηθα, τβοῖμοΣ ἴἢ6 ὩὨΘῊ ΟἸἿΥ ΘΥΘΥ ΔΙ͂ΘΙ δτοβϑα ἰὸ {παὺ Βοῖρῃὶ οὗ ροόνγοῦ, τθὶ ε}}, 
δηὰ ρτοδίῃρϑϑθ, ἰὸ οὶ 1 ταϑ οἰοναίθα ἴῃ (86 ἐ{ϊπ|68 οὗὨἨ δαἰδῃ δῃὰ ΕΖοκίοὶ, [11 στὸ- 
οοἰνοα ἃ στοαὶ Ὀΐον ἴγοτα ΑἸοχαπάθσ, ποῦ ΟπΙῪ ὉΥ δ18 ἰβκίηρ δπὰ Ὀυγηΐπρ {π6 εἰ γ, 
Ὀαΐ πη ἢ τηΟΓ ὈΥ ἷ8 ὈυΠ]Πάϊηρς οὗ ΑἸοχαηάτία ἴῃ Εργρῖ, δι ἢ ἴῃ {ἰπ|6 ἀοργῖνοὰ 1ἢ 
οὔπυς οὗὨ 8 ἔγδάθ, δηὰ 8 ςοηϊγι υϊοα ποσὰ οβθοί 8 }}} 0 118 τα. 11 Πεὰ (Βς 
πυϊβέοσίυ πο δ θσυσασβ οὔ ομδηρίηρ 118 τηδδίοτϑ οἴη, Ὀαϊηρ δοίη θ8 'π ἰμ6 Βαμα 8 
οΥ̓͂ {Π6 Ριο οι ΐοα, Κίημ οὔ Εσγρί, πῃὰ βοτωθῖϊπηο8 οὐὗἁἨ {π6 ϑεϊθυοι δ, Κίηρβ οὗ ϑ'γτίδ, 
1}}} δὲ Ἰδηγσίδ 16 781} ὑπάον Ἴς: ἀοπιϊπίου οἵ ἴπ6ὸ Βοιηδπθ. [11 νὋὴ ἴδκαη ὈΥ͂ {6 
ϑδγβοθηβ δϑουΐ {π6 γοῦν οὗ ΟἸσίδι 639, ἴῃ ἴΠ6 τοῖμη οὗὁἨ Ομιδν ὑπο }ν ΤΠ τὰ ΘΠ ΡΟΓΟΥ. 
0 ντδϑ σοΐδίκοῃ Ὁ. ἴμ6 ΟἸ γίδιϊδπβδ ἀυγίπς 86 {πλ6 οὗἩ [86 ΒΟΙΥ πᾶσ, ἴῃ 186 γοδσ 1124, 

δ δ. 88, χχὶϊί. ; 67. χχυ.; Ἐζοῖκ, χχνυὶ. χχυνὶϊ. ΧΧυϊ. ; Απιοβ ἱ. 9, 10. ; ΖεςἘ, ἰχ. 
]--8. 

3. 866 Δ οορίου ἐΠ πδἰταιϊίοη οἵ τπ6 πὶ ἱπ Βρ. Νοτ τοπ 8 οἰονθπιῇ Ὠ:δβογίδίίοη, δηὰ ἰὰ 100}}} 8 
Λποίοης Ἡϊ;δίογυ, Ὀοοῖκ χνυ. βοςῖ. 6. νοὶ. Υ. ὑρ. 94---102. 

8. Βρ. Ῥοςοοκοῖβ ᾿)εβδεγριίοη οἵ [6 Εδδιί, νοἱ. ἰΐ. ΡῬΡ. 81, 82. 
4 ΟςκΙεγ δ Ηἰδι. οἵ τ1π6 ϑαγδοσηβ, νοΐ. 1. ἢ. 8340. 
5 Αυϊ-ῬΒΑσα) Ηἱδι. γῃ. 9. Ρ. 250. Ὑ ετδ. Ροςοςκὶὶ, ϑδνυαζεὶβ Αὐσίἀρτορηῖ οὗ Κη0]168 

δῃὰ Ἦγοσδαϊ, νοὶ. ἱ. Ρ. 26, 
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Βυϊανίη, {π6 ϑοοσοηδ οὗἁἨὨΘ (δαὶ πᾶταθ, Ὀοΐηρ' (μ6η Κιησ οὗἨ Φογυδβα θη), δηἃ δβϑιβιθα Ὁ «ἃ 
ἢοοὶ οὗ τὴ οποῦίδηβ. Ετοτὰ ἴμ6 ΟΣ 8.128 10 γ7ὰ8 [Κρ ἀρδίη, ἴῃ 186 γϑαῦ 1289, 
ὉΥ ἴ86 Μαγιοῖυκοβ οὐ Ἐργρύ, ὑπάον {παῖς δ ]!δη ΑἹΡΒΙχ, τῆο 588. Κα δπὰ σαζϑὰ (ῃϊ5 
δηὰ δι άοῃ, δῃὰ οἵδμεσ βίτοηρ ἴονγηβ, ἴῃ ογάδσ {π8ὺ (ΠΘῪ ταῖρι πεν Ὲγ αβογαὰ δπΥ μδγ- 
ὈΟῸΣ ΟΥ 886 ἴον ἴο π6 ΟἈ σι βίαπθ. Ετοῦ ἴ6 ΔΙαπηΘ] ἶκ6 8 1 τγὰ8 ἀρηΐϊῃ ἰδίσθη 1π ἴΠ6 
γοᾶν 1616, ὉΥ ϑ,1πι, (86 πἰπίὰ οροτοσ οὗ ἰς Ταγὶβ; δηὰ πάν {ποὶν ἀοπιϊπίοῃ ἰξ 
οοητίηι68 δῇ ῥγοβϑοπί. Βυῖ, αἰαβ, Ὧον {116 η, μον Ομδηροὰ ἔγουλ πθαὶ ἰξ γγὰβ [οσ- 
ταοΓΪΥ 1 ἘΕῸΓ ἔγομι Ῥοίηρ [Π6 σεηΐτα οὗ ἰγαάθ, ἔγβαυθηίθα ὈΥ 411 ὑπ6 τῃηθγοϊιδπὶ 58}8 
οΥ̓͂ (86 οαϑὶ ἀπά υγϑβῦ, ἰῦ 15 ΠΟῪ ὈΘΟΟΠῚΘ 8 ἤθδΔρ οὗὨ Γυΐη8, ν]βιτθα ΟὨΪΥ ὈΥ 16 Ὀοαὶβ οἵ 
Β ἴδνν ροοῦ ἤβῃδστηθῃ. 800. {μδῖ, 88 0 {μ]8 ρασγί 1 κου οὐ [86 οἰἵγ, [86 Ῥσοόρθθον 
848 ΠΠΠΘΓΆΪῪ Ὀδοη {Ὁ]6|]6(, --- 7) τοῦδ πιαλο ἐλδο ἐλ ἐδ ἰοΡ» οὗ α τοοὰ; ἰλοι «λωΐ δὸ α 
»ίαοο ἴο «ργϑαά ποίε τροπ.ἷ 

Ηον υἱίουΥ [818 οποο ουτβῃϊηρ' ΟἿἿΥ 18 ΠΟῪ ἀΘΒίγου Θά, ἈρΥΘΟΔΌΪ 
ἴο {π6 ἀϊνίηθ ρῥγϑαϊοίίοηϑ, ΘΥΘΥῪ ἔγανθὶ]οσ αὐΐοϑίθ γῆο [85 υἱδιίβα 118 
Β:.[6. 6 δβε]θοῦ ἴνγὸ οὐ ἰὔσγϑο οὗἨ {86 τηοβὺ βίσικίησ, 

Ὦγ. ϑηιαν,, γ8οὸ ἰγαυ θά ἴῃ (ἢ 6 ΟΥΤΊΟΓ ρατῦ οΥ̓ (μ6 ᾿αϑὺ ΘαμίΌΤΥ, 8878, “1 νἱβιιοα 
ΒΟΥΘΓΑΙ στο ΚΒ δηὰ ἱπ]οῖβ, 'ῃ ογᾶθν ἴο ἀΐϑοονοῦ τ βαῦ Ὅτον Ἰϑίοη ΠΟΓΟ πα σΐ μανα Ὀθοη 
ΤΟΥΤΙΘΥΪΥ πηδὰδ {ὉΓ 86 ΒΘΟΌΣΙΥ οὗ ὑπ6ῚΡ νοϑβεῖὶβ. Ὑοῦ ποι βίδηαϊπο ἱπαῖ Ἴγτα 
τγ8 {86 Οἰ ΟΥ̓ ΤὩΔΥ πιο ΡΟῦΤΟΣ οὗἉ [8158 σου πίγΥ, 1 οουἹὰ ποῖ οὔξοσνο {Π6 ἰοαδὶ ἵόκθῃ 
οΥ̓͂ ΕΠ Υ οοέλοπ ΟΥ ΒαΓὈΟῸΡ ὑδαὺ οουἹὰ αν Ὀθθη οὗ ΒΏΥ Θχ γϑΟσ Ἰ ΠΔΥῪ σΔρδοϊίΥ. 
Τῆς σορδίϊηρ᾽ 581ρ08, ἱπάφαα, 50}}} βπὰ 8 ἐοθγαΌΪΥ ροοὰ βμβ ἰοῦ ἔγοτα [6 ποσίμθυῃ 
ν]η8 ΠΟΥ ἰΠ6 ΒΟ ΒΟΥ ΒΒΟΓΟ, Ὀκὺ τὸ ΟὈΪ σρα 1πηπλ6 αἰ Ἰ Υ ἰο τοίγο, ἤθη 186 
νη σμδησο 10 {86 νγϑϑὲ ΟΥ δου ἢ ; 80 ὑμαὺ ὑβοῦὸ πιμϑὲ ἢᾶνο Ὀδθη δοὴβθ Ὀοίϊοῦ 
δ᾽αίϊομ {πῃ 0}}}8 ἴῸΓ μοὶτ ΒΟΟΣ ΟΥ ἀπὰ σοσορίίοη. [πῃ ἴμ6 Ν. Ν. Ε᾿ γμαγὶ ᾿ἰκον δα οὗ 
{1:6 ΟἸΕΥ, γ18ὶ 868 {86 ὕγϑοαϑ οὗ ἃ βαΐβ δῃα φοιμμηοαϊουϑ Ὀδδίη, ᾿γίπρ τιτδῖὰ ἴλς π8}}8 : 
Ὀὰΐ ψ ΒΊΟΣ δ (Π6 β8πλ6 {ἰπ|6 18 ὙΘΓῪ Βπι8}}, Βοᾶγοθ ΓΟΥΓΥ γαγαϑ ῃ αἰδπιεῖοσ. Ν μος 
οουἹὰ 10 ΟΥΟΣ ἴᾶνα Θηὐογοᾶ 8 ἸΑΥΡΟΣ ἈΥΘΆ, πΠ]658 ἴπΠ6 Ὀυ ἀπ σβ ΠΟ ΠΟῪ οἷγ- 
ΟὈΠΙΒΟΤΙΌΘ 1ὖ Ὑ6ΓΘ ΘΠΟΓΟΔΟΒΙ ἢ 8 ἸΡΟῚ 105 οτἱρίηαὶ ἀἰτπηθηβίομδ. Υοὲ ὄυϑῃ (818 Ροσί, 
810 8}1 88 ἴξ 18 δ ργοϑϑηΐ, 8 ποῖ πδίαπαΐϊησ 80 ομοκοὰ ἂρ πὶ} βαμὰ πὰ συ 18}}, 
τπαὺ ([Π6 Ὀοδίϑ οὗ 1086 ΡΟΟΣ Αββθστωθη, τὺ ΠΟῪ πὰ {86 υἱβὶῦ {18 οὔς8 χοπονηοὰ 
Θιῃρογίατα, ο8η τ ἢ ἴηβθει ἀπο Υ ΟἾΪΥ Ὅδ δαἀπιιοὰ." ὃ 

“ ΤῊΪ58 οἰ, βᾶγβ ΜΑΟΝΌΒΕΙ,, υῆο {Τα γο]]6 ἃ ΠποαΣΪῪ δου {Π6 58π|6 ἰἴτη6, “ Βιδηα- 
ἱῃρ ἴῃ {π|6 868 Ὡροὴ ἃ ρϑῃΐῃβα δ, ῥχοπλῖβαδβ δῇ ἃ ἀϊβίβῃοθ βοπιθίίρ᾽ ὙΘΤῪ τηρλρπὶ βοοτ, 
Βυὺ σθη γοῦ οοπ26 (ο ἷΐ, γοῖ; βιὰ πο βἰ πα] ἀθ οὐὗὨἩ ἐμαὶ σἸΟΥῪ ἔῸΓ τ ἰο 11 ᾿ν88 80 
Τοπουηθαὰ τη δηοϊοηῦ {Ἰγ68, δηἀ ποῖ 86 ργοριιοὶ ἘΖΟΚΙΟὶ ἀ6ϑοῦ 68, ομαρ. χχνὶ. 
ΧΧΥΪ, Χαυϊ. Οὐ (86 ποΥίὰ 8ι46 1Ὁ 888 δῃ οἱὰ Τιυτκίοῆ ὈΠΡΑΓΓΙΒΟηΘα οΔ5016; Ὀ681168 
βίο! γοὺ 866 ὨΟΪΒηρ Βογο, Ὀαΐ 8 ἸΏογο Βαροὶ οὗὁὨ ὈΓΟΚΘῚ νγ8}18, Ρ1}14γ8, νδυ}8, ὅτο. 
ἰἰνοτο Ὀοῖηρ ποῖ 80 τγθοἷ 89 ΟὯΘ ΘὨΓ ΓΟ ἢοπδο Ἰοἵ : 118 ρχαδβοην ᾿πΠΔὈ Δ} 18 ΔΓΘ ΟὨΪΥ 8 
ἴδ ῬΟῸΣ πτθίοθθ, Βαγουσίπρ {πθΙΏΒ6 1 υ68 ἴῃ {86 γὙ80} 18, δῃὰ δυ5ἰϑπρ οἰϊοῆν ἀροπ 
βδϊησ, το βθθπ ἴο Ὀ6 ργοβογυθὰ ἰῃ (ἢ 18 ρ]δοθ ΟΥ̓ 1)᾽νηθ Ῥγονϊάθῃσθ, 88 8 νἱβ810}]8 
ἀγσυατθηῦ μον οὶ 88 [Ὁ] 4]]οἃ 19 ϑαδε κα σΟΠΟΘΡΠΪΩρ ΤΎΓΟ, Υἱζ. ἰμαῖ ἐξ δλοιμία δὲ ας 
ἐλ ἰο» οὗ α γοσΐ, α Ρίαοσο ΚῸγ βδλοτε ἰο ἀγῳ ἐλεὶγ ποίς ὁπ. 4 

“ ΟΥ̓́(λ15 ὁπ06 ρονογία! τη ϊδύγοβ8 οὐ [86 οὐθδη,᾽᾿ Βαγ8 ἃ γοοθηῦ ὑγανϑί θυ, “ΠΒΘΤΘ ΠΟῪΣ 
οχ ϑὺ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΗΥ͂ ὑΓΆ6 68. ὅϑὅοὴθ τ 86 ΓΔ Ὁ]6 οΔὈΐη8, Γδη οι ἴῃ ἰσγοροϊαν ᾿π68, ἀἰσηϊδοὰ 
ὙΠ} 186 ΠδμλΘ ΟΥ̓ βίγθοίβ, δηὰ ἃ ἔδυ Ὀυ]αϊησβ οὗ ἃ σαῖμοῦ Ὀθιῦοῦ ἀοϑοσὶ ρίίοη, οο- 
ουρϊοα ὈΥ ἴδ6 οἰἕοογθ οὗ σονθγηπιθηΐ, οοιροβα πραεὶν (86 τι βο]6 οὗἩ (86 ἴοι. [1 
ἐαΠ ΤΏΔΚ65, ᾿παθ64, ϑοτὴθ ἰδησυ θῃϊηρ ΘΠΌΓΙ8 αὖ σου ογοθ, δπὰ οοηϊχῖνοβ ἴο οχρογί 
ΔΠΏΠΆΙΪγ ἰο0 ΑἸΟχδμασὶβ ΘΓ ΖΟΘ8 οὗὨ 81}}ς δὰ ἴόῦβϑοοο, Ὀὰὲ (86 διμδουηΐ τηοσ 8 ἢῸ ΘΟΠ81- 
ἀογαῖίίοι. “ Το ποδί ἀμδὶ ΟΥΓ Αἰοκαπάοτ, ἐγασδά ὃν ἰὰλε ὑπασὶπαξίοη (ἰ γοιπα δίορρῖηρ' 
α δεεν-δαγτοῖ,᾽ που] βοδγοοὶυ δῇοτγά δ βίγσοηρο οοπίγαϑὶ οὗ σγβηάδυγ ἀπὰ ἀθραϑοιηθηΐς 
ἴπδη Ὑγτα, δὲ 86 ρογίοα οὗἉ δοϊηρ Ὀδδιαρϑὰ ὃν {μαὺ Θοῃαίοζοσ, δπὰ ἴμ6 πιοάογῃ ἴονγῃ 
οἵ Ἴβουγ οσθοϊθα οἱ [18 88}.68.᾽" ὅ 

. βανδρθβ Αγ ἀρτηθηΐ, γο]. ;. Ρ. 95. Ῥοσοςκοβ Τ)εβοσί ριϊοη οἵ (80 Ἐδϑὶ, νοὶ], 11, θΟῸΚ ἰ. 
ΟἾΆΡ. 23. ἿΝ 88. 

3 Βρ. Νονίοη οἡ ἴμο Ῥσορβοροίοβ, νοΐ. ἱ, ῥ. 198. οἀϊξ, 1798. 
8 ἤν ΒΒ ΤΎλνοΪα, νο]. 11, ΡΡ. 80, 81. 8ὰ οἀϊι, 
4 Μαππάτγο  } ΒΒ ΤΥανοἾ8, Ρ. 48. 
5. Κζ0}1Ὄ0ΘῈὌ 5 [δι ὕογ8 ἔγοστῃ Ἐα]οδίϊηθ, ἢ. 13. 1890, ὅνο. ὅ.0 αἷἶδο ἴπ6 ατὶϊοῖο5 ΤΎΒΕ δπὰ Θ:ΡΌΟΝ 

πη 6 ΠΙΒιοτίς ἃ], ὅς. 1] οἰ ΟΠΑΓΥ, ΥΟ]. 111. ἐπ γὰ. 
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2. ΠΟΥΡΤ γγᾶβ ὁπ οὗ {8 τηοϑῦ δποϊθηΐ δηα ρου γα] Κρ ΟΙ8 ἰὴ 
[ΟΥΠΊΘΙ ἀρ68:; Δηα δὖ ΟΠ6 ρογὶοα 18 βαϊά ἴο ἤᾶνα οοπίαϊποα οἱ σἸίθθη 
{Βπουιβαη ἃ οἱἴ168 δῃα βαυθηΐθοῃ τη ]]] 08 ΟἿ ᾿μΠαθιΔηΐ8δ. ὙΤΏδ σονο- 
Ἰυϊΐομβ δηά βίαίβ οὗ {Π18 Κιησάοιῃ 6 γα τηϊηυίοὶΥ ἀθβουι θά ὈΥ {16 
Ρτορδοίβ [βαῖϑἢ, “ὁ γομϑἢ, δηα Ζο κι]. ὙΠ Ἰαβ- θη ]οη θα ρχορμοί, 
ΔΙΏΟΩρ ΟΥΠΟΥ τηοϑὶ δ τ Κιηρ ἀοῃ ΠΟΙ ΔΙΙΟΏΒ, ΟΧΡΓΘΒΒΙῪ 84 Υ8, ἰμαὶ Εἰσυρὲ 
δλαϊί δε ἰὴς δαξδεεί οΥ ἀϊπσαοηις, πεῖέδον δἠιαϊϊὶ ἐξ ἐχαϊέ ἰ{3οἰ 7 απ'ὶν πιοῦὸ ἀδους 
ἐλθ παίίοπδ: 707 7 τοῖἱί αϊπιϊπϊδὶ ἐλεπι, ἰλαΐ ἐλον δλαϊ! πὸ πιοῦὸ τμῖΐθ ΟὐΕΥ 
ἐλο παΐϊοπϑ. [7[ιοἷ]] πιαλε ἐδε ἰαπά 9 Εσυρὲ μιίέοτὶψ ιοραϑὲε ἀπά αεδοίαίο, 
οηι ἐδο ἐοισοῦ οΥΓ ϑΐψεπο ευεπ μπίο δε δογάον 97 Εἰλίορία. Τῆὴες ρτίάο ὁ 
λον ροιοεν δἰμαϊϊ! σοπιε ἄοιοπ: ἥγοπι ἰδ ἰοισεν 9.7 ϑ'ψεπο, δμαϊί ἐλεν ζαϊὶ ἐπ 
ἐξ ὃν ἐλ διοογή. Απα 7 ιοἱἱϊ πιαλο (ἦδ τέσεγε τυ, απὰ εοἰϊ ἐλ ἰαπά ἵπίο ἐδ 
λαπά οΥ ἐδ ιοϊσλεά : απὰ 1 ιοἱϊ πιαλο ἐλο ἰαπά ισαξβέο, ἀπά αἰϊ ἐλαξ ἐ5 ἐλετεϊη, 
ὃν ἐδ λαπα οἴ δίγαπσετθ. 7ιοἱϊ αἶδο ἀεδέγυψ ἰΐδ Ἰάοΐς, απὰ ] ιοἱϊὶ σαιι86 
ἐλεὶγ ἰάοἷς ἰο σεαϑε οιιὲ 906, ΝΝορὰ (οΥ Μειαρμι8). (ΕΖοκ. χχῖχ, 15. 10., 
Χχχ. 6. 12, 13.) 

Τὸ 15 ΠΟΥ͂ ὈρΤΑΓ8 οὗ ἵτο ἰπουβαπᾶ ἴουν ἢυηάγοι ὙΘΑΓΒ δίποθ {818 ὈΓΟΡΏΘΟΥ Ὑ788 
ἀεϊνοτοὰ ; δῃὰ σδδὺ ΠἸκο] οοὰ ΟΣ ΔρΡθαγαῆοθ ψ͵ὰ8 ἴβόσο, ὑπδὶ 80 στοϑὺ ἃ Κιηράοπι, 
50 τί οὗ δηὰ {ὉΥ{16 ἃ ΘΟυὨΪΓΥ, Βῃουὰ ΓῸΣ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ἃρ68 ὈΟῪ ὑῃ 66 8 ἰογείζτ γΌ ΚΟ, 
δηὰ πονοὸῦ ἀυγίηρς (μαὺ Ἰοησ ρμογιοα Ὅδ6 806 ἴο γϑοονοῦ 1.5 1 θα γιϊθϑ, δηα ἤν 8 Ῥγΐηοο 
οἴ 8 οὐ ἴο ταῖρτὶ ΟΥ̓ΘΡ ἡ ν μα Ῥ Βαὶ λ8 '8 ἴπ6 ῬΓΟΡΈΘΟΥ, 80 15 ἴῃ6 Ἔνθηΐ. ΕΓ, ποῖ 
Ἰοηξ αἴοσναγάβ, ἢ ΝΗΞΧ8 δυοσοεδίν οἷ Υ δἰ ίδοκοα δηὰ σοπαυογοᾶ ὉΥ ἴπ6 ΒΑΌΥ ΟΠ ΔΠ8 
δηὰ Ῥογβίβῃβ. ὁπ τ δ νογϑίοη οὗ [86 Ῥοσγϑίδῃ οπηρίγα ὈΥ ΑἸθχαπάοσ, ἰὰ ὈΘΟΆΙΩΘ 
8.0) 6οὐ ἰο (86 Μεδοράοπίδηβ, ἴμθη ἴο (86 Εοῃηδη8, δηὰ δἴϊου ἰἤ θὰ ἴο [86 β'αγδσθηβ, ἤθη 
ἴο 86 Μαπιθίυκοβ, δηὰ 18 ΠΟῪ ἃ Βγονίηςα οὐὔἩ ἴμε ΤΣΚΙΒΉ δια ρῖγα; πὰ (Π6 σοηογαὶ 
οἰαγδοίον οὗ ᾿ἴ8 ᾿ῃΒδὈϊ δηΐβ ἰδ ἃ οοτηρουπηα οὗὨ θαϑθῆθβδ, [γΟΘΥΥ, οονθ ουδη688, ἀπά 
ΠΙΔ]106.2 ϑγΘΏΘ 16 ἴῃ ΓΌΪΏ8 ; δηὰ {Π6 1Δ0]8 οἵ Εσγρῇ ἃτὰ βοδίίοσοα, Απά 8]} τηοάδυπ 
ΓΆΡ ΘΙ]6Γ8 αἰϊοδὲὶ [δὲ {56 πυϊηθγουβ σΔ} 88 τ τ τ ΒΟ {118 ΘΟΌΠΙΣΥ ΔΒ δῃΟΙ ΠΟΥ 
Ἰηϊογθθοϊοὰ ἀρὰ (ἢ ὑμ6 Ἔχοορίίοη οἵ ἃ ἴδω ἰῃ ᾿όντοῦ ΕΡΥΡΙ) πον πορ]οοιοά. Τὸ 
σοῃϑοάυθῃοδ ἷδ, παὶ 8 ὙΘΤῪ ἰΔγρθ ργορογίίοη οὐ [86 σουπίγυ 18 Δρδπαοῃϑα ἴο βαπὰ 
δηὰ (ὁ υπίτυϊ ] 6885, 8116 ὑδ6 οἴδοϊς 18 4 (Ἰ ἰμοηΐ οὗὨἨ ἴπ6 ᾿πγοαϊδπίηρ, 7) ιοἱϊέ 
νπαλε δον γίσογε ἀγν. ΤὮΘ δῆπυδὶ ΒΌΡΡΙΥ οὗἁὨ δηνοδίηρ δηὰ ζ6Γ}}} ϑῖηρ ταῦθ Ὀδὶη 
ΠΟΥ ἰοδὲ [0 πὶ ᾿πλθη86 ἰγροΐ ΟΥ̓ ΘΟΌΠΕΓΥ οἡ ὈοΐὨ 5βἰ468 οὔ τ 6 ΝἸ]6, βαπὰ, [86 δ αεεῖ 
801}, ΡΓΘν 8118: υϑροίδιϊοη, πο οἢ οποο Ὀου πὰ τοροῖθοῦ [86 Θατί ὈΥ (πα τοοῖβ δπὰ 
βῦτοβ οἵ ψγδδβ, ἰδ Ὀυγηΐ ὑρΡ. Βαϊ τγδϑ ὁῃςθ 4 ἔγυϊιι] 61 88 ἔροῖτο ἀφϑβοϊδία, 
ΟΥ̓ ΠοΟΪμηοα ὮὉΥ ἤγίηρ ὈΪαδὶβ οὗ ϑδαπάὰ, δηὰ Ἵοοηβίρῃθαὰ ἰο ἃσο5 οὗ δοϊυἀθῆ: ἀπά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 8 ὈΓΤΟΚΘΗ ΘΟ] πιῃ ΤΟπιδίη8, ἴ0 (6}} τ ἤογο ΝΌΡὮ (οΥ ΜΙ δ ρΡ}18) δἰουὰά. Νυρὰ 
8. τοαδίε, απαὰ ἀφεοΐαίε ισϊλοιΐ αἢ ἱπλαῤίίαπί. 

3. ΕΤΉΙΟΡΙΑ Ὑγὃ8 ἃ ΨΘΥῪ ΘΟΠΒΙἀΘΣΘΌΪ6 Κἰηρᾶοπι οὗ Αἰτῖοα, δογάογ- 
ἷἱηρ ἸΡη Ερσγρῦ. [19 ἀοομὰ νγὰβ ἀδποιιποοά Ὀγ [86 ργορποῖβ ἰβϑῖδῇ 
αηα ἘΣΖΟΚΙ61  ; δὰ Νδῆυπι, αν 118 ΔοσοΙ ΡΠ ῃτηθηΐ, ἀθοΐασθθ τ δαῦ 
1ῃ δὶ ἀοοιῃ γγ88 :---- (γέ ἐΐοιι δοίίογ, ΒΆγ8 Ὧδ ἴο ΝΙΠονθῖ, ἐλαπ ρορμίοι 
ΝΟ, ἐλαὲ τοας εἰξμαίε ἀπιονρ (δ γίυεγ5, ἐλαὲ λαά τυαΐεγτς τομπά αδοιέ ἐξ, 
ισλοδο γαπιραγέ τοας ἐδ 8δεα, απὰ ἢεγ' τοαἱΐ ιτας ἤσοπι (δε δεα  ΕΕἸἰλίορία 
απά Ἐφγηρὲ τοεγε ἠδν «εἰγεπσίδ, απά ἐξ τοαϑ ἱηπηῖίο; πὶ απα 7,λιέπι τοῦ γὸ 
ἐν δείρεγο. Ὑεΐί ισα8 816 σαγτίοα αἰσαψ, δὴς ιορεπὲ ἱπίο σαρίϊυϊίψ ; δ Γ 
ψοιπρ οὐϊίάγεηπ αἶδο τσογὸ ἀαδἠεα ἐπ ρίεοες αἱ ἔι6 ἰορΡ 9 αἰΐ ἐΐ6 εἰγοείς : 
απά ἔμεν εαδὲ ἰοίς ξῶΥ ἄεγ λοποιγαδῖίο πιεπ. (Ναβ, 1}. 8---10.) 

Δ 866 ἴδ. χίχ., Ψ6Γ. ΧΙ], 8----18. δηὰ χῖὶνὶ., απὰ ἘΖΟΚ. ΤΠπαρίοτγ χχῖχ,-- -χχχὶὶ. 
2 ΤῊ ῥγορδεδςοΐββ οοῃοοτηίης ΕΒγρΡὶ δὰ τιϊπυῖοῖΥ σοηδιἀογοὰ δηὰ 11] υϑιγαϊοὰ ὈΥ ΒίΒΠοΡ 

Νοπίοη ἰπ δ18 το ἢ Πἰδϑογιδιίοη, πὰ Ὁγ ὕ 1. Κοὶι ἰη δἷ8 Εν άρηςς, ὅς. ἔγοτι ΤΙΟΡΒΏΘΟΥ, 
ΟὨδΡΙον χὶϊ!, 

2 Φοποειιδ Ομγβιίδη Ἐδδοδσο δ, ἢ. 164. 
4 ὅ'ρο [28. χΥὶ [δ 1---ῦ., χχ, 8---ὅ., ΧΙ, 8,; Ἐζοκ, χχχ. 4---θ. 
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Εἰμϊορὶα ταβ ἱηναάδοὰ δηὰ πιοϑὲ ογο! ἱΥ τανασθᾶ ὈΥ ΘθπμδοΠοΥὉ Κίηρ᾽ οὗ Αβογτία, 
οΥ Εϑαυ βαάάοῃ 88 βοῃ, δπὰ 4130 ὈῪ δι γ868 Κίηρ οὗ Ῥογβίβ.ι Αὐουΐ 186 ἐπα οὗ 
οὐν ϑανίουτ᾿β Ὀἰγίἢ, (86 ΕΟΠλΔΠ8 τανϑσοιὶ ραγὶ οὗ {Π18 ΘΟΙΠΙΓΥ ; ἀπά βίῃσα {86 βὉ- 
γογϑίοη οὗ ἐμοῖσ θα ρισο, 10 868 Ὀθθὴ γανασθα ϑ οΟΘ 58 6 }γ ὈΥ 186 βδγδοθηβ, Τα, 
δηὰ ΟἸαρα48. 

4. ΝΙΝΕΨΕΗ γγὰ8 {Π6 τηθίγορο β οὗ {π6Ὸ ΑΒΒυσΆ ἢ ΘΠΙρΡΙΓΘ, απ 61- 
σοεαϊΐπφ σγοαὲ οἱΐψ, Δοοογάϊηρ ο 1Π6 ῥγόρμοῦ Φοπαῃ (111. 8.), Ὑοβα 
βία θπχθηῦ 18 ΘΟ στα ὈΥ ὈΓΟΪΆΠ6 ὨΙΒίο ΔΉ 8, 07. ἔτεος αν 5᾽. 7οιγπον ἴῃ 
οἰγουϊῖ, πα οοπίδιηϊηρ ἃ Ρορυϊαίίοῃ οὗ τόσα ὑπδῃ βὶχ Βυπατοα ἐπου- 
ΒΘΠα Πα ὈϊΔηΐα. ὙΠουρ (86 ΝΙηονιῦο8 τορθηΐθα αὖ {Π6 Ῥγαδοβίηρ 
οὗ Φοπδῆ, γοῦ ὑμαῦ τορϑηΐδηοα νγα8 οἵ πο ᾿ἰοῃρ' ΠΟ Ἰ σ8Π06 : [ὉΓ Εοοῃ 
δἴοσ, Ναβυμ ῥγϑαϊοίθα ποῦ ΟὨΪΥ {π6 ἰοίαὶ! ἀθδίγασοη οὗ {πᾶ οΟἰγ, 
γΥΒΙΟἢ τγᾶ8 ΔΟΟΟΙΩΡ ΙΒῃ6α ομα Βυπαγοα πα πἰθοη γϑᾶγβ δὐζοσγαγαβ, 
θυΐ αἷἰδο [Π6 τηδῆποῦ ἴῃ ΠΙΟ. 11 τπγα8 ἴο 6 οἴβοίεα. λίίο ἐξιοψ τρϑτὸ 
ἡοίάοη ἐοφοίδεν α8 ἐΐογη8, ἐλον Ἰ06 76 ἀευομγεοα αϑ5 ἐ6 φἰμδδίς γμϊ αγγ. 
(..ὄ 10.) 
Το Μοάϊαπβ, υπάον (ἢ 6 σοπχτηδπά οὗ Αὐθδοοβ, Ὀοΐπρ' ᾿η!ογ πιο ΟΥ̓ (Π6 πορ]σοποθ 

ΒΠΩ ἀτυπκοη685 ὑμαῦ Ῥγου δ] οα ἴῃ ΤΠ6ΙΡ ΟΔΡ, Δ888 6 {πότ ὉΥ͂ πἰρηῦ, ἀπὰ ἄγονα 
ϑιιο ΟὗὨἮ {88 501 16 Ὑ8 88 βυγυϊνϑα (μ6 ἀοἴδαϊ ᾿πίο {})|6 οἰἴγ. 7λὲ σαίο8 47 ἐλε τῖσον ελαϊὶ 
δὲ οροπεά, απα ἰλε Ραΐασο ἐμαῖϊ δὸ αἀἰδδοϊυεά ; σπιἰιϊοῖν, Πτοάοτγι8 δου 8 ἐπ ΌΓΙΒ 8, τὴ 88 
ἸΠογΆ} }γ {0181}... Απά 118 αἰΐον ἀδϑίγυςίοη, ἐογοίο! ἃ ὉγῪ Νδυτ (ἰ. 8, 9.. 1ἰ. 8--- 1 8. 
"1. 17-19.), ἀπ Ζερ]ιδηῖδὶι (1]. 18---1δ6.}, 88 80 ΘΠΠΓΟΪΥ δοσοι 586, 1Βαὲ πὸ 
νοϑίϊσοθ ψδδΐονου μάν Γοπιαϊποα οὗ 1, απὰ βυοῖ δὴ εξ σπάὰ δθ πηϑδᾶδ οὔ ἵϊ, 
ἰμδὺ ΤῸ ΣΔῺΥ ΟΘηΓαΓΙο8. ἴπ6 ρΪδοα ποτα ΝΙΠονυ ἢ ϑίοοα σουϊὰ Βοδυ οὶ 6 ἰγδορά, 
ἘΠῸΠ [Π6 ΓΟΒΘΘΤΟΒ 65 ΟΥ̓ Μν. Ἰ,αγατγὰ αἰδοονογοα δηὰ Ἰαϊ ἃ ορδῃ [18 βρ᾽οπαϊ σϑυλδΐη8, 
δηὰ δ Γαγη βοα δαάϊομαὶ ῥγοοῦ οὗ ἴμ6 ὑσα ἢ οὗἉἨ 186 ἀἴν!ηθ ργϑαϊου!οη8.: 

δ. ΟΟμσοΥπρ ΒΑΒΥΙΟΝ, 1Ὁ νγαβ ἔογοίοϊ α ὑπαὶ 1 δλοιμϊα δὲ δλιιΐ πρ 
ὧν ἐλ Μοεάεβ, Εἰαπιΐξοβ, απὰ οὔ ΟΣ παίϊοπδβ {[88. ΧΙ]. 4., « 6γ. 11. 7.); [Βα 
ἐλ τῖσον Ἐλιρῃγαΐοβ δλοιία δὲ ἀγίοα πρ (188. χ]ῖν. 27.; «Ἅ6Γ. 1. 838., 11. 
36.); δηὰ {παΐ [86 οεὐἷέν δλοιζά δὲ ἑαλέπ ὃν ξιγργῖβο ἀμγίπρ ἐδι6 ἐΐπιθ ΟΓ α 
“εαςί, τολοη αἷΐ ἢἀθν γεΐογα ἀπά πιϊφἰ)ιέν πιόπὶ τσογὸ ἀγμπάοπ. ({76Γ. ]. 24., 
Ἰ1, 39. δ7.) 

ΑἸΙ νυ πο 88 δοσοι ἰβῃοἃ πο Β6]βμαΖΖζαῦ πὰ δὶ8 ὑπουβαηα ργποοβ, 80 
Ὑ6ΓΟῈ ἀγιηῖς πιὰ ΐτλ αἱ ἃ στοαῦ ἔραδί, ΤῈ δ᾽αἰῃ ὈΥ Ογγδ᾽Β βο  ἀἴοτβ (πλθη οὗ νᾶ- 
ΥοιΒ ΠΔΙ0Π8) Θἤοσ Ουτυβ πδὰ ἰυγηρα [Π6 οουγδα οἱ (86 ΕἸΡἪΓαΐοβ, τ ΒΟ σδῃ 
Ὠγουρῃ ἴμα πιϊἀδὲὶ οἵ ΒΩΌΥΪΟΠ, δηὰ 80 ἀγαϊιθαὰ 118 νδίουβ, {μα (86 Υἶνοῦ Ὀδοδιηθ 
ΘΆΒΙΪΥ {ΓΔ Ὁ]6 ἔοτ Η18 βο] ἀἴθγβ ἴο δηΐθσ (86 οἰἴγ. ΕᾺΥΙΒοΥ, [Ὁ ττὰ8 ραγ  ου ]Υ]Ὺ ἴοτο- 
(ο]ά, δα Οοά τοοιυϊὰ πιαλο ἐλε σομπίγψ α ροδϑοβδίοπ Κ0᾽ ὰ6 ΒΙΤΤΕᾺΝ ὅ, απά ροοὶς οἵ 
τραίετ' (ἴξα. χῖν. 28.); ψβῖο 88 ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ {Ὁ} 8]16, ὈΥ 186 σουηίγγ Ὀεΐηρ ονοῦ- 
ἤονοά, ἀπ Ὀθοοσαῖηρ ὈΟΡΡῪ δπα πΔΆΓΡΗΥ, Ἰη ΘΟΠΒΘ]ΆΘΠΟΘ ΟΥ̓ (86 ΕἸΡΗΓαΐαΒ ὈΘΙ σ᾽ 
ταγηρδά ουΐ οΥἁὨ 118 ΘΟΌΓΒΘ 1 ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο ἰδία {86 ΟἾΥ, δηὰ παυοὺ σοϑίογοα ἴο 118 ἔοσιποῦ 

1 β66 1 Αγαγὰβ ΝΙΠΟΥΘὮ δηὰ 18 Ἐπὶ (]οπάοῃ, 1849, 2 νοἶβ. 8 νο.) : δηὰ μἷβ Ὠ᾿βοου 168 
ἴῃ Νπουθἣ δηὰ Βδῦγϊοη. ([πάοῃ, 1858. 8νο.)ὴ Βοδάογβ ὮΟ ΤιΔΥ ποῖ ἤανα ΒΟ Ο688 ἴο (8686 
οἰδθογαῦθ υοϊυπηθϑ, ΤΥ 8 υδηι ΘΟῦ ΒΥ τοδὰ Μτ. 1, ἀγαγά 8 ρορυΐδσ δοοοῦης οὗὨ Νίπονθῆ Ὁ 
(οπάοηῃ, 1858. 8νο.), οὐ Μτ. Βοποτη 8 ΝΊΠονοἢ δηά 118 Ῥαδοοβ, ΤΏ6 Ὠἰβοονοσὶοβ οὗ Βοίίδ 
δηὰ Αγαγ δρρὶ]ϊοὰ το 1η0 ἘΠυςϊἀδύοη οὗ Ηοὶγ ΥΥτῖι. ([οπάοῃ, 1858. 8νο.) Βρ. Νονίοη, 
γοἹ]. ἱ. 168. ἰχ. Κϑπα, Ενϊάθησο, ὅτο. ἔτοσῃ ῬΧΟΡΠΘΟΥ, ἜΠΑΡίΟΓ χ. 

3 ΤΊιο ἤοηῃ. Οαρί. Κορροῖ, σῆο υἱδίϊθα 1η6 χιΐηβ οὐἨ ΒαΌΥ]ΟΣ ἰπ πὸ γοαῦ 1824, τἢτ|8 
ἀοβουῦῖθ65 ἴη6 ΒΟΘἢ6 :--- Ὁ 8 ΚᾺΓ 88 [86 6γὰ σουϊὰ τεδοῖ, 186 Βογίζοῃ ῥῬγοϑοηιθὰ ἃ Ὀσοίκοη 1ΐπ 
οΥ̓͂ πιοαπάβ : ἔὸ 8019 οὗὨ 118 υῖδοθ τγ88 ἃ ἀοβοσί δὶ ; (Π6 ΟὨΪΥ γοροϊατίοη τγ88 ἃ βιῃδ]} 
ΡΠΟΕΙΣ ΒΕΓ Ὁ ΤΕΪΉΪΥ βοδιϊοσθὰ οὐοσ {Π6 ρΡ]αίη, δια βοπὶὸ ραίοῃθβ οὔ σταβα, ὙΠΈΓο [86 Ὑγ θοῦ 
δὰ Ἰοάρεᾷ ἴῃ ποῦῖα, οοσαρὶθὰ ὈΥ̓͂ ἱπηπίοη80 Βοοῖ8 ΟΥἨ ΒΙΤΤΕΙΝΒ : 80 ᾿ΠΟΓΔΗΥ [68 ἴῃ6 ὕγο- 

ῬΒΘΟΥ͂ οὗἁ ἰβαῖδῃ θθθη 1816 ὰ τοεροοιίηρ ἀονοιοὰ ΒΑΌΥ]οπ, ΓΠδὺ ἰὲ 5ῃουα δ6 "δυσορὶ τ ἢ (ἢ 6 
Βαδοπὶ οἵ ἀδδίγιοιίοη,᾿ [δδῖ ᾿ξ Βῃοι]ά Ὀ6 τηϑᾷθ “8 ροββεεβίοη [ὉΓ τα δι(ίογη, ἀπᾶ ροοΐβ οὗ 
ναίον.᾿ Νατγταίίνα οὗ 8 ΦοῦσΠΟΥ ἔσομῃ [πᾶϊὰ ἰο Επρ᾽ δηᾶ, νοὶ], ἱ. Ρ. 125. (1οπάοη, 1827. 
8γ0.) Βυΐ 1Π6 δεδὲ δηὰ τηοϑὲ τοσοηΐ βοοοπηὶ ΟΥ̓ ΪΠ6 ταΐηβ οὐἩἨ Βαῦγ]οη Ὑγ1}} θ6 ἕοππὰ ἰὰ 
τ. Ιγαγὰ β Ὠβοουσθθ ἰῃ Νίηονο ἀπὰ ΒΑ Ύ ΟΠ, αὐονς οἰϊεα, 
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ομδηποὶ. Οουϊὰ ἴδπ6 οοττοϑροηάθησα οὗὨ (686 δνθηΐβ ψ ἢ 86 ῥγϑαϊοίίομβ Ὀ6 (ἢ 6 
τόθ] οὗἨὨ οἴδησο ἢ Βυΐ βύρροβθ 8686 ργθαϊοἴϊοηβ τα ἔογσοα δἴογ [6 ἐυθηΐ, οδῃ 
[6 ΦΟ]]οτνης δἷϑο αν Ὀθθη γί τἴθη αἴλοσ [86 ουθηΐ, ΟΣ ὙΠ ΔΏΥ ΤΘδΒῸι Ὀ6 Δβουὶ θα 
ἴο οἰδῆοο ὃ 

Τῆι ιοἱϊὰ δοαϑία οΥὙ ἰλε ἀδεενγί ελαΐ ἀιοεοῖϊ ἐΐόγε,---απα ἐΐλδ οἱοῖβ δλαϊΐ ἀισοῖΐ ἰλογοίη; 
απὰ ἱ ελαὶΐ δ πο πιο ἱπλαδιεα 70. εὐεν,, πειίλον ἐλαϊΐ ἰὲ δὲ αιοοίξ ἱπ᾿ ζγοπι ροπογαίίοπ 
ἐο βεπογαίίΐοη. 44 Οοα ονυεγίλτοισ ϑοάοπι απά απιογταῖ, ἀπά ἰλθ πεὶρ ἡδοιγῖῃρ οἱ ἰἴδ8 
ἐλεγοο, --- 8ὸ δλαϊϊ πο πιαπ ἀιοοῖϊ λόγο, πεϊίλεν δλαῖϊΐ απ δὸπ ΟἿ πιαπ ἀισεῖΐ ἱλεγεὶπ. 
Τλεν ελαϊὶ ποί ἰαλε 977 ἐλδε α δίοπε 707 α ΟΟΥ̓́ΠΟΥ͂, ΠΟΥ’ α δίυπε 7ὸγ γζοιιπάαξίοπε ; διμ λοι 
«λαϊὶ δα ἀδεοίαίε 707 ουεν, δαϊλ ἰλε Ζονά.--- Βαδνίον ελαϊξ δεοοπια ἤθαρδ, α αἰιοεϊπρ- 
»ίαοο 70᾽ ἀγαροίδ, αη αεἰοπιδλπιεηί ἀπά απ ᾿ϊδδίηρ, τοϊἱλοιά απ ἱπλαῤιίαπί.--- Βαδυίοπ 
δλαῖϊ εἰπλ “λαὶ! ποί γε ὕγοπι ἰλε ευἱΐ ἰλαέ 1 ιοἱϊὲ δγὶπρ᾽ προὺ ἦογ. αδυίοη, ἰλδ 
εἴυτυ 97 λϊπράοπια, δλαῖϊΐ δὲ αδ τολεη Οἷα οσονίλτγοιο ϑοάοπι ἀπά αοπιογταὴ. 7 «λαϊϊ 
πεῦεν δε ἱπλαδιίοα, πειίλεν' ἐλαϊΐ ἐΐ ὃς ἀισοὶξ ἐπ ὕγυπι ρεπογαίίϊοπ ἰο ροπογαΐίοη ; πεῖίλον 
δλαὶϊϊ ἰλε Αγαδίαπ »ιἐοὶ ἱεπὶ λεγο, ποίέλον «λαϊΐ ἐλ τλορλεγὰβ πιαλε ἰλεὶν 7ζουϊά λεγο. 
Βιμὠ ιοἱϊὰ δεαείς οἵἹἨ ἐλ ἀδεονί «παἱὶ 16 λόγο, απά ἰλεὶν ἀουδο8 δλαὶϊ! δὸ γεϊ 977 ἀοίογζι 
ογοαΐίμγοα; απα οισΐβ ἐλαὶϊ ἀιοεῖϊ ἐλετε, ---- απά ἀγαρόοπα πὶ ἰλεὶν ρίδξαδαπὶ ρίαοεδ. ᾿ 

Τ7ι 18 δδύοπ βίης πὴ τ δὺ Ἔχδοίη 688 {Π686 ΥΑΤΙΟῸ ργθαϊοιϊοηβ πᾶν ὈΘ66Ὼ δοοοιῃ- 
Ῥ᾿ ϑοα. ΑἸΠΟΡ ἴξο σδρίυτο οὗὨἨ Βαγοι ὉΥ Ογγαδ, ἰϊ οοαθθα (0 ὃδ ἃ τηϑίσορο 8. 1 
ἯΓΔ8 Δ ΠΟΥ ΑΡ 5 ἀϊδροορίοα Ὁ ὑθ6 δγθοϊίοη οὗ [Π)}68 ΠΟῪ οἰε68. οὐ δϑεϊθυςϊα δηὰ Οἰδβϑὶ- 
Ῥδῆου (8.6. 298), ναοῦ τσογα ὈυΠ πεῖ} 1818 ἀοϑῖστι ἴη 118 ποῖ ουτσμοοά, δηθὰ τ ΒῖοΒ 
ςοτμηρ οἰοὰ 18 τα ΐη δηὰ ἀρβο] δίίοῃ -- ἃ ἀοβοϊδίίοῃ ὑπδὶ οοπίϊπυιθ8 ἴο {818 ἀΔγ.3 

θ. ὙΎΕΥΥ ᾿πηροτίδηῦ δη βροοϊῆς τὸ {π6 ργϑαϊοίοῃβ σοποουπϊηρ ΤΗΕ 
ΤΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΙΠΠΙΒΤΙΝΕΒ, ἴῃ {6Γ. ΧΙΥἹ], 4---Ἶ., ΕἰΖοῖκ. χχν. 18 .--- 17., 
Αἴμοϑ ὶ. θ--.8., ΖΕΡΆ. 11. 4---7., ἀπα ΖεὝοἢ. ἰχ. ὅ--8. Το [υ]ονίησ 
Ῥϑββαρθϑ 86 βο]ϑοίθα οἡ δοσοοιηῦ οὗ {86 δ ΓΙ κῖπρ' αν! άθηοα οὗ {ποῖν ἔὉ]- 
ΒΙταθηῦ ᾿μγο ΑΓ ρίνθῃ ὈΥ {π6 δουΐθ βοθρίϊοϑὶ ἰγανϑίϊοσ, Οουπὶ 
γοΪμου. 77:6 τεπιπαπές ὁ ἐλε Τ)ιἐδέῖϊπεβ βδλαϊἑ ρετὶ δὴ. (Αταοβ. 1. 8.) 
ἢ οο ὠπίο {δε 5εα-οοαδέ, ἐδε παξίοπ 9.7 ἐδε Ολιεγοίλιίοα 7 ἐλὸ τοοτὰ 9 ἐδιο 
ΤΟΕΡ ἐδ ασαϊποέ οι; Ο Οαπααη, ἐλε ἰαπά ὁ ἐδε λιϊιϑέϊπεε, 1 ιοἱἱ! ευεπ 
αεείγον ἐΐεο, ἐλαΐ ἐΐετε 8 αῖί δ πο ἱπλμαῤίέξαπέ. «ἀπά {δε βεα-οοαβὲ 8)ιαϊϊ δε 
αἰιοεϊϊηπφα, οοίέαφεδ ὅο᾽ δλερλεγάς, απ 7υϊά5 70Υ Ποολδ. (Ζορι. 11. ὅ, θ.) 
Ποβοσϊδῖηρ; ὑπ 6 ρ]αῖη Ὀούνθοη Βαπλΐα δη (ΑΖ, [Π6 Ὑϑγυ ρῥἰδὶῃ οὗ [6 
ῬὨ]Βπ68 δἰοηρ [86 βθδ-οοδϑί, ὙΟΪΏΘΥ ΒΑΥΒ: --- 

“ ἯΤ6 τηοῦ ἢ ἃ πυταῦοΣ οὗἉ γ᾽ ]]δροβ ὈδαΪγ Ὀυ}}} οὗ ἀτοα τηυᾶ, δὰ ποῖ, {Κα ἘΠ 6 
ἱπΠ Δ  Δηΐδ, Ἔχ ἢ} Ὁ ΘΥΟΡῪ τηλτῖς οὗ ῬοΟυθγΥ πὰ πγοϊοπούποθθ ΤῸ Βουβοδ, Οὔ 8 
ΤΟΔῚ Υἱ ον, ΓΘ ΟΠΪΥ 80 ΖΏΔΩΥ Βυί8, δοπιοίϊιη 65 ἀοίδοι θα, αἵ ΟἸΒογβ σαηροὰ ἢ 16 ζΌΓΣΠλ 
οὗ ςο}}8 ἀγουπὰ ἃ οουγί-γαγά, Ἰποϊοβθα ὉΥ 8 του ΜᾺ]}}. [π Ὑἱπίοῦ ΠΟῪ δηὰ {πεῖν 
οΔ0016 ΠΔΑΥ Ὀδ Ββαϊὰ ἴο ᾿ἴνα ᾿οροίδοῦ ; 1[Π6 ρατί οὗ [6 ἀνα! ]Ππσ αἰ οι δα ἴο ἰΒοιηβοῖὶνοβ 
Ὀείηρ ταἰϊϑοαὰ ΟὨΪΥ ἔπο ἔδεϊ δῦονϑ (μδὺ ἴῃ νυν δἰ οἢ ἐδ 6 γ Ἰοᾶσα {μοῖν Ὀθαβϑδίθ. Εχορρί {Π6 
ΘΏΨΊΓΟΙΒ οὗ {656 νἹ] 568 8}} {Π6 τοδί οὗ 16 Θου τυ ἰ8. 4 ἀσβογῖ, δηα δραπάοηῃρά ἴο 
16 Βοἀουΐη Αταῦϑ, πῦο ζδεὰ {μεῖς βοοῖκα οἡ 11.858 850 Ἰἰογ ΠΥ μ88 ἐλε σοπιπαπί οὗ 
ἐλε Ῥλιϊφεϊπεας ροτιδμοὰ ; ἀπά ἐλ δφα-οοαδέ ἢΔ8 Ὀδοοθμ8 οαέίαροα 70, δλερλογάε απά 
“7 οίάε ,ὺν Ποολε. 

7. Ἰδαπὶοὶ ρχοάϊοιοα {86 ἔλα οὗ 186 ΕὐὔΒ ΟΕΕΑῚΥ ΜΟΝΑΈΟΘΗΙΕΒ, 
νἱΖ. {π6 δι Ρνογβίοη οὗἩ ἰμ6 Βαθυ]οηΐδῃ οαρῖγα Ὁ {86 Μεοάο-εγβϑίδηβ, 
δηά οὗ (6 Ῥεοτγβίδῃ θιρῖσο ὈΥ ὑπὸ ασϑοϊδηβ ὑπάοσ ΑἸοχδηθσ {116 
Ατοαῖ; {πὸ ἀϊνιβίοη οὐὁἁ 18 διρῖγα ἰπΐο ἔθου ραγίβ, τ αἸοἢ δοοογάϊ πο] 
ἴοοῖ ρἶδοθ δον {16 ἀθαίῃ οὗ ΑἸδχδηάθγ; δπά [86 Υἴ86 οὗ [6 ΒΕ οηιδΏΒ, 
ὙΠῸ ΜΓ ἰο στεάυοο 411 οἵἴβοσ Κιηράοταϑθ υπμᾶσν ὑμὶν ἀοχηϊηίοη, δὰ 

δ Ζοτ. 1, 839, 40., 1ἰ, 26. 837. 64.; [ε8. ΧΙΪ!, 19.-- 22. 
5 Βρ. Νενίοῃ, νοὶ, 1. 168. χ. 60 αδἱδὸ οι 8 Ηϊδίουυ ἴπ6 Ιπιογργοίοσ οὐ ῬΥορἤδοΥ, 

τοῦ. ἱ. ΡΡ. 123. εἰ δεᾳ. 
5 ΨοΟΪΠΟΥ 8 Ἰτανοὶδ ἴῃ ϑγτία διννίῳδαι 186 ο1ο86 οὗὨ 1ῃ6 οἱ ἢίθϑη ἢ σοΠΌΓΥ 7, νοΐ. 1]. 385, 8386. 

ΑἉ εορίουδ 1] πδιγαϊίοι οὗὨ ἐπ 10] Εἰ πιϑηὶ οὗἠἨ Ῥγορῆθου σεβροοιης ἴμο Ἰδοὰ οὗ τις ῬΊΙΔ- εἴη 69 
δ κρίνο ὈὉΥ Ὧν. οι, Εγνϊάθπορ, δος. ἔγοπι ῬσΟΡηθον οἤδΡ. ἰχ. 

ΥΟΪ,. 1. τ 



990 Ῥγορλιεοῖος ἐπ ἐλ ϑογίρξμγεϑ, «-ὖ 

ἔογῃι 056 ψαβϑὺ διιρῖγα, ὑμδὺ νγα8 ὑο Ὀ6 αἰδγθηΐ ἔγοση 411] ἔοσιμον Κῖηρ- 
ἀοιηβ. 
ΤῊ Εομλ8η8 αἰ αΥῖϑο, αηὰ σοάσοα 41} οἵμον Κἰησάοτηβ ἀπο ν ὑμοῖν ἀοτηϊπίοι ; δηεῖ 

ἀἰϊὰ αοἴμ4}}γ όσα ομθ ναϑὺ ΓΘρΌ]1 6, τε οἢ} γγδβ αἰγὶ ἔοι 41} οΟἴμβον ρονθγηιπισηίθ 
ἐμαὶ μαὰ ργοοοάοά [1.1 ΤῈ ργορβθοῖθβ οὔ Πβηΐοὶ, δπὰ [ἰδ Ηἰβίογυ οὔ ἴδ ἔογ ἴθὸ- 
ΠΒΑΤΟἢἶθ8, ΔΓΘ 80 ΘΧΔΟΙΥ ῬαΓΆΙΪ6ὶ, ἐμαὺ 086 οοἰουτγαῖθα ᾿ηβάοἱ ῬοΥΡΉΥΓΤΥ, ἰπ [86 βοουηὰ 
οϑηΐαγΥ, σου] ὰ ΟὨΪΥ ονϑὰθ 86 ἕογοα οὗ ἴἤθπι ΌΥ Δββϑουησ, ΘΟΠΕΓΆΓΥ ἴ0 4}} ονϊάθῃοα, 
{παῦ [Π6Υ 6 γῈ τε ὕθη Ἰομρ δῇ ἰπ6 ουθηῖθ; Ὑ Β]οἢ 15 88 Δυϑαγα 88 17 ΔΠῪ ΟΠ6 
8ῃου ἃ πιδἰπίαϊη ἐπαὺ 86 τοῦθ οὗἩ Ὑ ΓΙ νογα ποῖ Ἡσὶ6η ἀπάοτ Αὐρυδίυβ, θὰ 
αἴϊον ᾿ἰ8 ἐἴπηα ; ἴον ἴπ6 Ὀοοΐκς οὗὨ Ἰ)δηΐ6] νγὰ8 45 θυ 9] ἷος, 88 τὰ οἰγ ἀϊδρογϑοά, δυὰ 89 
ὉΠ νΟγβ Ϊγ γϑοοϊνθα, 88 ΔΩΥ ὈΟΟΪΚ οου]ά ΘΥῸΡ ροββι οἷν Ὀ6. 

Ἡρχα ἰοῦ ὰ8 ρϑι.86, 8Π4 ΘΟΏΒΙΔΟΣ [ἢ 6 Β67168 οὗ μγϑάιοιοηβ Ἔχ οά 
ἴῃ {Π6 ρῥγϑοθάϊηρ ραρθβ, ἡ οἢ ᾿πἀθοα ἔοσηλ ΟὨΪΥ 8 βιμ8}} ραγί ἴῃ οοτὰ- 
Ραγίβοι οὗ ἰοβα τυ ιοῖ ταϊσηῦ παν Ὀθθη δαάυοοα, 1,οὲ {Π6 τϑδάθγ 
ΘΑΓΘ ΠΥ πα ἱπηραγ Δ} Ὁ ΒΌΓνΘΥ ποιὰ, δηα οοηίγαβὲ (πθὴὰὶ Στ {Π 61 
ΤΟΘρθοῖνα ΘοοοΙΩμ ἸΒῃμηθηΐβ; 8πα ἰοῦ δῖπι {Π6πὶ Βα, ὙΒΘΙΠοΥ {πΠ6 ρτο- 
Ῥβθοῖθβ ἀο μοῦ δοηΐαδϊῃ ᾿η ΟΓπλϑί!οη πιοτὸ ἑλαπ ἀμπιαη3 Νοῖ ἴο ἄν }]} 
ΟἿ Κ΄ΘΠΘΓΙΆΙ ργορἤθοίθβ, ἰοῦ Ὠΐτὰ βοϊθοῦ {π6 ἔνθ ἤγβὶ οὐ ἐβοβα οοπίαϊπρα 
ἴῃ (ῃ18 Βοσοηα οἶλββ, δῃ4 σοραγα δηα τηρα! δία [Ὰ]]Υ οα (μ686 ἔνα ργε- 
ἀϊοϊίοῦβ. ““ἼΠ6 ὈΥΙΟΥΠΥ͂ οὗ 86 τϑοογάβ ἰο {π6 δνυθηΐβ δαπη}ῖ8 οὗ πο 
ααρβέϊοη ; {π6 οομηρ]θίϊοη 18 ΟὈ νου ο ΟΥΟΣΥῪ ἱπαυΐϊτοσ, Ηργο {πθη 
ΔΓ ἔνα ἔδλοίϑβυ Υ͵ο γα οὶ ]Ἱδά ἀροὰ ο δοσουπηὶ ἔοσ {μοβα ἰδοίϑ ὑροῃ 
ΤΑ] απ δαἀθαυδίθ ῥγιποῖρῖθβι [18 Βυπιδη ἐογοβισηΐ δαυα] ἰο {6 
σἤδησο ΕἸ ἐμ υδβίαϑιῃ ἢ Οοπ]θοίαγο Ὁ ΟἼδηοο ἢ ῬΟ] 108] οομύσγινβηοο ὃ 
ΤῸ ποπα οὗἉ {Π|686 ---- ΠΟΙΓΠΘΙ ΔῺΥ ΟΙΘΡ ὈΣΙΠΟΙρΡΪ6 ὑμδὺ ΤΊΔΥ [6 ἀαν!βοα ὈγῪ 
ΤΔ8Π Β ΒΑΡΆΟΙΌΥ --- οδῃ δοοουῃῦ [0 186 ἔκοίβ; {μ6ῃ {γὰ6 ΡῬΒΙΟΒΟΡΗΥ, 88 
γ76}} 48 γι σϑ !ροη, Μ01}} δβοσιο ἱποῖὰ το {Ππ6 1τηδρ᾽γδίίοη οὗ ἴμ6 Α]- 
τηὶσῃίγ. νου οἴἶοοί τπηυδῦ μαγθ ἃ οδθβθο. Βυΐ 1 οἀ 18 {πΠ6 δυο Υ 
ΟΥ̓ 1Π6886 ργοάϊοιομβ, {πὰ {π6 ὈΟΟΚ ποῖ δομίδϊηθ {Π6πὶ 18 βίβιηροα 
τ {π6 864] οὗ μϑανθῃ: ἃ στοῦ νοΐῃ οὗ ουϊάθῃηδο τπβ {πγουρῇ (86 
νοΐυπιε οὗ τ1π6 ΟἹα Τοβίδιαθηῦ; {π6 ΒΙΡΡ]6 ἐβ σὰ; ᾿πῇά 6] ν 18 οοη- 
ἔουπαρα [ὉΓ ἜΥ̓ΘΓ; 8πα γὸ ΤΥ Δα Γ688 18 ραίγοΠΒ ἴῃ (6 ἰδλησυδαρα οὗ 
ϑαϊηῦ Ῥαϑυὶ), --- 2δελοία, γο ἀοδρέδεγ8, απά τοοπιῖον, ἀπά ρεγίϑλ } 3 

ΟἾ488 1Π. 

Ῥγορλεοῖες αἀἰγεοίζῳ απποιποίηφ ἰδὲ λ7εβείαϊι. 

Τῇ το ὕατηῃ ἔγοπι [π6 Ῥγορθοῖθβ γοϑρθοίϊηρ {π6 οἰγουμηβίαποορϑ οἵ ἴη- 
αἰνιάυ 15, 88 γι 6}} 48 {μ6 δ γο8 δηά Κὶράοτηβ οὗ {π6 νγου]ὰ ἴῃ βηοίθηϊς 
πη68, ἴο [086 ῬγΘαϊοίοηΒ ἴῃ ν 1Οἢ να ΟΌΤΘΘΙν 8. ΔΓῸ ἸΏΟΣΘ ἱτωπηθαὶ- 
δία] σοποΘΓηΘΩ͂, νγχα 8Π4}} Βπὰ {ῃαΐ {Π6Ὺ ἀγὰ ποῖ 1688 ΣθιρδγκΆῦ]ο, δπὰ 
ἉΒΙΟΠΙΒΕΙΠΡῚΥ τηϊπι δ. 
6 στοιῦ οδ])δοὶ οὐ [Π6 ργορίιθοῖοϑ οὗ {πὸ ΟἹά Τοβίδιηθης 18 {π6 σὸ- 

ἀομρθοη οὗ τηδηκιηά, ΤΤὨϊΐδβ, ἃ8 ΒΟΟῚ 88 Αἀδπηηβ [Ἀ}} πα τηδάς ᾽ὑ πὸ- 
ΟΟΒθΑΓΥ, [86 ΤΔΕΓΟΥ οὗἩ αοα νγ88 ρ]θαββᾶ ἰο ἔογοίβὶὶ, Απά, α8 {86 ἔϊπι6 
ΓΟΥ ᾿ἴ8 δοσοπηρ  βῃπηθηΐ ἀΥΘῪ πραγ, (Π6 ῥγθαϊοἰϊοηβ οοποοσγηΐηρ; ἰὉ ρτα- 

᾿ θδη. 1, 89, 40., νυἱὶ. 17---Δ4,, νἱϊ!. δῃά ἴχ. Βρ. Νοπίοη, 18.(}, 14(ἢ, 15ι8, δπὰ 101} 
Τλιββογιδιοηβ, δη ἃ Βγοννη β ΗἨΔγΙΠΟΠΥ οὗ ϑεγρίατε ῬΥΟρΡΏΘΟΥ, οπαρίθτϑ χὶϊ.--- χῖν. ρρ. 141---- 
ὉΠ ἘΦ ΡΈΤΕΝ, 1800. [ΠοοΚ9᾽8] Ἰβοϊ σοι Ναιαγα!ο ες Εογοϊδίρ Ῥχϊποὶρία, ἴοόμὶ, ἰξ, 
ῬΡ. 142---158. 

3.Ὰ [ΚΟΥ ἴο (80 Ῥτορμοςίοα, ὈΥ ἴ1Π6 Εον. Ἰανὶὰ δίπιρβϑοη, μ. 76. 



Α΄ ῬγοΟΓ ὁ ἐλοῖὶτ ]περιγαξίοπ. 291] 

ἀυα}}γ Ὀδοβπ6 850 οἷἶθαγ, ὑπΐ δἰ πχοδὺ ΘΥθσῪ οἰγουπηβίδποα ἴῃ ἐπα 116 ἀπ 
ΟΠγδοίοσ οὗ {π6 τηοϑὺ Θχ γΓΔΟΓ ΔΙ ΠΑΤΥ Ρουβοηδρα {μαΐ ουϑῦ δρροαγεά 
ΒΙΠΟΏΡ' ΤΊΘῺ Ὑ83 τηοϑὺ αἰβῦ! ποί]ν ἐογοίοϊα, ΤΠ σοππροοίϊοη οὗἉἨ {π6 ρῥγ- 
ἀϊούοη9 Ὀοϊοπσίηρ ἴο {6 Μοββίδῃ, υῖ ἢ {πο88 ΒΟ ἀγὸ οοηῆποα (οὸ 
{π6 [οὐ δῇ ρΘΟρΙΘ, ρῖνο8 δα! Ποηλ] ἔοσοθ ὑο π6 ἀγσυμηθηΐ ἔγοπι ρτυ- 
ἤδοΥ; αἴὔογάϊηρ 8 βίγοηρ ῃγοοῦ οὗἁὨ [Π6 ᾿ἱπυϊπηαΐθ ἀπῖοι ΠΟ δα βἰβίβ 
θη {6 ἔνχο αἰδβρθηβαίζουϑ οὗ Μοβοϑ δπά οὐ «688 ΟἸ γὶβί, δπὰ 

ΘαΌ ΠΥ ργθοϊυαϊπρ [86 ἀγί} ῥγούθηβιομβ οὗ μυϊηδη ᾿τηροβίαγο, πὰ {116 
ἀατγὶηρ Ορροβιίοι οὗ Βυπιδη ρόασ. Τῃθ μῥΐδπ οὗ Ῥγορἤῆθου νγ88 50 
ΜΠ ΙΒΟΘΙΥ σοπδἀταϊοά, (μαὺ (86 ραθϑ: 008 δῃα Ὀσο)υάοοθ οὗ {6 «68, ἰη- 
βίοδα οὗ ἐγυδίταπηρ, (1616 10; δηα τοημαδγοα (86 ρϑύβοη, [0 στ βοιη 
πο Ὺ τοίοστοα, {π6 βυϊδοσγιπσ δηα ογυοιῆοα ϑανιουν ἢο δα ὕδθη ρῥτὸ- 
ταὶϊβοα, 10 18 πόουΐῃυ οὗ τγϑιλαῦῖς, ἐπα τηοϑύ οὗ ἔπ686 Ῥγθα! οἴ 8 ἡγ 6 ΓΘ 
ἀ6᾽ νογϑα ΠΟΑΥΪΥ, δπα βοπλο οὗ (ἤθπὶ τόσο ἴδῃ, ἴἤγοα ὑπουδαπηα Ὑ6Ά 8 
δρο. ΑὩΥ ΟὨΘ οὗ μι 18 βιυιηοϊθης ἰο ᾿παϊοαΐθ ἃ ῬγΘΒΟΙθΠ66. ΤΏΟΓΘ 
{δὴ Ὠυμηδη : Ρυΐ {δ 6 οΟ]]Θοἴϊνα ἔοτοα οὗ 4} ἱδκδη ἱοσϑίμον 15 βαςῇ, 
{παῖ ποίβληρ᾽ ΤΔΟΓΘ οδῃ Ὀ6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΣῪ [0 ὈΓΟΥ͂Θ [Π6 Ἰη!ογροβιίοη οὗ ομὰ- 
ΠΙΒΟΊΘΏΟΘ, ΑΥ 186 ΘΒ Δ :Βηγηθηὺ οὗὨ {π6 1 δα οἱ ἐγ; δηα {Π18, ον θη 
εὖ 80 σοιησία ἃ Ῥουϊοα 88 {Π6 ργθδβοηΐ, γγχ9ὸ Πᾶν ΙΓ 86θη, 18 ρἰαοοά 
θογοπά 41} ἀουδέ, ΕῸΣ [86 ὈοοΪκδ, ἰπ τ ΠΙΟἢ {ΠΥ ἀΓ6 οομίαϊ πο, ΓΘ 
Κποόσα ἰο Βαανα θὰ τχιτίδη οὐ (86 τὴ6 ἴο τ οἢ, ἀπ ὈΥ ὑπ6 ῬΘΓΒΟῚ8 
10 ψΠΟπι, ΠΟΥ͂ ΔΓΟ ΤΟΒΡΘΟΏΨΘΙΥ δβδιρηθα, Δπα 4180 ἰο ανα Ὀ6Θὴ ἰγϑπδ- 
Ἰαϊθα ᾿ηίο ἀϊβἔογθηῦ ἰδησυᾶσοδ, πα ἀἰϑρογβαα ᾿πίο αἰ ἤδγθηῦ ραγίβ, ἰοπς 
δοΐξογε 86 δοχὴν οὗ : οϑ8 ΟἸγιϑ. [{ 18 δοβυγά, ὑπογοίοσθ, ἴο βὰ- 
Ῥοδβα ὑἐμπαῦ ΔῺΥ ΤΟΥΘΟΥΥ τ τεθρθοῦ ο {Β6πι, 1 αἰὐδιιρίοα Ὀγ {μ6 ἤγοϊ 
Ογϑδηβ, βου] ποὺ αν Ὀδθθ ἱπηπιθαϊδίο Υ ἀεϊδοϊθα : δπα 81}]}} 
ΤΏΟΓΘ δρδυγά, 1 ῬοΟΒΒΙΌ]6, ἴο Βρροβθ {ὑπαὺ ΔΩΥ͂ ῥδββαρθδ {ππ|8 ἐογροά 
ββου ὰ αῇθεγισαγαῖς Ἀν Ὀ6Θη. δαἀπι θα ΠῚ ΘΓΒΆ]]Ὺ ἰπΐο 16} ΒΟΥ ΡίΓΘΒ 
ΌῪ 186 6108 {Πϑηλβοῖνθβ; ψβο, ἔτοτα μα Εγεῦ δρρ]οδίίοη οὗ [Π686 ργὸ- 
ἀϊοϊίοηβ ἴο 6888 Ογίϑδί, βανθ δσπάδανουγθα ὈΥ̓ ΘΥΘΣῪ τθίῃοα ἴο ροῖ- 
νοσῦ {Π6ῚΣ ΠΟΘΙ Ωρ. ΘΌΓΟΙΥ, 1 [86 Ῥγορἤθοῖθθ ἴῃ ἀποβίοῃ μδα πού 
Βδθῃ ἔουπά δἱ ἐμαὶ ἔπλθ ἴῃ {π6 τυ ηρΒ ὕο τυ μιοῖ [π6 ἢγβύῦ ργοραραίοσβ 
οὗἁ ΟΠ γΙβΔὨ ΟΥ̓ ΔΡροϑα] θα, {μ6 “6178 ποοαβα ο"ἱ]Ὺ ἴἤο ργοάμοθ {ποβ6 υυσῖῦ- 
ἸΏρΒ, ἴῃ ΟΓΥΔΟΥ ἰο γοΐαῦα {Π6 ἸΤΩρΟΒΙ ΠΟῈ : δηα βίῃοα πὸ σοί δεϊοη νγὰβ 
ἐλέη αἰϊοιηρίοα, 10 γγ88 ἃ ἀθιμομβίγατοη ἰο [86 τηθῃ οὗ {παῖ ἀρ; δηὰ 
16 Βατ16 ῬΓΟΡ ΘΟΙ68, Ὀοϊηρ ἔου πα ἰμογο ποῖ, ψἱποὰῦ {Π6 Ῥοββὶ Ὁ} Ὺ 
οὗ δοοουῃθπρ᾽ ἔὸῸγ 11 1 ΠΟῪ ὙΧ6ΓΘ ΟΓρΡΘα, ΘΟΠΥΘΥ 1ῃ 411 ΓΕΆΒΟΙ 85. [ὉΓ- 
ΟΙὉ]6 ἃ ἀδιῃγοιβίγδιοη ἴο Ουγβοὶνοθ δὲ ργοβοηῦ, (μδὺ {Π6Ὺ γα νυ γι ΐοη 
ἴπογο ἔσομαι ἴπ:6 θαρὶπηϊηρ, δπα, σΟμΒοα 6 Ώ ]Υ, ὈΥ αἰ ν] 6 ᾿πβρ᾽ γαίῃ. ἢ 
ΤῊ Ὀγορβθοῖθθ νυ Ὡ]οἢ τοβρϑοῦ ἴ[π6 Μθβδιδῃ δα ποι ν ἔΒῊ ᾿ῃ πιιη}- 

67, ΠΟΙ ψαριθ δῃὰ δαυϊνοολὶ ἴῃ ποὶγ σϑίεγοησα; Ὀὰΐ ὨυΠΊΘΤΟΙΙ8. 
Ροϊπίθα, διὰ ραγίάμουϊασ. ὙΒΘΥ Ῥθὰγ οπ ἴμοπι (μοβ6 ἀἰβογ πιϊπαιηρ 
ΤΆΤ ΚΘ, ΟΥ̓ Ὑ810}) αἰ νίπθ ᾿πβρίγίο τοϑῪ θ6 ἀἰβι: ρα Βμ 6] ἔγομη {ΠῸ 
οοΟη)θοΐαΓο8 οὐὗἩ Βυϊμδη βαρβοιίυ; δῃὰ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΟΥ̓ ΡΓΟΌΔΟΪ ονθηΐ 
ἔγοταῃ ἃ οϑβὶ δῃὰ υὑποογίδϊπ ΟΠ ροηογ. ΓΉΘΥ ΔΓ Βυο 88 οδπηοὶ 
μα γοίοστϑα ἴο ἐμ ἀἰοίαῦββ οὐ τηϑσθ παίῃγαὶ ροπϑίγαϊίοη ; θδϑσδιβα {ΠΟῪ 
ΔΓΘ ποῖ οοῃῆηρα ἰο φζοῇογαὶ ὁσσυγγθηοθϑ, Ὀυΐ ροϊπὺ ουὗὖ ἢ δι πσΌ ΑΓ 
Θχδοίῃϑϑβ ἃ ψϑυι οὐ οὗ τηϊηΐα οἰγουτηβίαῃοοβ γοἰ αηρ; [0 {π168, Η]ΔΟ68, 

1 17)γγ. Ἐνο]ε ἢ 6 Βδιηρίοη 1 οϊτοῦ ἔοσς 1792, Ρῃ. 310, 3211]. 
τ 2 
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ΔΗ Ῥδγβοηβ ΨἈϊοΝ γοσ ΠΟΙ που οὈ]δοίϑ οὗ ἔογθϑιρ ἢ ΠΟΥ σοπ)θοΐα ΓΘ, 
βασδιβα ἸΘῪ ὙΘΙΘ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ οοπηθοίθα νυ ἢ {Π6 ᾿ΥΙΠΟΙΡΑ] ονθηῦ, 
ΟΥ̓́ΘΥΘΠ ῬΓΟΌΔΌ]6 ΟἰΠ6Γ ἴῃ {ποηηβοῖγοβ ΟΣ ἴῃ {Π6ῚΡ τοϊαίίοη. ΤΉΘΥ 
ΜΌΓΘ ΒΌΘἢ 88 Θου] ἃ ΟὨΪΥ μανα οσουγτοά [0 8 τιϊηα (Πδὺ τγ88 ὑπᾶον {86 
Ἰπηηρά δία Ἰηἤπθποα οὗἨ {86 αἰν]ηΣυ, ΟΥ̓ ΒΙΟΒ ἀἰϊδίαπ ΡΟΥΘ 8 γ6ΓῈ 
Ταν θα θα, δά (Π6 βϑογοίβ οὐἠἨ ὈΠΌΟΓΩ ἀρσ68 ἀϊβοϊοθδβθα. Τῃ6 βοΐοῖμθ οὗ 
ΡΓΟΡΉΘΟΥ, οομεϊεγρά ἴῃ 118 ἢγβῦ ὀρϑηῖηρ, 18 στγϑάυλὶ δάνβϑηοο, δπὰ 108 
ἢηδ] δῃα {1} οομηρ᾽ οἰϊοι τῇ {μ6 δαάνθῃΐ, {Π6 τα ϊηἰδίτυ, [6 ἀθϑίῃ, δηὰ 
ΤΘΘΌΤΥΘΟΙ ΟΝ, οὗ (Π6 Μεβδβίδῃ, δὰ [86 οχίθηβι γα ὑσόρτϑϑβ οὗ [06 (ἀοΒρεὶ 
διλοηρ; 6 (ἀΘη{1188, ἰοροῖμοῦ 10} 1[8 Ὀ] 6886 ᾿Ἰπῆπιθηο6 οη ἱπά! γ] 40.418, 
Βοοίθῦιθβ, σου γῖθ8, δὰ 6 ἢο0]6 τὰοο οὗ τη ΚΙΠπα, ---- 15 δὴ οΟβ]οοῦ, 
{Π6 σγααίαβί δῃα τηοϑύ β] τὴ6 {μαῦ ᾿ηλρὶ πα ΟΣ οδῃ ΘΟΠΟΟῖνα, δπα [6 
τηοϑύ ρα βίη δά προγίδην {παὺ [86 Ὠυπηδῃ πιϊμα σδη οοπίεοιηρδίο. 

700 έβιι5 φίυε αἷΐ ἐδ ργορλείε ιοϊέπεδ5; θα δγοιπα ἤϊτ {Π6ΥῪ τον 186 
Ὀδβηηβ οΟὗἩὨ {Π6}} υπιιοα ἸΙσρῃθ. [πὸ ΠΙυϑιταϊοι οὗ {686 γϑιρδγίκβ, 'γ8 
Βἢ.4}] ΠΟῪ βο]ϑοῖ 4 ἤξισ οὗ [Π6 τηοβί βύγικίησ ργθαϊοομβ σοϊδίννα ἴο {π6 
Μεββίδῃ, δηα 8ἢ.4}} βΒῇουυ {Π 61. δοσοι } !]Βηῃτηθηῦ 1ῃ {πὸ ροσβοη οὗ “68ι18 
ΟἸγῖϑῦ; γοίυτϊησ {Π6 Τοδᾶον ἴο {πΠ6 ΑΡΡΘΠΑΙΧ ἔῸΣ 8 ΤΟΥ ΘΟΡΙΟΒ 86.168 
οὗἨ ργορἤϑοῖθθ, τ} {πεῖν ]Β]πγθηῦ 1ῃ 016 ὙΘΣΥ͂ ΟΤᾺΒ οὗ {Π6 ᾿ΤΙΘΥΒ 
οὔ [6 Νοὸν Ταοβίδσηθηί. ἢ 

Ὗγ6 ὈοΒο]ὰ {π6 Ρτγοωλῖδα οὗ ἃ Ἐβθάδοιηο ρίνϑῃ ἴο οἵἱὺῦ ἄγβί ρδγϑηΐϑβ, 
ἸπηηοἸαίθ! δον [Π|6 [81], ἸῺ ουϑοῦγα δηα ρΌΠΘΓΑΙ ἴοστηβ. (θη. 111. 15.) 
1 ἰογοίο]α ἃ νἱοΐογσυ ψμϊοὴ σου] Ὀ6 ραϊηθα ΟοΥ̓ΟΡ [6 ΘηθαΥ {Ππδὶ μαα 
ἀοοοϊνοα δπα δοπαυογοα {ποῖα ; ἃ νἱοίοσυ {π6 τιοϑὺ 1] πϑίσϊουβ ἴῃ 18 
οἴεοίϊθ ἀμ ΘΟ ΒΘ 6 Π068, Δη4 ὙΠΟ Βῃου ἃ Δ Ρν τονθηρ οἡ {Π6 86 .- 
ΡϑηΐΒ Βοδὰ τΠ6 6ν}}8 ἀπα τα] βου 168 πῃ] οἢ μα Πδα ᾿ηἰτοἀπορά τηἴο 1Π6 
ὑγονἃ., ΕὙΣΙΠΟΣ, τὰ Ὀοἢο]α [Π6 Ῥγόμῖδα σαπονγοα ἴῃ βοιηθν δῦ ΟἰθαΓΟΓ 
Ἰδληρύδσο, ἴο {Π6 ραἰγ το 8, ΡΑΓΠΟ]ΑΥΪΥ τὸ ΑΌταπδι, ἴΠ6 στοαῦ ἔΑ ΠΟΥ 
οὔ ἼΠ6 Πα], ἀηα ([Π6 Ργϑοῖβα ᾿πὸ Ἰπᾷιοαίθα ἔγοτη τ οὶ [ἢ6 Μοββιδῃ 
γγ88 ἴο δ6 ἀοβοοῃάδα; ἐπ Ὁ] Βἰτηθπὲ οὐὗὁἨ σβῖοῖ ῬΤΟΡΠΘΙΟ ῬΓΟΙΉ186 ΤΩΔΥ͂ 
6 Β6θὴ ἴῃ {Π6 σϑηθδίορίββ οὗ 6βὰ8 ΟἸμγιβῦ, ἰἌκοη ἔγοπι [Π6 ῬΌΡ]1Ο γ6- 
αἰϑίοσβ Ὁ Μαίίπον δπα 1μυϊκα. 

ΤἈ6 ρσορμδῖβ αν ποῦ ΟὨ]Υ ἔογοίο]ά, ᾿ῃ σΘΠΟΓΑΙ ἰθυτη8, ἃ στεδῦ τονο- 
Ἰαύοπ ὑπαὶ νου] ἴα κα ρ]806 ἴῃ {μ6 που] ὈΥ {Π6 σοταΐηρ οἵ {π6 δί68- 
βδῃ ; θυῦ {Π6Ὺ πᾶν ἀ6]1ποαϊθα βοπλθ ρα ουΪαΓ οἰγουμηβίδῃοα8 δε θηαὶπσ 
10, τ Ιοἢ ΟὨ]Υ [86 γα οὗ οἸημίβοϊθποα οου]Ἱὰ πᾶνο ἔόγθβθθη. ΤΉΘΥ Βαανα 
τ ΔΥΚοα οαΐ {86 ῥγΘοῖβα {ϊπη6 δ πα ρδοα οὗὁ 1η6 Μαββίδηβ δὲτίι; (ΠΟῪ 
ἤανα ἀοβουῖ θα ἢ ποπάογίαϊ ὁχδοίηθββ [Π6 ἀἸβι Πρ ἸΒμϊηρ ἔδαίαγοβ οὗ 
ἢ]8 οὔὔοθ δηὰ οπαγδοίου ; ὑΠῸῪ αυο αἀἰβρίανοα 1 δαῦδὶ Ὀοδυ Υ δηὰ 
{Ρυ (ἢ {Π6 οἴἴεοίβ Πα ΘΟ ΒΘ] 6 Π068 οὗ ἢϊ8 δΔανοηῦ; δηα, {του ρῆ 8}} {Π6ῚΓ 
Ῥτγϑαϊοίομβ, βου ῖηρ' ροϊη πρ ἴο {π6 Μοββίδι, δἰ μοῦ ὉΥ ἀἸγϑοῦ δρρ]}- 
σΔΌΙΟΏ, ΟΥ ὈΥ̓͂ ΒΘΟΟΠΟΔΤΥ δηὰ ἀϊδίαπῦ Τοίουθησθ, 18 80 ᾿πίθγονθη 1 
1Π6 ρϑθοτγαὶ σοηϊοχίασθ, {π6 ηΐγνουβαὶ βοθθηλθ ΟΥὗὨ ὈγΌρΡΏΘΟΥ, ἐμαΐ, ἈΥ͂ 
Κοορὶμῃρ 1 ἴῃ ΟἿΣ 6ΘΥ6, Ὑ6 888}}] Ὀ6 {ΓΠΙΒΗΘα ὙΠ} ἃ οἷα ἰο ἔγαοα ουῦ 
{8π6}ν ἰυΠ]τλΐθ ἀοβίση, δηα οοπίοιηρ]αία {ποὶγ τηαΐαδὶ οομπθοίζοι πὶ, 
8η4 ἀδρθμάθηοσα οἱ, θβ ἢ οἵμογ: ἴον ἐλε ἐδδέϊπιοπν 0 «,εδιιδ ἐδ, ΟἸΘατΙΥ δὰ 
ΘΙΔΙὨΘΏΓΥ, ἐμ Θρίγὶέ οΓ Ῥγορῆεοψ. “ΤῊ Ϊ8 18 18 ΣΌ]Ἰπρ' δα νἱῖ8] ργϊποῖρ]α. 
Βινεβίοα οὐὗὨ 818, 10 ἰο868 118 βρὶγιῦ ἀπά 118 ροσοσ. ἴ6 βϑβοϊἃ πο 

δ 8566 ἴ.9 ΑΡροῃάϊχ ἴἰο {μΐδ νοϊυτηθ, Νο. ΥἹ. ἱπγγὰ, 
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ΘΟΠΒΙΒύΘ ΠΟΥ : [6 ᾿τργαβϑίοη οὗ 118 αἰ ρΏΥ 18 να κοηδᾶ ; 118 οὈ] οί 18 
ἀεορθαδοά : 118 ϑηᾷ ἴθ ἀαγκοηοά. Βιιί, νἱονοᾶ ᾿ῃ {}}18 ἰρμῦ, να ὈοΠοΙά 
1η Ὁ 8 ΠΑΣΤΩΟΠΥ ΜὨιοῆ ἀΘ ρἢΐ8, ἃ σταπάθυσ τ ΒΙΟἢ δύο ΙΒ 68, ἀηα ἔγοπὶ 
186 τοβὰ]ν οὗἩ 186 σιοἷς ἃΥ1868 δυοῇ ουϊάθπμοθ ἃ8 Ουσὶ 8 ΘΟΥἹοο ἴο [ἢ 6 
ὑπ ἀογϑίδηἀιησ. Μογδ ρα ου ΔΥ]Ὺ, 

1, ΤῊΘ ργορβθοῖθ οὗ ἴμ6 ΟἹά Τοβίδηηθηὺ ἀἰβυϊ ποΙ]Υ δηπουπορά ἰμαὶ 
ἴπ6 ΜΕΒΒΙΑΗ ὙΥγΑὰβ8 ΤῸ ΟΟΜΕ, σμθ ἴμ6 σονογητηθηΐ βῃου ἃ 6 αὐ συ 
ἰοϑὺ ἔτοτῃ 4}. 7716 δοερέγο (ρθου αν ργοσορσαῖάνα δηὰ αἱρηγ) ελαϊ 
ποΐ ἀεραγέ ζγοπι “μααὴ εἰ διιίος σοπιο. ((ἀθ6ῃ. χ]ῖχ. 10.) ΤῊ]Β ργθάϊο- 
ὕοῃ 411 16 δποϊδηΐ «6078 ἀρ] 16 ἴο ὑπ6 Μοβδι δῇ. 
Το ἰτῖθο οὐὗὁἨἩἉ Φυάδαῖ '5 ὯὨῸ Ἰοῦσοῦ ἃ Ῥο  εἰσαὶ Ὀοὰγ : ἰδ 8428 πὸ δι ΒοΥ Υ ΟΥ̓ τπηαρίδ- 

ἐγδίθβϑ οἵ ἰΐ8 οὐγῃ, Ὀὰὲ 18 ἀϊπρογβοὰ δῃὰ οοπίουπάθα διμοηρ ἴπ6 ΟἿΟΣ {γι 068 οἵ ον: 
ϊ8. ργοδθηΐ οοπάϊτίοη, ᾿μογοίοσο, 145 δὰ ονϊάθηΐ τρᾶσὶ (μα ΘΒΊΙΟΒ, οὐ 186 Μοαβίδι, 
18 Υ͂ σΟΠ16. 

2. ἸθΔη16] ροϊηίβ ουὐ {88 ῥγϑοῖδα ΤΊΜΕ ἴῃ ΠΙΟΝ δα νγὯ8 [0 οοπη6, ἴο 
ἸΏΔΚ6 8ῃ δῃὰ οὗ βὶῃ, ὕο τλδὶζθ γθοΟ ΙΔ [10Ὲ. [ῸΣ ἱΠΙ ΠΥ, δηα ἴο τίσ 
πῃ 8} ΟΥ̓] δϑίϊηρ τσ οουδηθ88.;2 Ηθ ἤχοϑ {86 βαυθῃΐυ ὑγ6 6 κβ (οὗ γϑδγβ, 
{Πδὺ 18, ἔουν Πυπαγοθα πα ΠΙΠΘΙΥ͂ ὙΘΆΣΒ), ΟἿ ΟΠ6 οἰάο, αὖ {6 δάϊοι οὔ 
ΑΥίάχογχοβ, ἔου {πΠ6 συ ]άϊηρ οὗἉ « ογδαίθιω, τ ἈΙοῖ γγα8 δοσοιῃρ] ῃοά 
Ὀγ Νοβομλδῃ ; δηα, οἱ {Π6 ΟἴμοΥ, αὖ τῃ6 ἀδθαίῃ οὗ {π6 Μρεβίδῃ, δπά {ἢ 6 
θα Δ ὉΠ ηθαῦ οὗὨ μΐ8 ομυτοῦ, ὙΠ6 ὕπο ροϊμίβ οὗ {118 ἀυγαίο ἃγθ 
ἐπογϑίοτα Καόνῃ, πα ομο ἀοίοστηϊηθθ (μα οἴποῦ: [Π6 ἴοσια δὲ τ ἢϊοῖ ἃ 
τονοϊυὔοη ΟΥ̓ ἰΟυγ πυπαγοα δηα πἰπΟΙΥ ὙΘΑΓΒ ΘΟΠΉΘΏΟΘΒ. ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ 
ΒΏΟΥΒ ΠΟΤῈ 1 οηᾶ8. ΤΠδ ῥγορῃοίδ Ηαρραὶ δηὰ Μίδ Δ Σ: ὃ ἰογοίο] 
(μαὺ (86 Μεββιδῃ, ἐλε ἀεϑῖτο 9 αἷϊ παίίοπϑ ισλοπι ἐλεν τοετο δοολίπο, Βμου]ὰ 
σοί Ὀαΐογα (86 ἀοβίγυ οἴου οὗὨ [86 βοοοῃα ἴθ ]6, δηα ἰδδὺ Ὦ18 ργθβθῆοθ 
8Βῃου]ὰ 411 αὶ νὴ ἃ ΡΊΟΥΥ τ ΙΟἢ (86 γί ὑθρὶο μδὰ ποῖ, (πουρ ἐὺ ν᾽ 88 
[ᾺΓ ΟΠ ΟΥ 8 Πα ΤΟΥΘ ΤΔρ ΠΟΘ ηΐ. 

ζεδὺυ5 ΟἸτῖδὲ ργοδοδβοά ἱπ πδὶ ἰδυρ]θ, ΒΊΟΝ τγ88 (οί 1] ἀοδίχογοα πίη ΤΟΥ 
γοδι8 δϊπαεγτπδιὰβ. ΤΉ βοοοηὰ ἰθρίθ 88 Ὀδθὰ ἀοδίγογοὰ ὑρτγαγὰδ οὗἩ δανοπίθθῃ 
οοηζυσίο8 ; τΏΘΏΟΘΟ ἰδ ἰδ τιδηϊίοδὶ ὑμδὲ ΙΔΟΣΘ ἰμδῃ δαυθηΐθθ σθηϊυγῖο5 μάνα οἰαρβο 
δ'ῃηοθ 186 Μοβδιδῇ οϑῃ,θ. 

8. Το ῬΙΑΟΕ Ὑδοτο ἐΐθ6 Μοββίδαῆ τταϑ ἰο ΡῈ Ὀοχσῃ,---υἱΖ. Βοί}- 
Ἰοοτα,---δηα [86 ΤΈΙΒΕ ἴτγοπι τ] ΟὮ Β6 τγα8 ὕο βρτίηρ ((μαῖ οὗ Ψυ64}}), 
Ὑ6ΓῈ ΠΠΠΟΓΑΙΥ Ῥγοαϊοίοα Ὀγ Μίοδῆ. 

Βοιδ {1656 οἰγουτηδίδηοοβ δὰ σχοοογάθὰ ὉΥ ἴ86 δυδηροἑ βίϑ 88 (1816 ; (π6 ᾿γον]- 
ἄφησα οὗ ἀοὰ 8ο οτἄοσίηρ ἰδ, {αὶ Αὐσυδίιι6 κ»Βουϊὰ [6 οοτηπηληα 8 ζΟΠΘΓΑΪ 6 η808 
ἴο Ὀ6 ἴακοπ, τῆς οδυδοὰ “Ζ2οδαρὴ δηα Μαγγ ἰο ρὸ ἴο ΒεοιἼθμθῦ), ποῖ οὐνἱν ἰδεῖ βῇ!6 
ταϊρθῦ Ὀ6 ἀεἰἑνετεά {μογα, Ὀυΐϊ ἰδεῖ, {μεῖσ πῶσηθβ θεϊηρ ἴμθγθ θπίοσγθα, ἐμεὶν ΤἈΠΉΥ 
τη Ὅ6 δϑοογϊδι πο, δπὰ πο ἀουδὲ τρῶς αὐδογτγαῦὰβ ΑΥΊ86 88 ἴὸ ἐποὶν Ὀδηρ οὗἉ ἐλ {πὸ 
ψ' Παυϊά. ΑἸ] 186 Ἔνδηρεὶ δὶϑ αν πιθπιοηθα ὑπαὶ 9658 νγ88 Ὀογπ ἴῃ Βοι ἢ] μοι οὗἁ 
υξδα, δηὰ (μας {Π18 8 ἂπ ἀαπἀδουδίοὰ οί τα ἃγα ᾿Ἰῃοσιηϑὰ Ὁγ βαὶ, θη ἢ δβϑδοσίβ 

πεῖ ἐ ὦ; ευἱάτηί οἱ» Ζογα ἐργαπᾷ οἱ 97 ὑμάαλ.. 

4, Τῇ Ῥγορβοὶ 1βαϊδῃῃ 888 ραγιϊου αὐ]γ ἑογοίοϊ ἃ, (μαι τ86 Μαβϑίδῃ 
δου )α Ὀ6 ΒΟῊΝ οὔ νἱγρὶῃ (188. νἱϊ. 14.), ἀπά παῖ ἢ6 ββου]ὰ ἀδβοθηή 
ἔτοπι ὑπὸ ΤΆΤ οὗ Πανιὰ (Ἰχ, 6, 7., χὶ. 1, 2.), μ]ο γ88 ἃ Ῥαυ  ουΪαν 
Ὀγδηο οὶ οὗ {86 ἰτῖδο οὗ Φυάλ. Ὑ͵ΏΉ116 μα Ῥοϊπίβ ουῦ Βὶ8 τηϊγαουϊοιι 
διγίῃ, δηά ἀθβοσῖθοβ ᾿ἷ8 ἀδθδοθηΐ, 6 ρουγίγαυβ ἢ18 σμαγδοίοσ 1 ΘΟ]ΟΌ ΓΒ 

᾿ Ὧν. ΓΜ θ᾽ 8 Βαπιρίοη 1,οΐαγοδ, Ρ. 291. 94 οὐϊὶ. 5 αη. ἰχ. 94---27. 
8 Ἡλρραὶ ἰἱ. 6---9.; Μα!. [1]. 1. « Μίεδὴ νυ. ῶ.; Μαῖι. ᾿ἰ. 1.; Ποὺ νἱὶ, 14. 

τ 
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80 βἰγ κὶηρ δηᾶ αἰ συ ἸΒὨϊπρ᾽, 88 (0 ΓΟΠΘΣ 108 ΔρΡτορτιαίοι ἰο Ομ τὶδί 
οὈνϊουβ ἕο ΘΨΘΥΥ͂ ΟΩ6 ὙΠῸ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ {π6 μϊοῖαγΘ 18 {Π6 οτρὶηδὶ. [ὲ 
γγ88 {18 ΠΟΙΥῪ ρσγορμοῦ τγῆο ἔογοίο!α ἐμαῦ (Π6 ΜΘββίδα βῃου]ά Ὀ6 (111,1, 
2, 3.) ἀοθϊαΐα οὔ" οαὐναγτᾷ ρονγοῦ οὐ ᾿ηῆμπθποθ (ο αἰΐγαοί {86 οϑίθοιη 
δ ᾿ηϑυγα {Π6 αὐἰδοῃτηθηῦ οὗ ἴμ6 νγου]ὰ ; {μαῦ ἐμπουρῃ ἴπ {86 6γ6 οἵ 
(οὐ Π6 βῃουϊά Ὀ6 (χχν. 16.) ἐήε οἰις  σογποῦ βίοπε, οἱθοῖ, Ὀγθϑοΐοιδ ; 
γοῦ {πδὺ ἢ6 βῃου]ὰ 6 (υ1:1}. 14, 15.) α ξίοπε 4} βἰμπιδίϊησ απά α τοοῖ 
47 οὔεποος ἴο ταθὴ ψῆο ν γο συϊάθα ὈΥ {86 Βργίηρβ το Ση σΘΠΘΓΑΙ 
δοίπμαϊο {86 Ὠυπηάπ Ὀγοαϑί, βυοῖ 88 Ἰπίογοϑέ, αι θη, δπα {π6 ἰονα οὗ 
ΒΘ 3.8] ΘΠ] ΟΥπηθηΐϑ: 8Ππα ρΑΓ Ιου] ΑΥΪῪ αὖ γγ88 ἔογοίοἹα, ἐμαὺ ἐμ6 «68 
δλομί {αἰ οπ ἐλὶς τοοΐ ; βου] τεΐαβα ἰο 11 ἃ οὐ ᾿ϊπὶ 88 116 ομ]ν 
ἔουιιπαάδθοη οὗ {μοὶγ Βορο8:; Ὀυΐ βμου]ά, ἢ {Π61Ὁ δἰὐθεωρῦ ὑο δῆδκα δῃὰ 
σνογίῃτον 10, θ6 {ποηηβοῖνοθ βοδίογοα δηὰ Ὀγοΐίκθη ἴο ρίθοθβ, ΤῊ βϑῆλδ 
ΡῬτορμοῦ ἀθοϊαγοα {μαΐ 6 βου ὰ (νι, 9, 10, 11.) νοὶ] {π6 δγϑϑ οὔ 1ὴ6 
Ὑγ186 8η4 ἰοαγηοά, δηά ργϑβϑο {μ86 ρΌΒΡΘΕΙ ἴο [Π6 ΡΟΟΣ δηὰ 2} ογαΐα ; δαί 
6 βῃου ά (χ]ι!. 1. ὅζο.) χαβίογο βι σὺ ἴο [16 ὈΪ]1πά, Πρ ἢ ἴο {Π6 ἀϊδοαβοα, 
δηὰ σὰ ἰο (Βο86 ψῆο δα Ὀθθὴ ορργεϑβθα ψιςὰ ἀΑΥ ΚΠ 688; ἱμαὺ ἢ6 
βου α ἰοδοῦ {86 ἰγὰθ δα ρογίθοι ψγ8ῦ, δηὰ βῃοιυ Ἱα θ6 {16 στοδὺ ἴη- 
βίγυσίον οὗ [6 (ἀπέ ]68; {μδῦ (1χ. 10.) Κίπρβ βῃμουϊὰ [8}1] ἀονγῃ Ὀδέογο 
μ1π|, Δα 411 πδίϊοη8 ῬΑΔΥῪ Πὶπὶ Ποιηᾶρα 8πα ΟὈΘαΙΘποΘ; {πα ἷ8 σοῖσι 
Ββου]α θ6 ρζαεμί]ο δπα Ὀδησονοϊθηΐ ; ἀπά {πα ἐπα Ἰηἤπθηοο οὗ μ18 σοβρεὶ 
Βῃου ἃ μαγγτηοηΐβο ἐπ 6 ἠαττηρ (᾿ν. 13.) ραβϑίοπϑ οὐ τρδηκιηά, δηά, ἰο- 
σοίμοῦ ψ{π} τη6 Κηον]οᾶρο ἀπὰ ποσϑρ οὗ {π6 σι (ἀοά, 6βίδὈ δῇ 
Ῥθ866 δῃᾶ ρυγὶγ οὐ {π6 φαγί, (ν]. 6, 7, 8.) 

δ. Ιὰ (86 δέιγ-ι νὰ οπαρίοτ, 086 ῥῬτορμοῦ ρΊνΘΒ ἃ τηοδὺ β γι κίηρ δηά 
αἰὐὔδοίϊηρ ρῥιοΐαγα οἵ (86 ἰδαρονς δηα θθμανιουγ οὗ [π6 Μαββῖδῃ δπιάβὲ 
[6 τηοβύ αἀἰδίγοβδιηρ δηα ΒΌμΑ ἸδΌΪηρ' ΒοΘπ 68 ᾿ἰὨγουρ ἢ τ Βιοἢ ἢδ ραβ8θά. 
ΗΙ8 ΌΒΑΤΗ, οοπβιάογεα 88 (6 στοδύ ργοριϊδίλοῃ ἴῸν (μ6 8159 οὗ {Π6 
νι 8016 οὐ], τγαβ δὴ οὐ]οοΐ οὗ δυοὶ ναϑὶ ἱτηρογίδῃοο, μα 1ὑ ρ]οαβοα {μ6 
Πινῖηθ Βοίμρ' ΒΙΓΟΏΡΊΥ ἴο τλϑυῖς {16 ποτὰ αἰβίληρυδιιοα οἰγουτηδίαποοϑ 
οὗ 10 ἴῃ Ῥγορβοίϊο Ἰαησυδρο; ἴο {π6 πᾶ ὑμπαῦ οὖν ἴα τὰ ἶτα περ 
αν ΘΥΘΕΥ ονυϊάθησο ἴο οοηβγιῃ 1ὑ ὑπαὺ νγ88 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰ0 ρῖνα βαιϊδἔδο- 
ὉἸοη ἴο πιοᾶεδβὲ δῃμὰ ᾿πηραυῖλαὶ ἸΠΑΌΊΓΟΙΒ. 
ΤΙ ἴποξ ἴπ ΘΥΟΥΥ͂ Τοβρθοῖ οοΥτοβροπαβα τ} ἐπ ργοάἀϊοιϊοη ; δηᾶ 80 ΤᾺΣ γγλϑ ({6 

Ῥγορ)ιοῦ ᾿ηἰγοάΔαυςρά ἰηΐο ἴΠ6 βοογοῦ οοι 868 οὗὨ (Π6 ἀϊνὶπο ταϊπὰ, ἐμαὶ σθαι ἢ6 βρόο κα 
οὔ ἐμκίατο ονθηΐβ, 6 ἈΡΡΘδΥβ ἴο Ὀ6 χοἰ ἰὴ ΓΒ ΟΙΣ ῥραβὲ ἢ βύουΥ : ἴον ἴο [μδὲ οπιπιβοϊθῃς 
(οι, τῆοβα Ἰίσδὲὶ ἀϊγοοῖοά {π6 ργορμοῦ δ δύ {πγου ἢ [86 ἀατκοϑὺ γθοοβ868 οΟΥὨ ἀϊδίαπὶ 
Ασ68, Ὀγθδβοίθποα δηᾶ δοσοιηρ ϑῃτηθηῦ γα ἰδ6 Βᾶπι6; δηὰ ἴῃ ἔπΐατο δηὰ (6 ραβδὶ 
ἴογι Ὀὰΐ ομα ΟὈ)θοῦ. Ηδπορ ὑΠ6 πηοϑὺ βγη σ Βοθπο8 ΟΥ̓ ΟἸΥἾ80᾽ 8 ραϑδῖου ἃγὰ ἀ6]}- 
ποδίοα ὈΥ {86 ῥσορβοίὶς ρϑῆς}} πιῖ ὑπ6 βαᾶπὶθ ἔστ ἀμα οχϑοίπθ88 88 ἰδ ἵμον δά 
θθοπ ἄγαν οὐ {86 βροῦ ψιθδη {Π6 Βαογοά νόϊαπιθ οὔ 1π6 αἰ νῖπα ἄθογθοβ τγᾶϑ πηγο ] θά, 
δηὰ πῆθῃ (μα πλῖοῖ μδὰ ὈΘοῃ {ΤΟγΘβθθ ἴῃ ν᾽ βῖοη 88 ΘΧ ἰ Οἱ [ἃ ἴῃ το] γ ἷ 

δ (οιαρατο Μετ χν. 37, 38. --- Εἰ θ᾿ 8 Βαιηρίοῃ 1,δοίαγοδ, ὈΡ. 291---294. 8.0 βιτἰκὶησ 
ἦ5 1:6 Ῥγδαϊοϊίοῃ οἵ 1δαϊδβΒ αῦονο στοϊοστοὰ ἴο, δηὰ σι βασὶ ῥσϑοϊϑίοη Ὧ88 ἰξ δοδη [1 816 
ἰπ τΠ6 Ρόσγβοη οὗ Φεέδιι5 (γῖδὲ, ἐπὶ [Π6 τηοάοτ ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ τονοϊβτίοη τὸ οὐ] χὰ ὑὸ ιν 
ΤΟΟΟΌΓΒΘ ἴο {Π6 τηοϑὶ ἀρδιγὰ δηἃ ΘΟ ΔἸ ΟΙΟΤΥ ΔΒβου [08 ἴῃ Οτάὰοθσ ἴο ονυδὰθ ἴῃ6 ἴογοῖθ]ο 
δγρτηθηΐ ἩΠ ΙΓ ἴξ δὔοτγὰβ ἴο ἴΠ6 ττυϊῃ οΥἩὨ τ. 6 ϑετὶρίατοβ, ΤΉυΒ δοπιθ πᾶν απγπιοά, ἐμαὶ [86 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἴῃ 4. ΘΒ. 0 ῃ νγα8 σοπιροδοὰ αἰέν ἴδ 6 δοτητηοποοιηθηΐ οὗ ἴδο Ομ τἰϑείαθ τὰ. Νοὶ ἰὸ 
σοροδῦ ἴῃ9 δυϊάθῃοο δἰγοδὰγ δά ἀποοά (866 Ρρ. 40---4δ. φμμγὰν) ἴον 1.6 σοπυ θη 688 οὗὨ Ιβϑὲω}}}Ὲ 
ὙΠ ΠΡ, 88 ἃ σοι ροηθῆϊ ρδτὶ οὗ (ῃς ΟἸἹὰ Τοδβίβπιοηῖ, γγ8 ΠΊΔΥ στοιηδῦς {παι 115 Δβϑογίίοῃ 
18. ΘΟ Ρ ο ΕΥ̓ Γεξιοὰ ὈΥ το γαοὲ ΟΥ̓ Ηἷβ ῬΓΟΡΠΘΟΥ θοΐηρ οχίδης ἰῃ ἴθ ϑεριυαρίηϊ τρεῖς 
γογβίοῃ οἵ ἴμ0 ΗΘΌΓΟΥν ϑοτιρίαγοθ, Μ᾿ Π]Οἢ νγαϑ δχοσπιθὰ οπἷψ 282 γθΑσβ ΒΕΡΟΒῈ ἴδ6 ΟἩγίβείδα 
τὰ. ΟἾΔ ΕΣ ΟΡΡΟδΟΣ οὗ του ϑἰδζίοη δϑϑοτὶ (μα Φοτοσαίαϊ ἰ8 [ἢ ρεγϑοη ἴο Ὑδόῖι 186 ῥτορβοὶ 



Α ῬγοΟΓ ὁ ἐμεῖν ]περὶγαίίυπ. 296 

1η οὐάπίομ ἴο {π686 ῥγορῃθοῖθβ οἵ [βϑϊδῆ, γγΧ18 ΤΩΔΥ τοιηϑεῖς, (μι Ἰοηρ 
Ὀοίογα 18 πιο Πανὶ! ἰοσγοίοϊα (π6 οἴδηρα οὗὨ [Π6 ογάοσ οὗ [Π6 ῥγιθϑβῦ: 
μοοά Ὀγ {π6 Μοϑββ δ, --- [ῃ6 οΟἸο6. ἢ6 βῃου]ά βιυιβίβιη, ---- [ἢ 6. δι θυ! σϑ 
ψ ΒΙοἢ ἢς βου] ἀπάροτγρο, --- ἀηὰ {6 ρ]ογιοῦβ τ ρἢΒ μ6 Βμοι]α ΘΠ)ΟΥ 
ἤτοι ἷδ σοϑυσγθο οι, ἢ18 Ὁϑοθηβίοη, δηα (86 ἀχίθηβῖνο ργορασαίίοη οὗ 
δ18 ροβροεὶ. 

6. Το Μαεββίαϊ γγὰβ ΝΟΥ ἰο 116 ἴῃ {Π6 στάνθ δπα 866 οουτρί]οη, 
Ὀυὶ νγᾶ8 ἴο Ὀ6 ταὶβϑά ἔγομχ ἔμη6 ἀββᾶ οὐ {πὸ {πϊγὰ ἀδν δου ἢ18. ἱπίοτ- 
τηθηΐδ, δηα ἴο δϑοθηῃὰ 1ῃηΐο βϑάνθῃ, ὑΠ6Γ6 ἴο Ταῖστι δὖ ἢ18 ΕΑΙΠ ΘΓ στρδΐ 
Βαῃά, ἱηνοβδίθα τ ἀπΐνοσβαὶ ἀογϊπίοη. ἢ 
ον Ὄχϑοῖῦὶν 411} {8.656 τὨϊηρ8 6 γ6 δοσοιῃ 886 ἃ ἴῃ (86 ρόγβοη οὗ Ομ τὺ 9 οὈνίουϑ 

[0 ΘΥΘΓΥ͂ ΟΩ6 εἶμι ΘΔΓΘΩΙ]Υ σομρᾶγοα ἐμ 688 ΓΘ ἸΟ ΟΜ τι (μ6ῖν (] 8] πηδηΐ. 

ἤ. 1,50}, Ὁ τγαδ ἑοσοίοα ἐμαὶ 186 Μοβϑίδῃ βου ὰ ΑΒΟΙΊΙΒῊ ΤῊΒ 
ΟΙ,, δηά ᾿πέγοάπςθ 8 ΝΕ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ ΟΥ αἰΒρθηβδί οι τ} ἢ 18 ΡΘΟΡΪΘ ; 
δα Δοοογαϊηργ, 6808 ΟἸγῖϑὺ Ὀσουρῇῦ 1Π ἃ ΠΟΥ ρεσίθοῦ δπα σϑίοηδὶ 
ΘΟΟΏΟΓΙΩΥ ὃ 

ΤΉα οἱ σονοπϑηξΐ 8 ΔΙ ἰϑῃο, ἀπὰ [18 ΟὈϑουνδηοα τοπδογρα ἱτροβϑί θα ὉΥ δα 6ὁχ- 
Ρυϊδίοπ οΥ̓͂ ἔπ6 «εἐττ8 ἔγοπι δ υάεδα δηὰ Ψ6γυβαϊθπι, δηὰ (μ6 ἀδβίσποιίοη ὈΥ ἄτα οὗἩ ὑπδὺ 
Κορ] 6 δηὰ αἰίαν οπ τ ῆϊοῖν 186 τεβο]6 οὗὨ [86 «}ανίϑῃ ΡῈ Ὁ]16 του! ἀοροπάρά, Ιὲ 
ΤῈ επειοίοις, 85 ἱπῃροδϑὶ Ὁ]6 ἴο ἀουδὲ {παὲ (16 Μίραϊαῖοῦ οὗ [6 πον οονθηδῃὶ ἰ8 ΘΟπΊ6, 
88 ν αυοδιίίοῃ ἴμοβ6 οχίοσηδὶι γαοί τ ἈΙΟ Ῥγουα ἴμαὺ [16 δηοϊθηὺ οονθηδηςϊ 80 051515 
ΠΟ ἰοῃαΓ. 

ΤῊΘ τδπποῦ ἴῃ Μ ὨΙΟὮ [Π6 ὀνϑη 6] 104] ΠΙϑίουδηβ βμῃονϑᾶ {π6 118]- 
τηοηΐ οὗ {Π6 ῥτορἤθοῖοβ ὈΥ ΟἸσῖβῦ 18 σθιλαυ 0} ]6, ἔογ ὕπο ν ἀϊὰ ποΐ ΔΡΡΙΥῪ 

Τοίοιτοά, ΤὨΐβ ΟΡ᾽πΐοη γὯ68 ἢγβιὶ δδδοτίδαἃ ΟΥ̓ ἴ06 «70 θη ταδὶ βαδάΐϊδῃῃ δου (ἴη Αὔοη 
Ἐπ γ᾽ Β ΘΟΙΩΙΩΘΏΪΔΙΥ ΟΥ [δα }}), δηὰ γδῶδ δἀὐορίοάὰ ὮγΥ Οτοῦπδ, ἔγοπα τθοστὰ ἰδ ἣδ8 ὕεθπ 
Ἑοορίοἀ ὈΥ ΟΟἸ]π5, Ῥαΐηθ, δηὰ οἱμοῦ ἰηβά6ὶ νγίϊζοτβ, Βαΐ 16 σμδγαοίοσβ σίνοη οὗὨ 1Π6 Ροσβοῃ, 
ΨῸ ἷθ (ἢ6 δυῦ͵εοὶϊ οὗὨ {ἢ}}8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ΕΥ̓͂ ὯΟ τηθϑῃ8 Αστθο ὙΠῸ “ ογοπιϊδῆ. ΕῸν 18 Ραγβοῃ 
8 τοργοϑεπίθὰ 88 οὔθ πἰδουΐ μα}, ΘΗ το ἦτο ΔΌτῃ βίη, δηά νῦο πδὰ ΠΟΥΟΓ ρΌΠΕ ΔΒίγαΥ͂ 
Ἰ|κο οἴ μοσ τηδῃ ; 838 οὔθ ὙΠΟ Ὑ͵Ὑῶ8 (0 διε ἴῸγ ἴΠ0 Β[η9 οὗἁ οἴοσβ, Ὑγῃὶο ἢ βυβοσὶπρ8 δ6 ννδ8 
ἴο Ὀεαῦ πὶ τ[Π6 πἰπχοδῖ ῬΔΙΙΘΏςΘ,.--- ΔΎ, 6 τΔ8 ΟΥΘῺ ἴο Τη8 ΚΟ ἰπιθτοθδβίοη ἔοὸσ ἔποδβο [ΓΥ8Π8- 
τοΒΒΟΙΒ ὙΠῸ ὙΟΙΟ ἴδ6 οπι180 ΟὗὨ ἢἷ8 Βα τ ρΒ ; δηὰ ᾿πουρἢ Π6 τγὧϑ ἴο 6 σμί οὐ οὗ ἀϊΐο, 
γοῖ Πα νγα8 ἴο ᾿ἷΐνθ δραΐῃ, ΠΑΥ͂Θ 8 ἰαῦζθ τα θοΣ οὗ ἀἰβεῖ ρ᾽68 δηὰ [Ὁ] Οσσεσθ, δὰ δα Ὠίρηγ 
ΟΧχα]οά ἀπά ἀϊρπίβοὰ, Νον ποὶ οὔθ οὗ ἴ8686 οἤδσγδοίογδ ἰ8 ΒΡ] 8 Ὁ]6 ἴὸ Ζογοπιίδῆ, τ ἢῸ 
ὙΓ8 8076 τὸ ἴη6 δαπιδ δἰ η Ὁ] ἱπΗγπ}} 1168 848 ΟἿΠΟΙ τη Δ,Θ ; Π6 νγ88 ποί ψουπάρὰ οΥ Ὀγυϊεοά, 
ὯΟΓ ἀἱά Πο ἀΐθ ἴον {86 δ'η5 οὗἁ ᾿ἷδ ῬΡΕΟΡ]θ ; δπά ἴδ βιιοσηρ8 τ] οῖ 6 πη δογυγοηῦ οἡ ἐΠοὶγτ 
δοςοῦηὶ ΒΟ νῶ8 80 [ὯΓ ἔγοτῃ θεδυηρ ὙΓῚῈ ραΐίθηοο, ὑπαὲ ἢ6 οὐθὴ οπγϑοά ἰλε ἀαν ιτυλογεὶμ ἂδ 
Ἰρα8 δογη (ὅετ. χχ. 14.) ὁπ. δοςουπὲ οὗ ἴδοπὶ ; δηὰ γὑταγϑὰ τμδῇ 6 πιΐρῃϊ δέε ἐλε σεπφοαποῦᾶ 
οἵ αοάὰ πὑροη ἷ8 σουπίγγτηθη (Χχ. 12.), δηὰ ἴπδὲ αοἀ ψουϊὰ μὲ ἰλέπα οἱ {λ6 εἦδορ ζ70᾽ 
ἐλε εἰαμφλίεν, απ ρῬγέρατε (ἦε γον (δε ἀαν ὁ δεἰαμρλίεγ. (χὶϊ. 8.) ἘΏΤΙΠοΓ, Ζογοιηϊδῃ δαὰ 
ποῖ ἃ ἷαγρθ παηῦεῦ οἵ αἰδοῖ ρ!68, ΠΘ ΠΟΥ τῶδ [6 οχαϊυθὰ δηὰ οχιοὶ θὰ 88 16 ρδγβοῃ 
ἀοβοτ θοὰ ὉΥ Ιδδίδῃ ἰ8 βαϊὰ ἴο Ὁ6. Βυῖ α]Ϊ δῃιὰ Ἐν ῦῦ ραγὶ οὔ {μ|8 ῬΡγορΡἤΘΟΥ ΘΧϑοῖν Θρτοθοϑ 
ἢ τὴ6 Μεββίδη, Ψεβ5, τνῆοβο ἢγβὶ ΔΡΡθΆσθποῦ 763 τηϑϑὴ δηὰ δυ͵θοῖ 5 οὐ Ὑ ἢ ἢ δοσουης 
ἢδ νγῶᾶϑ ἀοδρίδε( ὉΥ πιϑῦ, ἴγουι τοι ἢ6 βαβεγοα ΤΔΠΥ ΓΠίπρα τ [ἢ ἱΠΟ ΧΌΡΤΟ 51 8]6 μαϊΐθηςς, 
δΔηὰ αἱ Ἰαδῖ οηδυτοὰ δὴ ἱσηουιλίηΐουδ ἀθδί!), ἩἰςὮ τν88 Δῃ ἘΧΡ  ΔΙΟΓΥ ββουῆσο ἴῸγ [Π)}6 δἰ 58 οὔ 
16 νον]: δηὰὲ Ὀοὶπρ ταϊϑοὰ ἔγοπι ἴμ6 ἀθδά, ἢθ ἰ8 ποῦ οχδι θὰ πίῃ, οἡ ἷδ ΕΔΙΒΟΓΒ τίει 
μαηὰ, Ἡθογα ἢ6 ΘΥΟΓ ἰΐνοδβ ἴ0 τηδκθ ᾿πίογοθδϑί οι (ῸΣ ἸΥΒΏΦΩΤΘΒΒΟΙΒ; δηἃἀ ἢδ85 ΟΥΟΥ δίποθ δὰ 
8 ἰδῦζο ΠΌΡΔΌΟΥ οἵὗἨ ἀϊδεὶρ᾽ςβ, σσῇο δυο δη γαοεὰ ἢἷ8 ἀοοίγίηο5 δηὰ οδβροιβοᾶ ἢΐ8 Ἔδαξο, ---- 
ἃ δεεὰ ν᾽ ϊοἢ ἢδ6 δογσυοὰ πἷηι δπὰ ν|ὶὶ}} οοοτίπαθ [0 δεστο Ὠίπι πη11} εἶπ 88}4}} Ὀ6 ΠΟ τόσο. 
ΕῸΣ δὴ δοοουηῖ οὗ οἵδοῦ ουδδίοῃδ, (0 το 1.6 τιούοση Φανγθ παν σϑοοιγβο ἰῃ ΟΥΟΓ ἴὸ 
οἸαὰς 1Π6 ἔοτοθ οὐ 1δαϊδἢ Β Ῥγορῇοοῦ, 866 Βρ. Ῥεδγϑοῦ οὐ ἴ}6 Οτοοᾶ, ρρ. 183, 184. [0]]1ο. 
Ἰ01ἢ} οὐΐξ, ; αἷρο Ῥϑ]ογ 8 Ευϊάθηοαβ, Υο]. ἢ, ΡΡ. 1-- 1].,) ἀπά [Π΄0Κ68] Εεἰαἰουιΐδ Ναίαγα! δ 
οἱ Βονοϊδία Ῥυιποὶρία, ἴοπι. 1ἱ, Ὁ». 431]--- 48. 

Δ Ῥιδὶ). ἴϊ, 6. ἄς., χχὶΐ, οχ, 2 (οιῃρδτο Ρβδὶ. χνΐ. 10. ἢ Μαις. χανὶ. 6. 
8. (ομῖρδσγο οι. νΥἱ. 2. ψνἢ Μαῖς. χχ, 19., χχυ δ. 1---7., δὰ 1 Οοσ. χνυ. 4. 
4 Οοιηραγο Ἀβαὶ. χυΐ. 11. ᾿ἰχυ . 18., δη4 [54. ἰχ. 7.; 0κς χχῖν. 50, δ1., Αοἰδ ἱ. 9, δηὰ 

Μαῖιῖ. χχνΐ. 18. 
δ Οοσρασζο εν. χχχί, 81---δ.. ἢ ΗΘΌ. νἱ}]}. 6---1.Ψ 
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τη οπὶ τ (ἢ Ἠοϑι δίοη, 88 11 πο Ὺ οτα ἀουθδία] σοποογηΐησ ἐποῖγ ΒΘ ῆθο, 
ΟΥ̓ απάοοϊάοα 45 ἰο {π6ὶν οὐὐοοῖ. ΤΏΡ Ὀοϊάπαβδ οὗ αϑβουϊίοι θοσα 186 
Βίδῃρ δῃὰ οἤασδοίον οὗ σα, ΤΟΥ Πδα {86 οἰθαγοδὲ ργοοίβ, τῇουθ 
ῬΔυ ΙΟ]ΑΥΙΥ ἔγοηι πλῖγδ 0168, [Πδαὐ ὉΠ 6ῚΓ τλδβύου νγ88 [Π6 Ῥχοιηϊβοα Μαββίδῃ, 
Δηἀ {ποτγοίοσο οσ ἔὉΠ]ν ρογβυδα θα (μαΐ 411 [Π6 Ῥγορῇθοθβ οθπιγθα πῃ 
πῖπ. ΤΉΘΥ ΔρΡρΘΑΓ ἴο πᾶν δὰ πὸ οοποθρίζοι ἐπα (μὶ8 δυϊάθηςα 
οου]ά, ἢ 106 παίυγα οὗ {πῖηρΒ, Ὀ6 ΓΘίογὉ]6 ἴο ΒΥ οὔθ εἶβα; δῃά ἱπογο- 
ἔοτα {Π6Υ ργθββϑῆ ἴπ6 δγρυγαθηΐβ ἀγαάνγῃ ἔτοτὰ (π6 ΟἹα Τοθίδμηθηΐ ρος 
1Π6 τηϊηαβ οὗ [ῃΠ6 ἀποοηνοτγίοα τι 411 [86 Β᾽ ΠΟΘ οὗ οοηνοἴοη ἀπά 
411 [86 ΔΌΪΠΟΥΙΥ οὗἉ τυ ἢ. 

ΤΠο ῥγϑοθάϊησ 18 ἃ σομοΐβο ΥἹΘῪ οὗὁὨ [Π6 Ῥγθαϊοιοηβ οοπίαϊποᾶ ἱπ 1ἢ 8 
ΟΙα Τδδβίδιηθηΐ, Θοποογπηρ {Π6 δανοηΐ, 16, ἀοοίγῖπο, βυοσίηρβ, ἀθδίῃ, 
ΓΟΒΌΓΥΘΟΙΟΠ, δη βοθῃβίοη οὗ 6 6βι18 Ομ γῖϑί. ὅϑ'υο ἃ νϑγι θῖν οὗ οἰγοιτη- 
Ββίδῃοθϑ, {μογθίοσθ, Ὀγεαάϊοίθα οοηοθυμϊηρ Οη8 ῬΘΥΒΟῚ ΒΟ ΤΩΔΗΥ͂ ΥΘΆΣΒ 
Ὀεοΐογα ἢ νγᾶβ Ὀοση, δηά οὗ 80}} ἃῃ ΘΧΙΓΔΟΓΙ ΠΑΓῪ ΠαΐΓΘ, ---- 81] δοσοιη- 
ΡΠΙΒῃ6α τη ΟἸ γαῖ, ἀπα ἴῃὰ πὸ οΟἴΠΟΓ ρϑῦβϑοῃ ὑπαῦ οὐ σ Δρροαγϑα ἴῃ {6 
ψ Υ]α, ---- ροϊηῦ πϊα οαὐ νεῖ ἸΓΓΘΒΙΒΙ1016 ον άθπος 48 (ἢ6 Μαοβδβίδῃ, {π6 
ΘανΙΟῸΓ οὗ τηδηκι πᾶ, [Γ ΟΪΥ ὁπό βὶρ]θ τηδη Πα ΘΕ ἃ θοΟΙ οὗ ργο- 
αἸοίίοηβ οοποθγηΐησ' «6818 ΟἸγῖβῦ, δῃα μαὰ ἀἸβΌ ΠΟΌΥ δπά ργεοίβοὶ Υ 
τλγκρα οὐ {πΠ6 {1π26, οΪδοθ, ΤΏΔΏΠΘΥ, 8η4 οἶδα Υ οἰγοιυτηβίδηοοθβ οὐ ἢ18 
δανοηί, 116, ἀοοΐτγηε, ἀδαί, γοϑαγγεοῦοη, δῃα δβοθηβίοη ; ---- ἃ ῬΡΧΟΡΉΘΟΥ͂, 
ΟΥ̓ΒΟΓΙΘΒ ΟὗὨ ῬΓΟΡὮΘΟΙ68, 80 ϑύο]Βῃϊηρ᾽, Β0 ΟἸΓουηϑίδησθά, Βο οοπηροίοα, 
σοῦ Ὀ6 {Π6 τηοϑύ ψοηάογία] (Βΐηρσ τη {πὸ πον], απ ου]ὰ μαναὰ ἴῃ- 
βηϊΐα χορ, Πθυΐῦ {Π6 ΤΏ1ΓΔ0]6 18 [ᾺΓ ργθδίδυ : ἴού, ΘΓ 18 ἃ ΒΟΟΘΒΒΙΟἢ 
οὗ τβϑῃ, ἔοσ ἔουγ ὑπουβδηα γθᾶγβ, ὙΠῸ σγογα ΜΊΔΟΥ βαραγαϊοα ἔγοπι θδοὶι 
ΟΥ̓ ΠΟΡ ὈῪ {ϊπ|6 απ ρμ͵δοθ, γϑῦ γγΠ0 ΤΟΡΌΪ]ΑΥΪΥ, ἀπα που ΔῺΥ ναγϊαϊϊοη, 
Βοσορ θα οη6 Δποῖδθοσῦ ἴο ἔογϑίϑ!! {6 βαπη6 δυθηΐ, Ηδζα, ἐπογϑίογο, 
{πΠ6 παπᾶ οὗ (σα 18 τηδηϊἴοβῦ ; δηὰ «6508 (ἢ σῖβϑί 18 δυϊἀοπορά ἰο θ6 {Ππ6 
Μοββίδῃ. ὅδΆῖ᾽ησο {π6 Ὀορίπηϊηρ οὗὨ [86 Μοῦ], 41} (86 ργορβδοῖθβ ἢᾶνθ 
θδθη ῥγεβϑηῦ ἴο ἢ8 τωϊηα : ἢ6 ἢδ8 ἴβκϑη ἔγοπι ἤθαλ 41} ἰπΠαὶ βϑθοπιοὰ 
σοηίγδαϊοίογυ, ἤθη ποῖ σοπβι ἀογρα ἴῃ σγοβρϑοῦ ἴο Ηἷπι; ἢ πα8 δαυλὶ] 
ΔΟΘΟΙΆΡ ΙΒΠ6α {ΠΘτὰ, τ Ποίαν {Π6 ΤὨϊηρ {Π6 Ὺ ργοάϊοϊθα σοποθσγηίηρ' Ηἰπὶ 
ὙὙ6γ6 πη ΟΥ αἰνιηθ ; πὰ 888 ἀοιηοῃδίταίαα {μαὶ ἢ 18 {86 
σΘηΐΓα απὰ δπά οὗ {Π6πὶ 411, ὈΥ στοαποϊηρ ἐμοτὰ ἴο ὉΒΙΠΥ͂ ἴθ Β18 οὕσ ἢ 
ΘΓΒΟΗ. 

᾿ ἘᾺΓΙΒοΓ, ὈΥ {Π6 Δοοουρ  ἸΒῃπχοπί οὐ [Π6 Ῥγόρῃθοῖθβ, νυ] οὗ 18 [π6 ρδν- 
(ἰσυ αῦ 8Πα ἸΠΟΟΙΏ Δ ΠἾσ80]6 ΟὨαγδοίου οὗ 6808 ΟἾ χῖϑί, 411} ΒΟ ΟΥ̓ ΟΥ 
Ρτγοιθη ρα τηθββϑίϑῃ8, τυ μοί 6. ραϑῦ οὐ ξαΐαγθ, ἃγῸ οοηυϊοίθα οὗ Ἰπιροβίμυγα. 
Α ἴον οομϑβιάογαίζομβ γ0}}} ἔμ} }Υγ Ῥγονα {818 ροϊηΐ, 

ΤΒΟΤΘ ἴ8β δυΐ οη6 ἀο!  ΟΓΘΥ ὈΓΟΤΒ6α, ἈΠα 00 ὁΠ6 ΟὨΪΥ ἀο {Π6 ϑοῦρ- 
ἔαγο8 Ῥ6 8 ὑδϑίοην. ὮΝ Βοσνοσ, μογεΐοσθ, μδ8 ποθι Π 6 θθθπ ρσγοπ!βθα 
ὯΟΥΣ [ογοίοϊα, οδὰ 6 ποίδιηρ θυῦ 8} ἸΠπροϑίου ἢ 8η4 ὙΠΟΘΥΘΥ σδηποΐ 
ἈΒΟΘΙ 88 Ὠἰρἢ 8 [86 Βγβί Ῥγόσαῖδο, ΟΥὁὨ ΤΟΙ 48 ἈΪΠΊ861 ΠΡΟ ϑουιρίυγοϑ 
1688 δῃοϊθηῦ ἔμδη {μοβα οὗ ἐμ6 “678, βίαπαβϑ οοῃν]οίθα οἵ ἱπηροδέυγο ὈῪ 
ὑμαῦ οἰχουτηβίδησθ 8]0 6, οἰ ΠΥ Ὀθοαυβα Ὧ6 ἢ88 πὸ {1116, ΟΥ̓ 88. ΟἿΪΥ ἃ 
ζαῖδε ὁπ. 

ΑΙ] {86 ργορδοίβ ἔοσοϊ}}} ννβαὺ {π6 Μίβδβδιδ 18 ἰο ἀο δηὰ βου : {Ποῖ 
1 οι οῃ ῬΧΟΡΏΉΘΟΥ, γ0], ἱ. Ρ. 186. 
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68}, Ἰπογοίοσθ, Ὀ6 πὸ ἀουδὲ Ὀοΐνγοοη ἢϊπὶ ἢο Ππ88 ἄοπα δηάᾶ ειοσγοα 
δῦ ἴμ6 ῥγορμοίβ ἰογϑίο! ἃ, δηα ἢϊπὶ ὙΠῸ ἢ88 Δα πο ἀποιοίοαίσο οἵ {Π6]Ὁ 
Ρτγοαϊοίοηϑ, οὐ 88 ποὲ ἢ] 8164 ὙΠ οτη. 

Αὐηοηρ {86 ρῥγϑαϊοίίομβ οὗἨ [Π6 Ῥγορμοίθ ἔμ6 6 8.6 βοπιθ ἐπαὺ οαπποῦ 
6 τεροαίθά, δηαὰ ὙΠΟ ΔΥῸ 80 Δῃπαχϑα ἴο οογίαϊη {ἰπη68 δηα ρἼβοθθ, 
ἐπαΐ ΠΟῪ οαπποῖ Ὀ6 ᾿πιίαϊοα ὈΥ ἃ γαΐδε Μοββίδῃ. [10 τγδβ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, [ῸΣ 
1πβίδηοο, ἐμαὺ {πα ἐγμα Μοββιδῃ βῃου]ὰ οοιμθ ἰηΐο {πὸ νψουἹὰ Ὀοίοσο ἐῃθ 
ἀοδίγαοίίοι οὗ [.6 βοοοπὰ ἴϑίρ]θ, Ὀδοδιδα ἢ γγχὲ8 10 [ϑδοῖ 1μοσο. [{ 
ΑΒ ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ παῖ 6 ββου]ά ᾿αΥ 186 ἰουπάδίϊοηβ οὐ μ6 ομυγοῖ ἴμ 
“ογιιβαίθιη, Ὀϑοδῖβα ἔσο Μουπὶ ὅϑϊου 1 γγὰβ ἴο 6 αἰ πιο οὌνοσ {π6 
ὙγΠ016 του, [10 88 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ {πᾶ (Π6 «6νγ8 Βῃου ]α τοὐθοῖ ῃΐπὶ ὈΘΌΓΘ 
{Ποἷν ἀἰβρογϑίου, Ὀθοδιδο ἰΐ 8 ἴο Ὀ6 (86 Ρυπιβητηθηΐ οὗὨ {μοῖστ 1] 
Ὀ]πάηθβθ. ΕἼΠΑ]ΪΥ, 1ὑ ννᾶβ ΠΘΟ ΒΒΑΤΥ {μαῦ (86 Θομνουβίοῃ οὔ 6 (θη 1168 
Βῃου)ᾶὰ 6 818 τυοσῖ οὐ 1ῃδὺ οὗἨ Ἀ18 ἀἸβοῖ 0] 68, βίποβ 10 18. ὈΥ͂ {{||8 ν]810]6 
τηλεὶς {πα [86 Ῥγορμοϑίβ ροϊηῖ πἷπὰ οὐ. 

Νον [6 ἐδπιρ]6 18 ΠΟ ποτ ; 6 γΌβαθτ 18 ροββθββθὰ ὈΥ͂ βίγδηρογε; 
186 9618 δῦ ἀϊβρεγβοθά, δπὰ {μ6 (ὐθῃ [1168 ἀγὸ οομνογίθα, [ἐ 18 οἰθαγ, 
(Πογοΐοσο, ἐμαῦ (Π6 Μοββιδῇ 18 δοῖηδ; Ὀυὺ 10 18 ποί 1688 τηφηϊοϑὺ (Παΐ πο 
0Π6 686 οδῃ τερϑδῦ (Π6 ῥγοοΐβ νυ] ἢ ἢ6 Π88 ρίνγθῃ οὐ δ18 οοϊηΐηρ ; πᾶ, 
ΘΟὨΒΘΑΏΘΩΓΥ, π0 0Π6 εἶδε σαπ αοσοοπιρίϊδῆ ιολαΐ ἐδθ ρῥγορλιείβ Κογείοϊά 
τοομιία δε μεθα ὃν ἐλε Μεδβεϊαῆ. 

ΒΊΘΠορ Ηυγά δ Βπο υἱϑῦγ οὗ ργορῇθου 111] ἰογταϊπαΐα (818 οἷαβθ οὐ (Π6 
ΟΙα Ὑοδβίδιηθην ῥγθαϊοίοηβ ὙΠ στοαῦ ῬΓΤΟΡΥΙΘΟΥ δηᾶ ἴΌσοθ. “1, 
ΒΑΘ ἰμαῦ ὙΘΟΙΎ ᾿ἰοαγηθα δηα οἰθραπὶ ΓΘ, “ γ͵Ὶὸ ἰοΟΪς ἱἰηΐο {πο86 
νυτ ηρθ, γ6 Βα, ---- 

1, “«Τδῦ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 οὗ ἃ ρτοάϊρίοιιβ δχίθηϊ; ἰῃπαῦ 10 σοτηπιοποράᾶ 
ἤτοι (δ 6 [1] οὗἩἨἍ τηδπ, δῃηα γϑδοῦθϑ ἴο {Π6 ΘΟμβιτητηδ 0. οὗὨ 4}} {πῖηρθ : 
[Π8ὃ ῸΓ τηδὴν ἀρε8 Ὁ νγα8 ἀθ]νογοᾶὰ ἀδυκὶγ, ἴο ἔδνγ ρϑγβοῃβ, δηὰ 1} 
Ἰαγρα ἱπίθγυδὶβ ἔγοτα {86 ἀαΐβ οὗ οὁῃ6 ῬΓΟΡΒὮΘΟΥ ἴο {πα΄ οὗὨ ἀποίμογ : Ὀαΐ, 
δῦ Ταραν, ὈδοδΙΩ6 ΠΊΟΥῈ ΟἶΘΆΓ, ΤΔΟΓῈ ἔγθαυθηΐ, δηἀ νγα8 ὉΠ ΌΣΤΩΪΥ οδγ- 
τὰ οἡ ἴπ {6 ᾿Ἰπ6 οὗ ομ6 ρθορΐβ, βαραγδίβα ἴγοιῃ [86 γϑδϑῦ οὔ {86 που]ά, 
Δι ηρ᾽ ΟΥΠΘΥ ΓΘΘΒΟῺΒ ἀβδιρσηθα, ἴογ (818 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΠΥ, ἴο θ6 {86 ταροϑβίϊοιυ 
οὗ 16 αἰνίηθ ογϑο]68; {παῖ,) 1ΓΠᾺ Βοῖθ ἱπίθυτα βϑιοη, [ἢ 6 Βρὶ τὶς οὗ ρτυ- 
ῬἤΘΟΥ βυδδιϑίοα διλοπρ [μὰϊ ρΘΟρΪο, ἴο {π6 οοπηϊηρ οὗ ΟΠ γιδῦ ; 1ῃδιὲ μ6 
ζιπ1861} δηα Ηἷθ ἀροβί!θβ δχϑγοιβοα (18 βοῦν 1ἢ ̓ ς τηοϑῦ ΘΟΠΒΡΙΟΙΟΙΙΒ 
ΤΑΒΏΠΘΥ ; δηα ἰοἷν ὈΘὨιηα {Π 61} ΤΩΔΗΥ͂ ρΥΘα]ΟΟΠ 8, Γοοοσα 64 1η ἔμ 6 θοοΚΚ8 
οὔ {886 Νὸν Τοδίδιμθηϊ, τ ΒΙοἢ ρῥγοΐδβϑ ἴο γθβρθοῦ Υ ΎῪ αϊδίδης ὄνθιῖβ, 
δηα δνϑὴ τὰῃ οὐ ἴο ἐπα 6δπά οὗ {1π|6, οΥ, ἴπ δ. Φο μη Β ὀχργοβϑΐοη, ἴο 
{παῦ ροτιοά, τολθη ἐδ πιγϑδίεγῳ 9. Οοἀ ἐελαϊϊ δὲ ρεγγεοίεά, (λον. χ. 7.) 

2. ““Ἐυγίδοτ, 6 β: 468 {π6 οχίθιηΐν οὗ {818 ργτορβϑῖζο βοῆθῃχθ, [86 ἀϊρ- 
ὨΠῪ οὗ (86 ρεέγδοῆ Ποῖα 10 ΘΟΠΟΘΙΉΒ ΘΒ ΓΎ 68 ΟΣ σοΟμβιἀθγαίίοη. ΗΘ 
8 ἀοβου θα 1ῃ ἰθστὴβ ΠΟ οχοῖΐα πο τιοϑὺ δυριδὺ δηα τηδρηϊβοθηΐ 
Ἰάφαβ. Ηδ 18 βροόοκβϑῃ οὗ, ᾿πάθϑά, βοιῃθῦ 68 88 Ὀοϊηρ ἐλό δεεα 9} ἐδε 
ιροπιαπ, 804 88 ἐδο δοη Γ᾽ πιαπ; γαὶ 80 88 Ὀαϊηρ δὖ [86 βᾶστμθ [τπὴ6 οὗἉ 
ΤΊΟΓΘ ἴδῃ τιογία] οχίσδοώου, ΕΗ 18 Ἔυθὴ τοργββθηίοα ἴο υ8, 88 Ὀδϊηρ 
ΒΌΡΘΓΙΟΥ 0 26 Δ Πα ΔΏρΘΪΒ; 88 [ἍΓ ΔΌΟΥΘ 8}} ὈΥΙΠΟΙΡΑ ΙΓ δηὰ ροΟῦνΟσ, 
ΘΌονο 411 (παὺ 18 δοοουπίοα ρστγοαῖ, τ Ποῖ 6. 'π Βοδυθη Οὐ 1ῃ θαγίἑ ; 88 
[Π6 ψοτγὰ δηὰ υιϑάομῃ οὗ οὐ; 45 {π6 οἰδθσηδὶ ὅοῃ οὗ {6 ΕδίθοΣ ; 8 
{Π6 Βοῖγ οὗ 411 {πηρα, ὈγῪ σι οτὶ δ6 τηΔ46 ἐπ6 που]α ; 88 {π6 Ὀγὶσπ 688 
οὗ 8 σΙΟΥΥ δηα [16 ΘΧΡΓΘΒΒ ἱπιᾶρο οὗ Ηἰ8 ροσβοῦ, Υ 6 ᾶνα Ὧ0 τογαβ. 
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ἴο ἀοποίβ σγϑαίον 1άθαθ {μδη ἴπ686: (Π6 τιϊπα οὗ τηδῃ οαπηοί εἰθναῖα 
1186} το ποῦ] οῦ δοποθρίουβ. ΟΥ̓ βυοι ὑγαπβοθπάδην ου ἢ δπα ὁχς6}- 
Ἰοημςα 18 ὑπαῖ “6811 8814 ἴο 6, ἰο βόα 4}} {π ρσορμοῖβθ ὈθαΥ νυ π|685. 

3. “1μἈ8|}γ, [6 ἀφοϊατοά ργροβο, ἴου στ πῖοι {Π6 Μεβδίδη, ργεῆσυτοα 
ὈΥ 80 Ἰοηρ ἃ ἰγαΐῃ οὗ Ῥσορββου, σᾶπια ᾿ἰῃμΐο ἰἢ6 νγουῦ]ά, ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 45 ἴο 
εἶ 1π6 τοϑὺ οὐ ἴπ6 σοργϑδβϑηίαϊίΐου. [{ γ)1ὰ8 ποῦ ἴο ἀο᾽ νοτ 8Δῃ ορρτοαββοά 
παύϊοι ἴσου Ο10}} ΕΥ̓ΤΑΠΗΥ͂, ΟΥἩ ἴο ογϑοῖ ἃ ρτοδῖ Οἷν}} οιρῖγ, {μα 18, ἰο 
ΘΟΏΣΘνΘ οη6 οὗ ἴΠ086 δοίβϑ ψῃιο ΠΙΒΙΟΥΥ͂ ΔΟσοΟυ 8 πηοϑὲ ἤοσοῖθ. Νὸ : 1ὲ 
Ὑγ88 ποῖ ἃ ΠΙΣὮΓΥ δίδίθ, 8 υἱοίοῦ ρεορίε ---- 

“«« Νοη τεβ Πονιαπα ρεγίἐμδαφιο γέσπα --- 

{πεῦ τγὰ8 σου ΠΥ ἴο οαίοσ ᾿ηΐο ἐπ σοῃίοιαρίαἰοι οὗἁ [Π18 ἀϊνίπθ μδύβοῃ. 
ΠῚ νγαβ δποῖβον ἀπᾶ [ὯῚ βΌ Ὀ]Π Π.6Υ ρυγροβο, βοὴ ΗἨῈ οδπθ ἴο δοςοιὰ- 
ὈΙἸΒἢ : ἃ ῬΡΌΓΡΟΒΘ, ᾿ῃ ΘΟΠΡΑΓΊΒΟΙ ΟΥ̓ ΤΥ ὨΙΟ, 411} ΟἿΓ ῬΟ]1Ο168 ΓΘ ῬΟΟΥ ἀπά 
116, ἀπὰ 4}} (86 Ῥαγέοττηδῃμοθθ οὗ τηϑδῃ δἂβ8 ποίμϊπρ, [{ 88 ἴο ἀδἰῖνοσ 

ἃ ΜΟΙ] ἔγοιῃ σγυΐῃ ; ἴ0 ΔΌΟΙ ΒΓ δῖπ 8πα ἀθδίῃ ; [0 ΡυΓΣ δηα Ἰπηπγοσία]τξθ 
ΒυμΔῺ ΠδίΓΘ : δηα {δυ18, ἴῃ ἐμ6 ταοϑὲ Ἔχ] θα βοηβο οὗ {8Π6 νγογάβ, ἴο Ὀ6 
1Π6 ϑανίουσ οὗ 41} πβθῃ, δηὰ {Ππ6 Ὁ] βδίηρ; οἵ 8}} παί!οῃβ. 

““ ΤΒΟΓΘ 18 ἢῸ Ἔαχαρσρογδίζοι 'ἰῃ {18 δοοουη, [ἀο] νοῦ [86 υπἀουθίοα 
Β6186, 1 ποῦ Αἰ γγαγβ (6 γοΥῪ ογ8, οὐ δογιρίατα. 

“« (οηδι θυ {Β6ῃ ἰοὸ τυ ἢδί {Π18 τοργοβοηίδαίίοι δαουμίβ. [μοῦ υ8 π16 
{86 δονϑγαὶ ραγίβ οὗ 10 ἀπά Ὀσίηρ (μθῃὰ ἰο ἃ ροϊῃῖ. Α βριτιῦ οὗ ργοόρῆθου 
Ρουυδάϊηρ; 411 ἔἶπλα ; ομαγδούο 1 β:ρ' Ο.6 ΡΘΓΒ0η, οὗ {π6 ὨΙρϑϑῦ αἰ στ ; 
διά ἀυνα ΠΡ ρὲ [86 Δοσοιαρ Ἰϑῃτηθηΐ οἵ ομ6 ρυγΡοβθ, [μ6 τηοϑῦ Ὀ6ῃ6- 
Ποσηΐ, [6 τηοϑῦ αἰνίπα, {πᾶῦ ᾿πηαριπαιίοη 1156} οδῃ ῥτο) οί, ---- Θ0 ἢ 15 
{π6 βογίρίιγαὶ ἀδἸπϑδαίοη, τοῖο. γγὸ6 Ὑ111 γθοοῖνο ᾿ΐ ΟΥ πο, οὗ {πιδὲ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, ΒΙΟΒ γα 0811 ρσορδμοίϊο [ἢ] 

ΟἸΑΒΒ ΙΥ͂, 

ΤΡγορλεοῖε5 αοϊϊυετοα ὃν “έεδιις Οὐτὶδὲ απ ἦϊΐδ ἀαροείϊε5. 

ΤΊῆδ ῥγϑαϊούϊομβ ἀθ] νου ΕΥ̓͂ 9689ὺ8 ΟἸτῖδὺ δῃᾶ ἢ18 ἀροβί]θ8, απὰ 
ΜΓ ΠΙΘΒ ΔΓ6 σοοοσαθα ἴῃ δα Ὀοοκ8 οὗ ἰἢ6 Νν Τοβίδμηθηΐ, ὩγΘ ποΐ 1688 
δυο ]γ {86 Σπϑρ τ ΠΟ οὗ οταῃϊβοίθποα (8αη ἰἤοβο οοπίδϊηοα ἴῃ {π6 
ΟΙα Τερβίδιμθηΐ. 

ΤᾺΘ ρῥγορθοῖαβ οὗ Ομ τῖβέ, ᾿πάθϑά, γγοτὸ δι ἢ 88 σαν δα τἸοπαὶ ου]- 
ἄθῃοθ ἴο δ8 ἀἰνίηθ Ἕμασδβοίοσ, δηα οἰσαγ]ν ῥσγουϑά ᾿πὰ ἴοὸ Ὀ6 δ]1]οἃ «11 
ἃ ΒΡΙΓΙ ποῖ πη Βυμμαη. ἢ υἱδογοα πυμπιοτοῦθ Ὀυϑαϊσοηβ οὗ 
ανθηίβ, Δ᾽ ορο μον ᾿α ργΟ 8 0]6 σα {Π6 στουπα οὗὨ ργοβϑοηῦ ἈΡΡΘΆΓΘΠΟΘΒ, 
Δηα β 0} ἃ8 [86 τηοϑὲ ροπϑίγδ!ηρ᾽ τηϊπα οου]α Πανοῦ πανο ἔΌγ ΒΘ θη, ΠΟΥ 
σοπ]δαΐαΓοα, τυ ἢ [688 μαναὰ ἀθβογ 66 ν ἢ 411 {Π6ὶγ θοῦ ἸΔΥ]168, δηὰ 
τηαγκοά ουὖὐἱ {Π6 Βουθσαὶ ἱποιάθηΐβ {παῖ αἰἰοηἀοα το. ΤΉι8, 6808 
ΟἸ γῖϑε ἐοσγϑίοἹα ᾿18 οὐσιὰ ἀθαῖ ἢ ἀπ τϑϑυσγθο 0. ἢ Δ ΘΠ ΤΟΥΣ ΠΟΙ 
οὗ δὴ οἰτουπιδίβιιοο8 δἰϊθηἀϊησ ΤΠ 6Ώ), --- ([ἢ6 ἀσβοοηΐ οὗ {π6 Ηοῖὶν 
ϑριγιῖ, --- [η6 δϑιοπιβηϊηρ (απά ἴο 411 Ππαπηδῃ Ὑἱ νγ5 Ἰπηργ 4016) ἔαϊα οὐ 
{86 ταπιρὶ6 οὐἉ 6 γαβα]θπ), ἀπά {86 ἑοία] ἀοϑέγαοίίου οὗ (86 οἸΓΥ, -- δηά 
[Π6 υμίνουβαὶ δρχεδὰ οὐ δ18 ρΌΒβροὶ, ἱοσϑίμον σῖτὰ 118. Ἔχ γθου ἸΠαΥῪ 

᾿ Βρ. Ἡστά Ιηἰτοἀαοίίοη ἰο 86 δια γ οὗ (6 Ῥτορπμοοίθδ, ϑοστη. ἐΪ. ΟΟὙοτΐκα, τοὶ. τ, 
ΡΡ. 35-97.) 
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δηὰᾶ ρ]οτγίουβ ἰγὶ υτρἢ ΟΥ̓ΘΣ (06 ῬΟΥΟΥ πα ροΐμον οὗ ἐπ6 σοσϊ, ποῖ- 
τ Πμδιδη ἀὴρ 411 (Π6 νἹο]θμΐ ορροβιίίοη ἴο τ ΒΙοἢ 10 του]ὰ μθ6 Ἔχροβϑβα. 

1. 9685 ΟἸ χα ἰοτγοίοϊα 8 οσὰ ὨΒΑΎΤΗ ΒΘΥΘσΆὶ ἰἰπι68, ψ 1 δὰ 
Θηυτ γβοη. οὗ σαϑγ οὗ ἰδ6 αἰτουτηδίδηοοβ ἰδῇ 6 ΓΘ ἴο δἰἱδηᾶ 10. 

Ιῃ Μαῖί. χνὶ. 21. μα ἰοϊὰ Β᾽8 αἰδοῖ ρ᾽65 ἐλαί ἂδ πιιιί ρῸ ἰο “εγιδαΐεπι, απα ἐλετα δι 7. τ 
᾿παην ἰλίπρε οΥΓ ἰλ6 εἰάεγε, απαὶ ολίε7 ῥγιίδείβ, ανὰ τογίδες, απὰ δὲ ἀἰϊίεά, Ιῃ Μαικ χ. 
833, 84. δηὰ Μαῖι. χχ. 18, 19. μ [ογοῦδὶ δ, πλογο ρδγιϊςα Αγ] γ, (ἢ. 6 ΤΏ ΠΟΓ ἴῃ ἡ Ιο ἢ 
186. που]ά ῥγοοθϑὰ δραδιηβὲ μἷπ), νἹΖ. (μδὲ 1λε ολίςν, »γιδείδ ἀπά δον δε τουιιϊά οοπάεπιη 
λίπι ἰο ἀφαίλ, Ὀὰλ ἰμαῦ (ὮΘΥ τσουἹὰ ποὺ ρυὶ δὰ ἴο ἀφαίῃ, Ὀμὰυΐ αοἰίσεν' ἀἰπι ἰο ἐλδ 
Οὐ επίϊϊεε, ἰο πιοσὶ, απ δοοιῦᾷο, ἀπά ογιούῳ ἀΐπι, τ 1 ἢ νγ88 δἴἴοσναγὰβ ἀοπα ὃγ ΡΙΪδίο, 
186 Βοιμδῃ βόνθσῃοσ. Ηδ ἰἰἰκουγῖδα ργεαϊοιθα ἰὴ τ δὲ ΠΊΔΠΠΟΥ {π|8 τγῶϑ ἴο Ὀ6 δοοοπ- 
Ρ ἰδιοθά, α8, [δαὶ δ πουἹὰ Ὀ6 δείγαγοά ἱπίο ἰλ6 λαπας ΟΥ̓ πιεπ, ἀπά ὃν ἰλεὲ πιαπ τοῖο 
αἱ λὶς λαπάϑ ιυἱἐὰ᾿ ἀἰπε ἱπ ἰλε ἀἰδὴ, απά ἰλαὲ αἱ λὲς αἰδοὶρίεα τοομἱὰ ὕόγεαλε Ἀίηι. 
(ϑίαιι. χχ. 18., χχανὶϊ. 28. 81.) Απὰ πβοὴ Ροῖοσς ἀθοϊαγοα [18 γοβοϊυτοη τὸ δϑάποσγο ἴὸ 
αι, Ομ γίδὶ Τοσοιοϊ ἃ ἐμαὶ {μΠ6 ἀροϑίϊθ του ἃ ἀθὴγ πἶτα, τ τ γΟΓῪ ῬΑγι Ιου] οἰγοαιῃ- 
Βίδπορβ οὗ ἴμ6 ἰἶἰπιθ δηὰ ΠΊΔΠΠῸΣ οὗ δἷ5 ἀδηΐαΙ. Ζ7Τλ δα πίρλέ δέζογε ἰλὲ σοοΐ ογοιο 
ἐιοῖοο, ἰδοι δλαίέ ἄδην τι6 ἐλγίοε (Μασκ χὶν. 80.) ; 4}} πιθοῦ τᾶδ Ρυα ποῖ Δ}}γ δοοοπι- 
ΡΙ ἰδ οὰ. 

2. Φεδθὺβ ΟἸγίδὺ 4180 αἰ βυ  ΠΟΟΪΥ ῥγοαϊοίοα μἷ8 ΒΕΒΌΟΒΒΕΟΤΙΟΝ, Ἡ1ΠᾺ 
1(8 ΟἸΓΟυχηΒίβ 068 ; Υ]Ζ. ἐμαὶ ἦέ δλοιία τίδε σφαΐπ (ἦς ἐλπέγα ἄαν (Μαῖι. 
χτυὶ. 21.) δηὰ ἰπδὺ αὐἴον ὧδ τοαϑ τίδοπ ἦε τοομιἰὰ σο δείογε ἐλόηι ἱπίο 6α- 
ἰἴοε (Μαῖι. χχυϊ. 82.), βοὴ τγαβ {018}164. (Λαιῦ, χχνλ. 16.) 

8. Ηδ ᾿Κονίβο ἑοσγείοὶα [6 ΠΕΒΟΕΝΤ ΟΕ ΤῊΒ ΗΌΓΥ ΒΡΙΕΙΤ ὁ 
1Π6 Δροβίϊθβ, ἱη ΤΑΙ ΓΔΟΌ]ΟΙ8 ΡΟ οΥβ ἀπα ρἹ8, δηα Βροοῖ86β {π6 ρμίαρο 
ψ  ογα {86 ΗΟἷΥ ϑριγιῦ βμου]α ἀδβοθμά. ; 

Βελοϊά, 7 «φεπα ἰλε ῥγοπιΐδε 97 πιν αἰλεῦ προπ ψοιῖι; διιί ἰαττῳ γε ἱπ ἰλδ εἰν 97 όγυ- 
δϑαΐεπι μηδ γε δὲ ἐπάμεά ιοἱ δ μοισεν ὕγοπι οπ λίσλ. (ἴμακα χχὶν. 49.) Απὰ ἢδ ραΐ- 
«ἰου]ατὶγ ἀθοίαγοϑ υμαὲ (μ6 οβδοίβ οὐ βυοῖῦ ἀῤϑοοηξ δῃου]ὰ Ὁ6: -- 4πα ἐλέδε δῖρη 
«λαϊΐ 7χοΐϊοιν ἰλεπι ἐλαὶ δείϊευα; ἴπ τιν παπιὸ σλαῖϊΐ λον οαδί οἱὦ ἀδοῖΐε, ἀπά ἰλεν ελαὶΐ ςροακλ 
το λ ποιῦ ἰοπφιοε; ἰλεν ελαϊΐ ἰαλθ Ὡρ ἑεγρεπίε, απὰ ἐγ λὲν ἀγίπὰ ἀπ ἀεαάϊῳ ἰλίπρ τὲ 
δλαῖϊ! ποί λαγί ἰλεπι; λὲν δλαϊϊ ἰαν λαπαάε οπ ἰλε δἱοῖ απα ἰλεν δλαϊϊ τεοοῦεσ. (Μυτκ 
χυὶ. 17, 18.) ΑἹ] ποῖ γγ89 ῬΠΘΟΙΒΟΙΣ [6116 ἴῃ τ186 δοοοπὰ οἰιαρίον οὗ (6 Αοἰσ 
οἵ 116 Αροβεῖθβ, δπὰ ἴπ {86 ἔν ρ ραγὶ οὗἩ δαὶ Ηἰϑίογγ. 

4, Τὸ ποχὺ ᾿πβίϑηοο οὗ Ογιβί ̓ 8 Ῥσγορβϑίῖο θρὶσῖῦ 18, 88 ΕΟΒΕ- 
ΤΕΙΠΙΝῈ ΤῊΕΒ ΒΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΦΕΒΌΒΑΙ ΕΜ, δηαᾶ οὗὨ 18 σα] ταίοιϊ 
ἰδ 0]6, τ ΠῚ 41} 118 ρυθοθαϊηρ' βῖστιβ, αμᾶ δοποουηδηΐ δηα βυβϑαιιθηΐ 
οἰγουμηϑίδῃοθβ. Ηδ ποῦ ΟὨΪΥ ῥγοαϊοίθα (86 ροσγὶοά σθπ {π18 ἀνσία] 
δσθηΐ δου] ἴδκο ρἷδοθ, Ὀυὺ ἀθβουι θά (Π6 ὙΘΓῪ δμδβίρτιβ οὐ [ῃο586 Ἀστηβ 
ὙἘΊΘΝ ΟΣΤο ἰο οἴδος {πο αἰτγοίμ! οαἰαβίσου ῃο; δπᾶὰ αἷἶδο ἔογοίοϊἃ {πὰ 
ν δυο οδἰ δ 1168 ἰῃδὲ ΒΒου]ὰ Ὀδ6[41} {Π6 } ΘΥΙΘῊ παίϊΐομ, δπᾶ (πα ἰοίαὶ 
τυΐη ἱῃ ἩὮΙΘῈ Ποῖ 600] 6818 5.104] δα οἰ ἢ] ῬοΪ ον δου! 6 ἱηνοϊνοά: 
Δα [86 ὙΘΥΥ ζοποσβοη (μαὺ Βοαγὰ {86 ργοαϊοίίου ᾿νε ἰοὸ ΡῈ 1} 
ΤΩΪβοσ Ὁ ]6 γι θαθο8 οὗ ἰΐ6 Ὁ] Β]ταοηι.2 ΟΥ {6 Ῥγορβοοῖθθ, ἱπάθοά, 
{μδὲ τοβρϑοὺ {86 96 γ)78 (πα τ: οἢ ἀγα σοτημιοῦ ἴο {π6 Νονν δ8 Μ| 6 }] 88 ἴὸ 
{88 ΟΙά Τοβίδιμθπ), ϑοιθ πᾶνο ἰοηρ δίῃσθ Ὀθθὴ Βοσορ] 864: ΟἾΠΟΥ8 
ΑΓ ΘΥΨΘΙΥ ἀΔΥ τοοοϊνὶπρ' ὑπ6 1} δΟΟΟΙΩρ ἰβμσηθηῦ ὈΘΙΌΣΘ ΟἿἿΓ 6Υ68, δῃά 4] 
οἵ {ποτὶ θυ πἀδητ]Υ ᾿σοόνα {Π6 ἀἰνῖηθ οτίριη οὗ ἴ6 οβροὶ ργορββου. 
Το ἀσδίτυςσοι οὗὨ “για τα, ν ἢ 118. ἈΠρΑγΑ]]ο]οἃ οἰΓΟυϑίδησθβ οὗ 
ΠοΥΤΟΓ, 8 ποΐ τΏοσα οἰ θαυ τοοογά θα ὈΥ «“΄οβορι 85, [ῃδη ἐὲ 18 ἐογοιοἹὰ 

" Οἡ ἴδο ῥγεάϊοιεϊου οὗ Ζοδι8 ΟἸτίϑί, βοθ (9 Δρροπάϊχ ἰοὸ ε᾿ΐ5 τοΐιιπια, Νο. ΥἹ. ἐηγ)γὰ. 
5. 8606 ἴδο μαγιίίουϊδτε οὐ 18 ῬΡσορῃ ον, νὴ 1Π6 Ὠἰϑροτίςαὶ ουϊάθῃοο οἵ 118 1] ΑἸ] πιεπὶ, ἐπ ὰ, 

ἰη ἴα Αρρϑηάϊχ, Νο. Υ].. Ομιαρῖος 1]. 
ὲ ΤΊ εἰχίἢ δηὰ ϑαυςηὶῃ ὈΟΟΐΚΑ οὗ Φοθορτδ᾽8 Ηἰϑέοτν οἵ 80 Φον δῃ Ἦ δὲ πιεῖ ἐἢο Ἠοτηδπα 
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ὉΥ αηὶοΐ, απᾶ ὈΥ “6818 ΟἾγῖθί. Νοτ ἀϊά 186 Ἰαὐίου ῬγΟΡἢΠΕΒΥ͂ ΟὨΪΥ, 
1 {86 τηοβί ἀοπηϊία ἰαπρυαρο, {π6 ἀοϑίγαοίίοι οὗ  ὁγαβαίετ (Μαίϊ. χνὶ. 
28.), δηᾷ ραγίϊου τ] ἰπαῦ ποΐ ὁπ βίομβ οὗ ἴπ6 ἰεταρῖα (ΜΑγκ χῖῖ, 2.) 
βῃου]ὰ Ὀ6 οἷν ἀροπ δποίβου ; πα δἰδο ὄἌὄχρύθδβδὶυ ἔογείοϊὰ (μδὺ “ ϑυυβαδίθτω, 
ἰπυ8 ἀεδίγογοά, βῃου]ὰ Ὀ6 ἰγοάάθη ἀπάογ ἔοοι Ὀγ {π6 (θη 1168, 011] τπ6 
ἄπο οἵ {π6 (δη11165 βῃουϊά 6 ἔ18}}]6: τ 8116 {6 9678 πογα ἰο Ὀ6 
σΑτγ ἃ ΑἸΤΑΥ͂ σαρίϊνα ᾿ηἴο 8}1 Ἰαηθ: δπὰ, δοοοσάϊηρ ἴο {π6 ἀδπυποῖαδ- 
ἰἰοη οὗ {πεῖν ρτγοαὺ ἰατρῖνον (Ποαΐ, χχυῖ!. 37.), οτο ἴο ὈΘοομ6 δ π 
αϑίοπβῃπιθηΐ ἀπα ἃ Ὀγ- Τα, 

Ψογυδαίοπὶ Ὅὰβ ἰδκθη ὮὉΥ ἰῃ6 Βοιηδῃβ, δηὰ (δ ἰοπιρία γῶ8 ἰθνοϊ θὰ ἰο (Β6 
δτουπά. ὙΒδίθνον (86 ἀἰϑιϊηρι δ οὰ αβδοιίου οὗἩἨ [86 ψ6νγ8 [0γ ἐμοῖς το ρίου δπὰ 
σΟυΠΟΎ οουὰ δυσρσοδῖ, δπὰ πδδίονον ἰηΒ 6} 7 δηὰ Βαεαϊτοά οὗἁὨ ΟἘ γι δ δη!Ὑ σου 
μοῖρ ἰοσπδγὰ ἰὴ ἴδον ἰανουῦ, τγὰ9 {το 'π γαίῃ, ἢ {Π6 πλϑ] !ρηαηὶ νυἱονν οὗἉ σοηΐτοπι- 
ἴῃς δηὰ ἀοίδαϊπρ ἴμ656 ῥτορ ιθοῖθβ. Ὑη6 δροδβίαϊα Ψ{}18ῃ|--τ ΔῊ ΘΙΏΡΟΓΟΥ αὐ} |86 «ἃ 
ἴον ἴῃ6 αἰλοπιρὶ ΌΥ δ]Β ΣΟ Β68, ρόνγοῦ, δπ ρουϑουθγηρ ὨΟδι ΠΠ } ὑο [86 Ὠδπια οἵ Ομ γί δῖ, 
--- οοἰϊοοϊοὰ [86 Φενγ8 ΠΤ ῸΠπὶ 81} σοιυηίγιοϑ, δηὰ ἰοὰ {Πθῖ οἱ, ὑπάοσ 818 ἐανουτγίία 
ΑἸγρίυδ, ἰο τθου ἃ {μεν ὕθπιρῖθ. ΕΥΟΤῪ Βυπηλη ΡΟΝ ΟΣ σο-ορογαιθα πὴ {Βο τ, δπ ἃ 
ΘΟΥΟΡῪ Αἰ ΠΟΌΪΟΥ ἀρροδγοὰ ἴο ἤδυθ ὙΔΠβθθα : π ἤδη, Οἢ ἃ βυάάσῃ, ἴΠ6 τοσκΚ νὰ9 
Ὀγοΐζκοη ἃρ τῖϊῃ ΤΟΓΓΟΥ δηὰ ργοοὶριδιίοη : δηὰ δὴ δηΐογργῖϑο; οὗ Ὑδιοἢ (Π6 ὀχοουϊζίοα 
ὙΓΔ8 80 ΖΟΔΙοΟυδΙΥ ἀοδίγοὰ δηὰ δὸ ρονου }} 7 δυρρογίοα, τγῶϑ δὲ ὁποα ἀεσβογίθὶ. Α5 
86 ᾿πθυθησα οἱ Βα πιδῃ ΤΟ Β:δ Ὑγ88 ΘΠ ΓΟΪῪ Θησασοά ἴῃ [18 ἕανυουγ, {Π6 τιϊδολττίασε οὗἉ 
10 τηῦϑὶ Ὀ6 δου θὰ 0 θυ ρου πδίυγαὶ ἰηϊογροδιίιοπθ. ὙΥΒαὶ {1118 τγ88, γγὸ τὸ ἱπίογιηϑα 
ΟΥ̓ ΘΟΠΙΘΠΊΡΟΓΑΓΥ δηὰ οἵαν νυ ογβ, πὰ ῥαυ ου ΪΑγὶν ὈΥ Απιπιίαπυβ Μαγοοὶ δ 
ὙΠΟ56 ὑδδιι ΠΟΠΥ 28 8 ΡαβΆι, ἃ ῬὮΙΠΟΒΟΡΙΟΣΤ, ἀπ ἃ Ὀοσδοπὶ ἔγίοπὰ οὔ ἴδ6 δροϑβίαϊε 
ΡῬτίηςο, ἰπβάο] ἐγ του] Κα ΠΥ δηὰ σάν δάπιὶῖ, ποτα ἢ ποὺ ὈοίΟγομδῃᾶ ἀρρτίβοα οὗ 
"15 οοηίοηΐ8. Ηα ἀροΐαγοϑ, ὑπαὶ “ Βοτγ ὉΪ]6 Ὀ8115 οὗ ὅγο, Ὀγθακίηρ οὖν πϑᾶρ δα ἑουπά- 
δἰΐοη, τὴ ἰγοαυθηὶ δηὰ τεϊογαῦθα δἰΐδοκβ, τοηάἀογοὰ ἴπ6 οΪδοα ἴσου {πιὸ ἴο εἰπι6 
᾿πδοοϑϑϑίἷα ἰο ἴπ6 βοογοθ δὰ δηὰ Ὀϊαδίοα νοτϊπιθη : δηᾶ, ταὶ [Π6 Υἱοϊοτίουδ οἰοιηθης 
οοππυΐηρ ἴῃ {88 ΤΩΔΠΏΘΓ Οὐ] παίθ!Υ Ὀθηΐ, 88 1ζ στ, ἴο σθρεὶ ἐμεῖτ πἰὐεπιρίϑ, {86 
Θπίογργίϑα τῦϑϑ δραπαοποᾶ.")} 850 βδἘ5.ΒΟΌΟΓΥ δηὰ ἀδοϊδῖνα 8 (Πϊ8 ονΐϊοποα ΟΥ̓ 186 ἴπι- 
ἘΠΠΗΣ Βοδίβοη ἩΣΊΟΣ, τπᾶΐ ἴ86 ΠΙβιοτίαη οὗ δα Ὠοοϊηθ δπὰ ἘΔ]] οὔἩ 86 Εουιδῃ 

ὭΡΙΓ6, ἈΠΪΒουσΙ Β6 δἰ ἰεπυρίθ, τ} δέ ὈΌοττι βοθριοῖβπι, ἰο0 ᾿ηνα! δία δοιηα οἵ [18 
ΤῸ ἈΠ ἰπβιπυαΐοβ ἃ δηϊ οὗ ᾿πηραγίϊαὶ δὰ Που 1168, 18 ΠΟ ρ6]]ο ἃ ποὶ ΟὨΪΥ ἰο 86- 
ποσ]ορσα {86 ζΘΏΘΓΑΙ ἴδοϊῖ, Ὀυῦ τ ΛῊΥ οὗὨ [886 Ῥδγθου ῦ οἰγοιιπιδίαηοοβ ὉῚ τυδῖ ἢ ἐδ 
ΓΔ Βοσοῃιρβηϊοὰ δηὰ ἀϊβίϊησιυ  8μ6α.3 
Ηον Ἰἰλογα!γ [Π 6 ἸαιοΣ ραγὶ οὗ [56 Δθονθ- ποι οϑα ργδαϊοϊίοη, τοϊαῖῖνα ἴο 86 ἃ 18- 
Τϑίοη δῃὰ ἀδρτδάδίΐϊοη οὗ ἐμ Ψντα, π86 Ὀδθη Χ14]16ἀ, ἔγουι (δ6 ἀδγϑ οὗἩἨ Τιίυ5 δπὰ 
δάγίδη ἴο (86 ̓  δβελρς εἰπ|6,) ΘΥΘΓῪ ἰεἰϑίου δη ἱπίΌγ 8 8: δαὶ 10 18 80 ποισ, γα δδᾶν6 

(δ ονἱάθηοθ οὗ ΟΌΓ ΟΥ̓ 86 868 8πὰ ῬΟγβΟμδὶ Κηον]οάρο. Τα παιίοης ἔπαὶ Ομ οα 
δβῇοοκ (6 που]ὰ νὰ {ΠΟΙ͂Ρ ΔΒ παυθ, ἴῃ (δοὶῦ ΤΌΣΏ5, ἀἰδαρρελγοά, δηὰ τϊησί οὰ 
δρδίη τι ϊθ [86 ΘΟΙΏΤΏΟΏ Π888 οὗ τηβηκιπὰ : θα 186 6πτ͵ᾶ, ἱπουρἢ οσχ ϊθθ ἰῃ ΘΟ 
ΘΟΌΠΙΤΥ πάθον μοάνθη, δηὰ ἰῇ ΘΥΘΓῪ ΘΟΙΠΙΣΥ Ορργοβθοα, μαιθά, δηὰ ἀδβρὶβθα, αν 
γοῦ, ΌὉΥ 8 ρϑουΐϊδσ ἔδίθ, οὐὗὁἨ πϑϊοῖ [86 πον] αῇογὰ ἢο βϑϑθοοῃὰ ᾿πβίδηςοθ, ϑαγνυϊνοα ἰὺσ 
ΓΛΟΓῸ (Π Δ βαυθηΐύθοη σης Γὶο 8 (Π6 1038 ΟΥ̓ ΤΠΕΙ͂Γ ΘΟῸΠΙΓΥ δηᾶ 86 ἀϊδβοϊ αἱίοη οὗ {μοῖσς 
οὐδσῃτθηῖ, να λϑυθθοι {μοῖγ πδπι6 δηὰ ἰδησιδρο, (δεῖς ουδύοπιδ δηὰ το] σίου, 

Ὧι ΘΥΘΓῪ ΟἸ πιαῖα οἱ ὑμ6 σίοῦα : δηά, {που ὑμοιπβεῖνοθ ποῖ δ ρεορῖὶθ, βανα γοῖ βὰ- 
δἰδίθἃ ἃ βαραγαίθ δηὰ αἰβιίϊπος σϑοθ ἴῃ ἴδ6 τάδε οὗὨ ἜσΘῪ οἰντε πδίίοη. Ηανίησ 
(οὐ ΠΥ Ἰοϑὺ [86 δοορέγε, πιὰ αν πρ' πὸ ἑαισν ὍΕ7 ἸΠἀ ΡΟ Π θη} ΟΥ̓ ἃ ἴογαὶ ετἰδυπαί, 
ἴον αὔογά 4 βίδηπάϊηρ ργοοῦ {μδὲ ἐλε δλιἑυλ 18 ΟΟΜΒ, ἐο τσλοπι (δ ἐδρ ἀμ πεν" ἐλε 
Ῥέορίο ἐλοιιά δε; διὰ ἐἴος ΘΧΒὶ οἷς ὁ νοπάοσίαϊ οχαπιρὶα οὗ {6 γα οὗ ἐλεὶγ οιση 
Ρτορβοῖο δογιρίαγοβ, δηὰ 'π ΘΟμϑοαΌ6Π06 8 ΘΟπίηυΑ] ἀπὰ ἱπογοδδίηρ ονἱάθῃοθ οὗ 1Ὲ 6 
αἰνῖπα ΔΌΚΒΟΣΙΥ ΟΥ̓ οἴ. 

ἐκ ελην ἃ ἀοίδ]θἀ πδιταϊίνο οὗἁὨ [Π6 Θνεπίϑ ὙὙς ἢ Τ ΓῸ ῥγοάϊοϊοὰ ὉΥ Ψεδὰ8 ΟἸγίϑὲ ἴῃ 8. 7εισ 
τοονε. 

δ Απιηΐβη. Μάσοοὶὶ, Ηΐδέ. 110. χχ δ, ο. ἱ. ἰοτῃ, ἱ, Ρ. 889, οὐϊὲ, Βίροης. 
3. Ὡγβοϊίπε δηὰ Ἑαὶϊ, νοὶ]. τ. Ρ.. 108. Βρ. ϑασγθατγίοη ἴδς ἔ}}}7 ὀχδιηϊποὰ, δηὰ νἱηἀἱοδιοά, 

[16 ΠἰδίΟΥΥ οὗἩ 100 ανθηΐς δου ποιίςοα, ἰῃ ἢἷ8 ἐγοβϑιΐδο, μα ρημο ἡ “0]}δὴ ; ΟΥ, ἃ Ὠίϑοουτδο 
Ἑςοηςεγπίηρ [6 ΕΑΣΊΠαπΑΚΟ πὰ ἤθε Ἐταρέϊοπ, ν᾽ ἰοἢ ἀοίθαϊιε {πὶ Ἐπ ροτοτ 5 Αἰΐξοταρὶ ἰο 
τουα ἃ (Π6 ΤΘΠΊΡ]6 αἱ «γα δαίοσι,᾽" ἰῃ ἴ8.6 οἰσίἢ γοϊυμηθ οἵ τς ϑνο. οἀϊτίοη οἵ Ηἰδ τοῦκα. 



“Α κου 9 ἐλιεῖγ ]7ηπϑ8ρ᾽γαζίοη. 801] 

ὅ. Ἑυγίδον, 6605 ΟἸχῖδὲ ἔοσοίοϊὰ ἰδὲ 6 βου] ανα ἃ ΟἜ ΟΝ 
ΑΝῸ ΡΕΟΡΙΕ, ποῦ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ΕΧΡΓΘΒ8 ργορἤθοῖθθ, Ὀαΐ αἶδο ΕΥ̓͂ το πυπ ἢ ς8 
ΟΥ ΟΥΙΠΔΠΟΘ8 οὗ ρουρϑῖιδὶ οὔβοσνϑηοθ, ᾿πβιλιυ δα ὈΥ ᾿ΐπὶ ἴον ἢ18 
Οδυγοῖ, δηα το, 88 γ͵ὸ Βανθ δἰγθδαν βθθη, βυι βιϑὺ ἴο [ῃ6 ὑγϑδβοηῦ 
ἄαγ. Ηδ οοπηπιαπάρα 8 ροβίϊθθ ἴο γὸ δηᾷ ἰθδοῖ 4}} παίζοῃβ ; απ 
ΔΟΟΟΓαΙηρὶν ἐΐεν τοοπὲ ζοτγίδι, αἰὍΘΥ ἴν18 δβοθηβίον, ἂπά ργεαοἠοά ἐΐε 
Οὐοερεῖ ευεγν τολεγο, πὰ ρτοαῦ βυοοθβθ, ἐδλς Ζιογά ιοογλίπρ ιοἱΐξὶι ἐΐεηι, 
απά οοηβγπιῖπρ ἐδδ τοοταῖ8 τοϊξἢ, δίσηιδ ΟΥ ͵μταιγϑοὶθα ᾿οϊϊοιοίπφ. 

Βοιδ βαογθὰ δηὰ Ῥγοίβῃβ διἰβύουϊδῃϑ ὉΘΔΡ ὑθβι του ἰο (86 ταρί ἃ ργοραραίίου οὗ 
ἴδε ἀοπροϊ, ἴον [16 ἀδδιΒ οὗἩ 18 Αὐΐβογ. [Ιἢ 8 ἔδνν ἀδγ8β δϊον [ἢ6 δβοδηβίοῃ, ἴῃ θ 
ὝΟΓΘ δῦ Φογυβαίαπι ἀρουΐ ὁπό λιριάγοα ἀπά {ιρεπίν αἰδοῖ ρ!ε8 (Αοἰδ ἱ. 16.) : οπ {π6 ἀδῪ 
οὗ Ῥρηίοοοθί, πῖον γγα8 ἴθῃ (878 δοσαγαβ, ἴσα τοσα δαάρὰ ἰὸ (μοῖῃ δροιϊ 
ΤΉΒΕΕ ΤΗΟΌΒΑΝΕ 8001 (ἰἰ. 41.) ; δῃὰ βοοῦ δου [Π6 πυτ θοῦ οὗ 16 τη νῶϑ δῦὈοιιξ 
σε ἰλοιδαπά (ἰὶν. 4.) : αἴδον {818 να δγὰ (οὶ ἃ ἐμεῦ πιωιέμαεε ΟΥ̓ δεϊίούογα, δοίλ πιθη απᾶ 
τοοηϊθπ, τἸσόγὰ αὐάρα ἰο ἰλε Σοτά ; ται (86 πιθοῦ οἵ (μα μβορῆν ἀρόη 106 78 πιιί ρίϊοα ἴπ 
«Ἰ]ετιμαΐοπι ρτεαίίψ, ἀνὰ ἰλαὶ α φγεαΐ σοπιραην οὗ ῥγίεείδ ισεγὲ οδεάϊεπί ἰο ἰλε 7ζαϊὰ. (ν. 
δηὰ νἱ.) ἔπ γριὰ αἀμυδίοη οὗ ΟὨΓΙβ δ δπιοηρς (86 9678 τγδδ δοοοιρ ἰςδοὰ 
Ὑεὶίη [86 δηογί βρᾶςο οὗὨ ἔνο Ὑϑᾶγβ ΔΙ͂ΟΣ (Π6 δϑοθηβίοη. [Ι͂}ἢ {86 σοῦγεα οὗ ([Π8 βουνὸ 
[Ο]]ονΐηρ γθᾶσβ, ἴΠ6 (ἀοβροὶ νγῶ8 ργθδοῃϑά ἴο ἴμ6 (θη .}}68 ἴῃ (αϑᾶγθα; ὅπ, ἃ. γοι 
δον 018, ἃ ρτοδῖ πυιῦοῦ οὗἁὨ ἴπ6πὶ νγὰ8 οοηνογίθα δἱ Απίΐοοθβ. Τμδ πογὰβ οὗ (86 
δδίοσίδη ἅΓΤῸ :-- Α ΟΒΕΑΤ ΝΌΜΒΕΕ δοϊίουοαὰ αν ἐμγηδα ἰο ἰλο Τιογ ; --- ΜΌΘΗ ῬΈΟΡΙΙΞ 
τοι αὐάεά ἰο ἰλε Ζοτά; --- δηρὰ, ἰλὲ ἀροδίϊες Βαγπαδαδ απάᾶ ϑαιιϊΐ ἐαιρλί ΜΌΟΗ ῬΕΟΡΙ,Ε. 
(χι. 21. 24. 26.) Οἱ [δα ἀφδί οἵ Πεγοὰ (πιο αρροπθὰ ἠδχὺ γ687), ἐλε τοογὰ ο7 
Οοά οδδν απὰ μυττιρῖμεν (ΧΙϊ. 24.) ; δηὰ, ἴῃ {86 ἴ᾿γϑα (ΟἸ ον η γοϑγθ, θη Ραμ] 
Ῥγοδοἢαα δἱ Ἰοοηΐππι, α ΟΘΒΕΑΤ ΜΌΣΤΊΤΟΡΕ δοέὴ ο7 «ειυδ απά αἷδο 077 ἰλο Οἴγεελες δοϊουεά 
χὶν, 1.)}; δηὰ Βα δδογνεαγι β ἐασερλί ΜΑΝΥῪ δἷ ἰδεγῦθ, 8 εἰν οὗ ᾿ωγοδοπία. (21.) [πῃ 
Γ6Θ γδῶγβ δῇΟΥ [8 18, οΥ ἰΏ δἰ χίθθῃ γϑᾶγϑ δῇ δ [8:6 ἈΒΟΘηΒίοη, Ῥαυΐ ἑουῃὰ ἴμ6 (δη6}|6 

σοηνογῖα οὗὁἩἨ Απιϊοοῖ, β'γσίδ, δηὰ Οἰ ἰςΐα, οεέα ῥἰελεοα πῃ ἰλδ ὙΗΝ απα ἹΝΟΒΒΑΒΙΝΟ ΙΝ 
ΧΌΜΒΕΕΒ ἀαιΐγ, (χΥὶϊ. ὅ.) [Ι͂ὼ ὙΒοββαϊυηΐοα, δόπιε ΟΥ̓ [86 ὅ6ν7ῖ8 δοίϊσυεά, απα ΟΥ ἰλα 
ἀευομὲ αὐγεολδ α ὉΒΈΛΤ ΜυΣΤΙΤΌΕ, ἀπά 97 ἐλὲ ολίεῦ τοοπιόπ ΝῸΤ αὶ ΚΕ. (χυ!!. 4.) 
Αἱ Βοῦοα ΜΑΧῪ οὗ ἴδθ δον δείουεα ; αἷδο 977 λοποιγαῦϊε τροπιδη ιυλίον ἰσεγὸ Οτεελε, 
απὸ ΟἹ πιδη ΝΟῚ Α ἘΕῊῪ (12.): δὲ Οοτγίη ἢ, ΜΑΝῪ λεαγίηρ, δείϊευε ἀπά τρογὰ δωρίϊζεα 
(χνῖι, 8.): δπὰ {π6 τϑπιασὶς οὗ (86 ἰδίου δῃ ἴμυϊκ --- δὸ πιὶρλίϊῳ ρτειο ἰλε ιοοτὰ ὁ 
Οαοά απὰ ργεσαϊϊεά (χὶχ. 20.) --- Ῥχονθβ {86 βυοορεβα οὗ Ῥδ}}8 ργθδοδίης αἵ Ερἤββαβ ; 
88 αἶ80 ἀο68 {6 οοιηρίαϊπί οὗἩ Ποηηοίσιυβ, ὑπαὶ ΠΤΟΜΕ ΟΝ αἱὶ Αεἰα ἰλὶ Ῥαιὶ λαίλ 
διαάεα ἀπά ἰμγηεά αὐραᾶν ΜΌΓΗ ῬΕΟΡΙΕΒ. (236.) Αἱ ΑἸΒοΏ5 οεγέαϊπ πιθη οἷαυα μηίο ἀΐπι, 
απὰ δεϊϊευεα, (χνὶϊ. 84.) 
μαι 86 δνυδησο  ἰοαὶ Βἰδιουίϑῃ ΒΟΓῈ τοἰαίθβ 8 ΓὌΓΙ ΒΟΥ ΘΟὨγπιοα ὈΥ δἰβίογυ ἴο Ὅ6 

Ῥίαϊπ δηὰ υπαουδίοα πιαίϊον οἵ ἔδβοϊ : Ὁ 186 δροβίϊα Ῥδὰϊ πσοῦβ δῃρἰβι] 68 ἐο αἱϊ ἐλ 
δαϊηΐε αἱ οπιο, ἰο λὲ ολπγοῖλεε αἱ Οογιπίδ, ἐπ Ο᾽αἰαίϊα, αἱ Ἐρλεδιια, Οοἴοεεα, ἀπά 
Τλεεεαϊοπῖοα, απαὶ (ο αἰϊ ἰλε εαἱπία αἱ Ῥλιϊρρὶ, ιοϊἐλ᾿ ἐλ δίδλορϑ απά ἀδασοηδ; ὙὨϊοΝ ἢα 
ΠΘΙΙΒΟΓ που ἃ πος σου ὰ μαναὰ ἀοπο, ἰἢ ὑπογα δὰ ποῖ Ὀ6θῃ ἃ σοῃϑι ἀογΌΪα πα οΓ οὗ 
ΟἸ γι ϑιϊδηβ ἴῃ 4}} (πΠ686 ρας. ΕἸτίδοσ, μ6 βίδιοποὰ Τὰ ηοίῃΥ δὺ Ερηθϑυβ, απ σαν 
δἰπλ ἀἰγθο ἢ ἴῸγ [86 ρονογημπιοηΐ οΥ̓ [6 στο ἴΒογα : δηὰ δα ἐδ Τίμα ἱπ ΟΥὲείε, 
τὰ ἃ ΘΟΙΠ βδίοη [0 86ζ ἐπ ογϑν λ6 ἰλίπρε ἰλαΐ ισεγὰ ισαπέϊπρ, απά ογααΐπ εἰάετ ἴπ 
εὐεγῳ οἷν. (Τίς, ἴ. 6.) Ῥοῖοσς ἀϊγεοίβ ᾿ἷ8β δρὶβδῖ]6 ἐο ἐλ οἰδοί, δοαίίεγοα ἰλγουρλουΐ 
Ῥοπέιωε, Οαἰαίϊα, (ἀαρραάοεῖα, Αεϊα, απὰ Βιίλυπία. (1 Ῥεῖ, '. 1, 2.) [πῃ Ῥαυ 5 Ερίδβι]6 
ἴο {86 Οο]οβεΐδης (ἰ. 6. 23.) Βα τοργοβϑηΐβ ἰμῃ6 αοβρεὶ 886 [ἤθη δἰγοδὰγ ργθδομοὰ ἑη αἱ 
ἐλε τοογϊά, απιὰ ἰο εὐεγῳ ογοαίμνο τσλίολ ἰδ ὑπάοῦ λεαροπ. ᾿ῊΪΒ ΜΔ8Θ ΠΘΑΓΪῪ {ΠΙΓΓΥ γὙθαγβ 
δῇον ἐΠ:6 δϑοοπδίοη οἵ 6808 Ομ γίβε, οὐ δϑουξβ (8 γϑᾶγ 62 οὗὨ [6 νυϊρὰγ ϑγὰ. Ἧς 
αἰδὸ Ἰδδγῃ ἔγοπι ϑοοϊοδίαδίϊοαὶ ᾿ἰβίοσυ παῖ, βδοὺῦ δῦοῦ ἴΠ6 ἢγεὶ ργθδοιίηρ ΟΥ̓ {Π16 
Οοβροὶ, σδυγοθοβ πογα Θβί Ὁ Ιϑμθὶ, απ ὈἰΒμορϑ8 βειι]ο, ἴῃ ἜνΘΓΥ μδγί οὔ {8μ6 ὑπ θη 
Κηονῃ ποῦ] ; [Π6 παδπιο8 ΟΥὨ ἸΏΔηΥ ΟΥἩἨ Ὑδοπὶ ἄτα τοοογάθα. 'ΓΒΕΓΘ 6 γα α͵530 ΟΠ γί 8- 
εἰδῃ ττϊθοσβ ̓, ἸΏΔΩΥ ΟΥἨ Ἡ8Ο86 ὙΟΣΪΚ5 ΔΓΘ 5{}}} οχίδηξ, ἐπ 811 ρασγίβ οὗ {}10 νγουἹὰ, 88 αἱ 

δ 8566 Ρρ. 137---139. συρτὰ. τοις 
5. “Τρ τον δοῖρ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴο 8 Βοτηδ ποίΐοη οὗ ἴδ εχίεπὶ δῃὰ ργορτθαβ οὗ (γί δι Δ η ΕΥ, ΟΥ 

ΤΑΊΒοΓ οὗ τἶς Ἔπαγαοίοσ δηὰ ἀυδ οὙ ΟὗὨ ΤΒΩΥ ΘΑΥΪΥ ΟἸ τ διϊδηβ, οὐ {Ππεῖγ Ἰδδγπίπρ δηὰ ἐμοὶγ 
Ἰδῦουσβ, ἰο ποιίςθ [86 πα θοῦ οἱ ΟὨτίδίίδη ἰογέΐεσϑ ὙΠῸ Βουγίμοά ἴπ ἴΠ686 αρθϑ. δαΐηὶ 
“εγοσνθ β οδιαϊορψυθ οοηίδίῃϑ δἰσζίν- εἰς ττίλοσϑ τὶ μη (16 ἤγδὶ τπγθθ οεπίασίεβ, διὰ [86 ἢγεὶ 

Φ 



802 Ῥγορλιεοῖοα ἐπ ἐδ 6 ϑογίρέμγες, 

Ἀπεϊοοι, ϑιιγγηα, δατάϊθ, ΕἸά65898, ΑἰΠ 658, Οοτγί πε, ΑἸοχδπάγία, Οασίδιασο, ἔοτηο, 
δὰ ἴῃ δ}; δπὰ πὸ δᾶγτο δἰγοδὰυ χη βῃθα ι.8 πὶ δ σι Κὶηρ ὑσβυ ποι 65 ἰο (μ 6 
σοηυ 6688 Δηα Δα ΒΘ ΠΕΙΟΙΟΥ οὗὨ  (Π|6 ΟὨ τ ϑι δὴ δου ρίαγαβ. 

Ιη οοπϑιἀογίης [ἢ 6 ὑαβυ πιοΐθ8 δῦονα οἰϊοα ἔγομπι {86 ἰβίογίδη [Κα, 1( 18 του ν 
οὗ τουλασῖς, ὑμαῦ Ηἷ8 δοοοπηΐ 18 ἃ ὙΘΡῪ ἐποοπιρίοία πατταῖυς οὗ ὑμ6 ργοραχδίίου οἵ 
ΟἹ τ βυ ηΠΥ ; 8 ὙΘΥΥ͂ 8188}} ρατῇ οἵ 10 Ο]Ὺ Ὀεΐην Ἡ ὐὐνωρμθ ριον ἴο {86 διϊδύογΥ οὗ ἐϊτὸ 
ὑπ οῖνθ Δροϑῦ!ε8, ταοσα ραγ ου ΑΥ}Ὺ οὗὁἨ Ῥεῦογ, δῃὰ {δ6 γϑιπδίηδοσ ([υσιηπρ ἀθουὶϊ ἔπο 
{τὰ οὐ {π6 Αοἰα οὗ εἶ ΑΡροϑ1165) Ὀοΐηρ οοοςυρίοα νι [86 το]δίιοη οὐἁὨ Ῥϑυ} 8. ουιϊ- 
γουβίοῃ δηα δροβίοϊϊς Ἰδθου 8 : --- ποῦ ἴο πηδηϊοη {ἰμδῖ, ᾽πὶ (ἢ 18 ΒΙΘΓΌΓΥ, ᾿Αγρα ρογί οι 
οΥ̓͂ (ἴπ|6 ἃγ6 ραβϑθὰ οΥΟῸσ ἩΪΓΠῸ ἃ ὙΘΣῪ 5] 1σῃν ποῖϊσα, [ἢ ἰπογοίοσγο, δὶ τὸ τοδα ἴῃ 
{πὸ Αοἰϑ οὗ εἐε ΑΡοϑέ1689 Ὀ6 ἴτιχα, πη] Οἢ ΤΌΤ ἴμ8η 18 οοηΐαΊηθα ἴῃ ἐπδὺ ΒΙΒΙΟΓΥ ταυϑβὶ 
Ὀ6 γὰρ 41ς0οβ. Ἧε δἅγο, σχόγθουοσ, ἱπαἀθυίορα ον 86 ἰηἰοτιπαίίου, τυ οὗ ̓ ς ὈΓΟΘΘπ8 ἴο 
8 Τοβροοίς (Π6 βργεδὰ οὗ (86 (ἀοβρϑὶ, τροστβ ἴο ἱποϊἀθηῦ οὔ οσοδβίοῃ εἴμη ἴο ΔΩΥ͂ 
ἀοϑίψη ἴῃ ὅπ ἰβίογίδῃ ἴ0 ΤηΒσΉ  Ὑ 016 ΠῚ ΌΘΓ ΟΥ τακ οὗ ἴ86 ςοπνοτίβ. Τδυϑ, 
Τα 18 τοί Δ} Ὁ δ᾽ ἰοῦ σοποογη!ηρ Βοπ6 οὗὁὨ [Π6 Δροϑίϊοα, 848 γγὸ]] 85 15:6 πύον οὗ 
οοηνογίβ ἴο {86 ΟΝ γι δυϊδπ πδπιθ δηᾶ ἕμἢ, αὐ ῬΆΠΙρΡΡΙ, (δ᾽ αἴϊα, δὰ οὐδοῦ ρἰδοος δπὰ 
ὁΟαπίΓῖ68; ΠΟΥ 18 1ϊ {{κ ]} (μαὺ τὸ βου ἃ αν Κπόνσῃ ΒΥ {Ππἰπσ οὗ (Π6 απ θοῦ ἴπ 
ΤΊΔΏΥ ρἴδοθβ, μδὰ ἠοΐ ἱποϊάθη δ οοουγγθα, ᾿ΒΙοἢ τλλάς ἰῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΣ {86 Βἰδίογίδῃῃ 
ἴο πιϑ τοι ὑβ6η,.ἷ 

Β6βϑι:46 {86 ᾿ἱπεϊπιαίλοπβ οοπίδπϑᾶ ἴῃ (6 Νενν Τοβίδιγθηῦ γοδροσξϊησ 
{π6 ῥγόορτϑββ οὗ ΟἸΥβυ δηϊῦν, 118 γοηἀ ΓᾺ] Δ μα βροοαν ρτοραραίίοπ 
{πγουσδοαῦΐ [86 που] 18 αἰὐεϑιθα ὈΥ {86 )ο᾽ηῦ οοῃμβοῃί οὗὨ ΘΟὨ ΘΠΙΡΟΓΑΓΥ 
Ρᾶσδῃ δηα οὗ ΟΜ γιβίίδη Ὑσιΐθσβ. 

ΤΒυβ, {86 μἰδιοτίδη ΤΆΟΙΤΒ, ὙΠ τε οὔδ6 ᾿νΝθρββΑ νον Ὁγ Νενο, Δ. ". 6ὅ, βᾶγα, 
ἴδιαι ἐλ ροδίίϊεπὶ ειρεγείϊοπ (80 Ἀ6 ἴθγη8 886 (Ἰυἰβίδη το] ΟΠ) ϑρτοδὰ {86} πος 
οὐἶγ [γουρ ΔΦυάαα, Ὀὰΐ αὐ ἴῃ {π6 ΟἿ οὗ Εοπιθ, ἀπὰ ἰπαὶ ἃ σαδέ πιρζέιίμάε οὗ 
Ομ γ β( δὴ 8 ν᾽88 861Ζϑὰ δηὰ ριυὺ ἰο ἀοδίϊι ὉΥ {{|6ὸ δ ροσοσ. Ηδογα {ἰθὴ 8 ἃ ᾿ποβὺ ἰπ- 

ΒΙΧ ΥΟΔΙΒ οὗἉὨ [86 ἔσυτἢ ; δὰ ἥν. ὍμΡ Ὀούποθη (μαΐ {180 δηὰ 8 οὐση, υἷζ. ἃ. ". 399. 
δογοπιο ἰηἰγοάποοδ ᾿ἶ8 οαίαίοραο ἢ (Π6 ΤΟ] ον ηρ ᾽.8ὲ ΤΟΙΠΙΟΠΒΙΓΘΠΟΟ : --- Ἴ6ὲ 1Βοβα, ψνῆο 
ΘΑΥ (6 σΠυγο ἢ Ὧ685 δὰ πο ΡΠ ΟΒΟΡἤ ΟΥΒ, ΠΟΥ οΙοαποηῖ δηα Ἰθαγηθα πιθη, οὔβοσυο τῆο δηὰ 
ἢ δὺ [ΠΟΥ ΤΌΤ ὙΠῸ Ἰοππάρα, 65Δ0]}}8πῃ6ἀ, ἀηὰ ϑδαοτγηρά ἰξ : 161 [Π6 πὶ σθ886 ἴο δοῦῦβε ΟἿΣ 
ἔα "ἢ οἵ ταβιϊοῖγ, δη ἃ σοηΐδβϑ ἐμ ὲγ τηϊβίακο. (Φ6Γ. Ῥχοὶ. ἰη 1.10. ἀ6 ὅδογ. Ἐοοὶ.) ΟΥ̓ δθβο 
ὙνΓοΥΒ ΒΟυΌΓΑΙ, 88 Ψπ5ιΐη, Ιτοπϑθαδβ, ΟἸθπιοηὶ οἵ ΑἸοχϑδηάγίβ, Το γι} ]ΠΔη, Οτίρϑη, Βασάθβδηθβ, 
Ηἱρροϊίεα5, ΕΒοΌ᾽υ8, Ἰνοσὸ νυ που 8 τ! γ8. (σι βιϊδη Ὑγὶοσθ δϑουπάθα μαγιὶου]ΑΥΪῪ 
δδοιυν 186 γεϑγ 178, ΑἸδχδηάογ, δίβιορ οὗ Φογυδβαίθπι, ἰοπη δα ἃ ΠΌΓΑΓΥ ἴῃ (Πδὲ οἰ Υ, Α. τᾺ. 
9212. Ῥδιρβίϊαδ, [Π6 Γτοπὰ οὗ Οτίρϑῃ, ἰουσπαρά ἃ ᾿ἸΌΤΑΓΥ δὲ Οββδαγοα, Δ. ἡ. ῶ94. Ῥιθὶὶς 
ἀοίδησοβ ννοσο 4180 βαί ἔοσί, ὈῪ νατίουβ δἀνοσδίθβ οὔ ἴῃ 6 γο]σίοῃ, ἰῃ [ἢ6 σοῦγβο οἵ ἴῃς ἢγβε 
ἀγοθ σοπιαγίοθ, ὙΠ ΠΙπ οὔθ πυπάγρᾷ γ68Γ8 δὕΟΣ ΟἾσΙΒ. ΒΒ δϑοοηβίοῃ, Ουδάγαία δηὰ 
Ατ᾽βυϊἀοβ, ννοβο σοσΐκδ, ἐχοορί ΒοΟΠΊ6 ἴῸΥ ἔΓΑΡΤΩ ΘΙ οὗ [ἢ 6 ἢγβῖ, ἐγ Ἰοβὲ ; δῃὰ δϑοῦϊ το ΠΥ 
γοΔΓ5 Αἴ υ γα 8, δ ι58:1η ΜΑΓΙΥΥ, τ ΠΟΒ6 ΟΓΚΒ σοτηδίη, ὑγοβοηϊοὰ δροϊορίεβ ἴου (86 ΟΠ τ βιὰ τ 
το! ρίοπ ἴο τἴ80 Βομηδῆ ΟΙΏΡΘΙΟΣΒ ; Οὐυδάγδίτιβ δη ἃ Ατίβι ἀθ5 ἴο Α ἀτίδη, πϑιη ἴο Αποηΐϊπυ5 
Ῥίαβ, δηὰ ἃ βοοοηὰ ἴ0 Μαγουβ Απίοηϊηυδ. ΜοΙΐῖο, ὈΐΕΒΟΡ οὐὗἉἨ ϑβαγάϊ8, δῃὰ Ανροϊἱπαγίβ, 
ὈίβιοΡ οἵ Ηϊογαροἑ δ, δπὰ Μ|πδάθ8, πιο οὗ στοδὶ σερυϊδίίοη, ἀἰὰ [86 βδῖθῆθ ἴὸ Ματοῖιδ 
Απϊοπί πα, ΕἸ ΘΠΕΥ͂ ΥΘΆΓΒ δ σιν αγὰβ (Επιδοῦ. Ηϊβῖ, "10. ἦν. 6. 26. 8560 αἱβδο [δγάμοσ, υοὶ. ἰΐ, 
Ῥ. 666.); δηὰ ἴδῃ γοδγ8 δ (ἷ8, ΑΡο]οπΐπβ, ὙΠῸ δαβεγθαὰ τηδσγίγτάοπι απ ὰογ ἴῃ6 τα ροσοῦ 
Οοπιτηοάμβ, οοπιροβϑὰ δὴ ἈΡΟΪΟΡῪ ἴον ἢἷ8 ἕβίτι, τ οι Βα τοδὰ ἴῃ (Π6 βεπδίθ, δπὰ υυὩ οὶ τγα 8 
αἰλογιναγὰβ μυ βῃοὰ. (Ζδγάπογ, νο], 1ἴ, Ρ. 687.) Ἐουγίθθη ὙΘΔΥΒ δῖεσ ἴπ6 ΔΡΟΪΟΡῪ οὗ 
ΑΡοϊ]οπΐτ8, Τοσγια]αα δἀάτγεββοὰ ὑπὸ ποσὶς, τὶς ἢ ΠΟῪ τοϊαδὶῃβ ἀπά ον ἔπδὲῦ ἤδῖηα, ἴ0 ἴῃ 6 
ΒΟνοτΠΟσΒ Οὐ ῥγχονίπορθ ἰπ ἴδ Ἐοπηδη ΘΙΏΡΙΓΟ ; δὰ δθου! [80 βᾶῖλθ ἴΐτηο, Μ|Ίηποα8 ΕῸΙΪπ 
δοπιροβοὰ ἃ ἀδέϑηςο οὗ ἴμο ΟἸτδύίδη σοὶ ἴοι, τ οι 18 81}}} ἐχίαπί; δῃηὰ βου ν δῆογ ἴῃς 
Ἑσοποϊαβίοῃ οἵ (μῖ8 δοπίυσγ, οορίουδβ ἀθίεποθθ οὗἩ ΟΒγ βιΠ ΕΥ̓ ΘΓῈ ΡῈ] δμο ἃ ὈΥ ΑΥποῦϊυδ 
δηὰ 1, δοϊδηςίυΒ." ῬΆ]60γ᾽8 Εὐνϊάθῃποςβ, γο], 1ϊ, ΡΡ. 351. 238. 

1 ΤΊ ἱποίἀοηβ αῦονα αἰ ἀοὰ ἴο ἀγα, “ἴῃ. τηυσταιτίηρ οὗἨΤ6 Οατοοίδη σοηγογίβ : [09 
ταδί ἴγοτῃ ρογβοουτίοη ; Ἡογοὰ δ ἀθδίῃ ; 16 βοπάϊηρ οὗ Βασπδῦαβ ἴο Απιίΐοος, δηὰ ΒΑτπΑθδ8 
οἈ]Πρς Ῥαὰὶ ἴο ΐ8 ἀρδὶδίδποθ; Ῥδᾷϊ Ἴσοσηΐηρ ἰ0 ἃ ρἷδοο, δπὰ ἤπάϊηρ ἔπογὸ αἀἰβοὶρ!οβ ; τῃ6 
εἰαπιοὺν οὗὨ (Π6 Ζενγ ; [8:6 σοτηρ δηλ οὗὨ δύ ἤσογ ἰηἰογοϑίδα ἴῃ [6 δαρροτέ οὗἨ [6 ῬοΟρΌΪΑΓ 
χοϊρίοη ; 1806 ΓΘΑΒΟΏ δϑορηοὰ τὸ ἱπάποθ Ῥδὰὶ ἴο σίνο βαιδίδοϊίου ἴοὸ τη. Ὁ γί διϊδηβ οἵ 
ογυβαίοῃ. δὰ ἰδ ποῖ ὈθΘῺ [ῸΓ [8686 ΟςΟΒΒΙΟΙΒ, ἰδ 18 ῬΤΟΌΔΌΪς ἐΠδΐ πὸ ποῖϊοθ ἡ πδίονου 
νοῦ ἤδνὸ Ὀ66α ἴδκοη οὗ [16 πυμιῦοῦ οὗὨ σοηνοσίβ, ἰΏ βαν ΓᾺ] οὐἉ 106 ρᾶββαϑϑβ ἰῃ νι ἰοῖ ἐμὰς 
ποῖΐοθ ΠΟῪ τὰ μὐγὰς ΑἹ] ἐπῖ8 τθη δ τὸ γϑηονθ ἴ6 βυδβρί οἷοι οὗ ἃ ἀοδίχτι ἴὸ οχαρβογαῖο οὗ 
«ἐοοοῖνο." Ῥαΐογ 8 Ευϊάθης68, το], ἰϊ. Ρ. 314. 
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οοπίοβίβ ὉΪ6 Ῥσγοοῦ οὗ ἴδ ποηπάοσἤιϊ ργορασχαίίοη οὐὗὁἨἁ Οδγ δύ! ἐγ. Ι͂ἢ {26 ἐἶπια οὗ 
ἽΝ 6γο, βοβγοϑῖυ τροσὰ ἰἤδη {ΓΟ γοατγθ ἴτοια [86 βτεῦ μι]! οαἰϊίοη οὗ [86 (ἀοβρεὶ δῦ 
Ζογυβαίθηι, Ἰἰοτὸ ΔΒ ποὺ ΟὨΪΥ ἃ ὙΑΒΤ ΜΟΌΙΤΊΤΌΒΕ δ᾽ Βοωθ, ψ8ο δι γηισοὰὶ {Π6 
ΟΒ εἰ βιΐδη σεϊ ζίοη, Ὀυϊ αἷδὸ ἃ ἰᾶγρα πῦον οὐὗἁἩἨἁ ΟΒνιβιίθηβ, τὸ ΟΓΘ ἀγγαϊσῃθα βηὰ 
οοπἀοιηποὰ ἴο ἀδδίμ ἴον ἴπ6 ῥγοίοββίοῃ οὗ {μοὶγ ἴδ. Βαϊ πιοϑὺ βίγοης 15. {116 
ἰοδεϊ Ων οὗ ἴδ6 ὙΟΌΒΕΣΕ ῬΙΩΝῪ ἴῃ 8. 6ρ|81}16 0 ἴΠ6 οἴροσονῦ ΤγαἼλη, Α.}. 107, 
ἔγοιῃι τι ἢ τὸ Ἰθᾶση ἰδαῖ, ἀυτίπρ δἷ8 ργοσοηβυαία ἴῃ Ῥυπΐυβ ἀπὰ ΒΙμγηΐα, {1 
ΟὨ τ διϊα)8 δρουπηαθα ᾿π [8056 ρχονίποοβ: ὑπαὺ Ἰῃ οΓπιδίομδ μα ὕδθ ἰοάμοῦ ἀραϊηβὶ 
ΤΩΔΏΥ ΟἹ {818 δοοοιηΐῖ ; δηὰ ἰμδὺ 6 μαὰ τωδάθ αἰ ροηῦ ἱπαυΐγγ, ουθῃ Ἶ; ἰογίοΓο, 
ἰηΐο {86 παίαγο οὗὨ 6 μαῦρο δραϊηδὲ (μθὰ, Ὀὰχὶ οουὐἱὰ ποῖ ἀἴβοονυοῦ ΔΩΥῪ ογίιηθ οὗἁ 
Ψ ΒΙοἾ (ΠΟΥ ΤῸ σι] γ, Ὀδδιο8 (δὲ δ6 ἴθσπ8) απ εὐὶΐ απὰ ὁχοεδεῖσθ διροτείϊ ιν Ή. 
Ἠδ δά 8, δι μα ἐἱβουρσαῦ ᾿ξ ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ, ΟἹ {119 Οσοδϑίομ, ἴ0 Θοηβαϊὶ ὑμ6 ΘΙΏρΟΓΟΥ, 
“ οερθοίαίϊῳψ οα αἀοοοιπέ ΟΥ̓́ΣΛΕ ΘΒΕΑΤ ΝΌΜΒΕΒ ΟἿ ῬεγεΟΉΣ, ιολὸ οΤῸ ἴῃ ἀανρεν ὦ 
διβθενὶπρ : 70Υ πιαην, 4 αἱϊ αροε απ οὗ εὐεγῳ τγαπὰ, 977 δοίλ ξεζϑα, αγὸ αοοιδοα απὰ ιυἱὶὶ 
δδ αοοιμοά ; ποῦ λα ἐλθ οοπίαρίοπ ο7 ἰλὶδ κιιρον δἰ ίοη δοιΖοα οἰξίδε οἷν, δὼ ἐλο ἰδ456 7 
ἐοιονδ αἶδο, απά ἰὰλ6 ρθη οομπίγῳ." Απὰ μα ἔσο ἱπυϊπιδίοβ ἱμαὶ ἐλδ ἐεπιρίος λαὰ δεεπ 
αἷμιοεί ἀοδετγίεοώ, ἰλο ξαογοά δξοϊθηιηϊίοα αἰεξοοπίϊπειεοα, αμὰ ἰδαΐ ἰλδ υἱοί λαά πιοὲ ισἱίλ 
δι ὕει ρυγολαδεγα. Τμυβ τεὶρ λέϊΐῳ ρτειῦ ἐδε τοογὰ ογὙ Οοὐ ἀπά ργευαϊίεά ἴῃ ἃ ῥτο- 
νἱηοο ΤᾺΣ ἀἰδίδηῦ ἴτοπι 658, ὙΠ δουδηΐμ ὙΟΆΓΒ αἰνοσ 118 ὅγδὶ ρῥσγοιηι  χαιίοη, 

Τὸ ΟἬΒΙΒΤΙΑΝ ΕΑΤΉΕΕΒ δἰίεβί [86 Βᾶπ16 ΤΑΡΙα δπα οχίθηβῖνο ργο- 
ὥτοδββ οὗ {π6 (ὐοθροὶ. 

ΟἸΈΜεντ, 186 {61οὐ .]ΔΟΌΤοΓ οὗἨ Ῥδὰ] (ΡΆἘ]. ἵν. 8.), ἰοϑε1ῆ68 ἐπαὶ (818. δροβίῖα 
Ῥτγοδομοὰ “ δοέλ ἐπ ἐὰλο οαδί απά τορεί, ἱπιρλὲ ἰδλ6 ΜΉΟΙΕ Ὑοπι γχὶφλέδουδηδδε, απα 
ἐγαυεϊϊεὰ ἰο ἰλ6 εἰπιοεί ματίξ ΟἹ ἰλδο ιυοε... συθτιν ΜΆΞΤΥΒ, τῆ βουτίβῃρα ἴῃ (86 
Βθοοηα σρηίατΥ, (Δ. Ὁ. 140, ἀρουῦ ὑΠΙΓΕΥ ὙΘΔΓΒ αἴθον [6 ἀδίε οὗ Ρ] γ᾽ Ἰο 6 γ), 88γ8, 
1αὺ ἴῃ δὶδ (6 “ ἐλόγε ισαϑ ἮΝῸ ῬΑῈΤ Οὗ πιαπλίπα, τολοίλογ Βαγδαγίαπς οΥ αγεεῖε, 
απιοηβ᾽ τολοπι ργαψογϑ απ ἰλαπλερίὶοίπρε ατγὸ ποί “{ετεὰ ἘΡ ἴἰο ἐλεὲ ΟὙϑαίΐοῦ ο ἰλο 
Ἰσογίὶι, ἰλτουρσὴ ἰλο παπιὸ ΟΥ̓Ἱἁ ἰλὲ ογιιοί πεά «765ι4." 5. Ἰπενιῦβ, ὙὮΟ ἰαΐοσ ἴῃ [Π6 βᾶπὶθ 
σΘηίΓΥ (Α.Ὁ. 170) γγῶβ ὈΒΠΟΡ οὗ 1 γοηβ ἰπ αδαΐ, δββαγοϑ 8 {παῖ ἐὰλδ Οοαροὶ τταϑ 
Ῥγεασλεά τππουύσηοῦτ ΤῈ ὙΒΟ1Β ΟΒΙΌ, ίο ἐδδ ἐχίγεπιθ ραγίδ ψ ἐλο δατίλ, ὃν ἐλε 
αγοϑέϊεα ἀπά ἰλεῖν αἀϊξοὶρἰεε ὁ; διὰ {Ππῶ, ἴῃ 14 ζἴωϊ6, {Π6 ΓΘ σα σλυγολθε γζοιπαρα ἐπ 
"βμβῥιῳ ϑραΐπ, Οαμϊ, απά ἱπ ἐλ Ἐαεί, Ἐφυρί, απάὰ 1, δγα." Αἴγαν ΒΥ γοδτβ 
(Α.ν. 190) ΤΕΒΤΌΙΙΑΝ, δηοίμον ΟἸγβίϊδη ΔΊ Π6Γ, ἀρΡρθα]8 ἴο 1:6 Βοπμδη σονόγηοσα, 
ΒΆΥ ΗΚ, -- “6 τοῦ Ὀμὺὺ οἵἁὨ γεδίογαδυ, δῃὰ νῷ ἤανα Α]]οὰ γουγ οἰ(68, ἰδἰδηάβ, 
ἴονῃϑ, δηὰ ὈυΣρ ; [0 σϑΡ, 086 δοῃδίθ, δπὰ (Π6 ἔὈΓΠὶ ;--  ΟΥΟΓΥ ΒΟΧ, δσθ, ΓΔ, δπὰ 
οοπα! ἴοι ἀΓΘ οοηνοτγίϑ ἴο ΟὨ τ Ι δ δη1γ." 6 ΤὨΪϊΓΟΥ γϑαγβ (Ἀγίμοσ ἄονη, ΟΕΙΟΘΕΝ (Α.». 
220) τοργοϑοηΐ ΟὨΓΙ ΒΟ ΒΥ 88 ΠΟῪ ἰγυρηδηϊ. “ΒΥ ἰδ ροοὰ ρῥγονϊάθβποο οὗ 
Οοὐ," δβαγβ δ, “ [86 ΟΒ γι δι ίδῃ το] χίοη [89 80 βουτγίθῃθα δηὰ ἱπογθαϑθ, δοῃ  Α]]γ, 
(Ππαῦ 11 18. ΠΟῪ Ῥγαδομοὰ ἔγθοϊυ, δηὰ Ὑἱίδβοιυῦ τηο]οϑίατίοη, αἰ μουρὴ (Π6 ΓΘ οσο ἃ 
τιοιυδαηὰ ΕΡΩ κὲ ἰο 16 βργοδάϊηρ οἵ μα ἀοςιγ 68 οἵ Ψ6888 ἴῃ {86 νον]. 7 Αθοιυὲ 
οἰχην γοῶσβ θυ δ ΐ8, Α.Ὁ. 806, Ομγβδηλγ, πάθος Οοπδβίδηϊηθ, Ὀθοδπια [δ 6 
τοι υἱμα τοὶ σίου οὗ {86 Βοιμδ ΘΙΙρΙΓα. ὃ 

ΤῸ Οἠλαγαοίον Γ᾽ ἐδλε σε ἴῃ “ Ὠϊοΐ {86 ΟΠ γιϑύϊδη [11 γα Αγβὲ 
Ῥγορδραίβα αἰδὸ ἀθιῃηβδηβ ἃ αἀἸβίϊποὺ Θομβιἀοσγαίϊοη. 

1 νγγᾶὰϑ ποῖ ἃ Ὀδυθδγουβ δη υηοῖν 56 ροτιοᾶ, Ὀὰὶ τγᾶβ Του ΚΑ Ϊα ῸΣ ὑΠμο86 ἷπ|- 
ΤΟΥΘΠΊΘ8 ὈΥ ἩΠΙΟΝ 186 δυμδη ἔβου {1685 σογα δίγοηρ  ! δηρ, [1ῃ πιοβῖ σοπηΐγίθϑ 
ἔν νῖϑιχε νν88 Αἰ πμδοα ΖΌΓΓΠΟΓ ἀπ ΤηΟΓΘ ὉΠΙΎΘΓΒΆΙΪΥ (Πδὴ 10 Βα ὈδΘη δἰ ΒΏΥ [ὈΓΠΙΟΓ 
ἀἰπ6 : ὑβ6γ6 ΠΟΥΘΤ Ὑγ88 ἃ ΙΏΟΓΘ ἰθηγηεα, ΤΏΟΣῈ ῬΒΙ]ΟϑορΒ δὶ, ΟΥ πηοσα ἀἰβοοση!ηρ Ἀρ6, 
(μδη τἰᾶὴ ἴῃ τ δι οἢ {6 ΟΒ τι βιίαη σοὶ ζίοη γᾶ8 ργοροβοα ἰο πιδηκιμὰ - δα σι ἤθη, ἔτομι 
ἴδ ῥγοϊυυπμὰ ροδοὰ ἡ ϊο (μ6 πουϊὰ οπογοὰ ὑπάορ 186 Εοιμδη ρονογπμθηῖ, δἢ 

1 860 δο ἰοδιἐπιοηΐεδ οἵ Τδοϊί8 πὰ ῬΊΥ δἱ ἰϑηρίῃ, Ρρ. 175---180. δωρτγὰ. 
3. ΟἸδίοηι, Εμρίδι. ἱ. δὰ Οογίηιμ, δ ὅ. 5. Διυριίη. Π΄᾽α]. οὔπὶ ΤἸΥΎΡδοδηο, Ρ. 8345. 
4 Ἰγοηθδυδ, δέν. Ἡκεγοβ, Ὁ. ἱ ς. 2. δ ἸὈϊΑ. ς. 4. 
4 Αροϊ. ς. 37. 1 1 Οεἷδ. Ἰ1δ. ἱ. 
8. Εογ ἃ [}]] νἱενν οἵ [86 πηΐνοῦβαὶ δηα γαρὶ ἃ ρεορδρδιίοη οἵ Ο γί βεδηϊγ, τῦ ἢ [6 ναγίουβ 

τοβιϊ τη ηΐ68 οἵ ΟἸἩ γι βιίδη, δὰ οβρεοΐα! γ οὗ Ῥαζϑδη διυῖθοῦβ, 80 Μ. Νογπεῖ᾽ οἰ θογαῖο Τγαϊτά 
ἀς ἰα γέτιιέ ἀς 16 Βοϊίσίοη ΟὨγέξίδημο, ἰοπιθδ Υἱδι, ἱχ. χ, 866 δἷδο θγ. Βοῃϑοηβ Ηἰσίου 
οἵ τ Ῥτγοραραίίοη οἵ ΟἸ σι δι ΘΠ ἐγ. 



804 ΤῬγορλεοῖε5 πὶ ἐδα ϑογίρέμγες, 

ΘΑΘΥ͂ ΘΟἸΏΤ σα οἢ βυι 8ἰϑιοὰ Ὀούνθοῃ 411 οουη γίθβ, 80 {δαὶ τυῖϑα θη οου]ὰ ποὲ 
ΟΗΪΥ )υάρε οΥ̓ δι οἢ; Ἔχ ΓΔΟΓΪΠΆΤΥ οσθ 8 88 δα Ὠδρρεηθα, Ραΐ οου]ὰ 4180 ἔγθε Υ 
πηραγί ἴ0 ὁη6 δηοίποῦ ἐπε ὶν βθηςπηθηΐ8 ΘΟὨοογηΐησ ἔμοπι. Νον, ἴῃ βυοἢ δῃ Θη] σ ἢ - 
δηθὰ δα 88 {Ππ|8 γγϑ8, ἱΓ ἴπ6 γασίς δπὰ ἀοοίγ ποθ ρσγθδοβοα Ὀγ [Π6 Δροβί]θβ δὰ θθθη 
ζα]86, 86 7} του ὰ ἸΗΒΙΔΠΟΥ παν Ὀθθη αἰβοθσηθὰ ἰὸ Ὀ6 30; δῃὰ (Π6 σοηϊαίδίίϊοη οὗ 
1οπὶ σουἹὰ βανα αὐ οι ραββοὰ ἤγοτῃ ΟΠ6 ΘΟΙΠΙΓΥ ὅο δῃοίπογ, ἴο {86 υἱοῦ σου- 
ζαβίοη οὗὨ [16 ρόγβοπϑ γγδ0 ἢδὰ οπάρδνουγοα ἴο ργοραραῖθ [86 Ῥο]] 6 οὐ βε. Τὸ 
ΒΘ ΠΘΥΆΪ ΠΥ οὗἁἨ 1ἴἈ86 βγϑὶ σοηνογίϑ, 1Ὁ 18 [ΥῸ6, ΘΓ τη6ῃ ἴῃ {Π6 τη] 6 δηὰ Ἰἰονσοῦ δἰβιϊοη9 
ΟΥ̓ δ ; Ὀυΐ ονθὴ {μ686, ἰπ 8ὴ ἄρα οὗ βύο ζηον]θάχα δηὰ ἱπύθγοουγβα, οσα 0 - 
οἰθ ΠΕ} γ βοοιγοα ἀραϊηδὺ [186 ργούθ βίο ἢ8 οὗὨ 8ηγ Κἰηα. 1πάθοα, βυρροβίηρ ἀνθ ἐμαὶ 
τΠ οἷν πιϊηἀβ γα Ὀπὺ παρογίδοι ] πα υδαὰ 1} Κπονϊοᾶρα, {Ππ᾿ 1 δυιδομιηθηΐ ἴο ἐδεῖτ 
ἔγβῦ τοὶ σίουϑ πούϊοπβ ψου]Ἱὰ Ὀ6 βίσοηρ 'π Ὀγοροτγιΐοη ἰοὸ {μοῖν ἱρῃοσδηοθ, δηὰ πο ἃσ- 
δυαπιοηΐ σου]ὰ Ὀ6 βυποϊαπῦ ἰο ἱπάπιοθ Ῥρθγβοηβ οἵ {18 σμαγβοίου δῃὰ σϑηκ 0 ομδηρθ 
[δοῖτ ρυϊποῖρ 68 Ὀπὶ ονϊἀθηΐ πηΐγϑοϊθβ. Ὑ Βογοίογθ, (818 οἶδββ οὗἨ Ῥϑῦβοπβ Ὀεΐπρ' εοη- 
τὐποὰ ἴπ βιο ὨυΏΟΓΒ, Δη ἃ 80 ΘΆΓΙΥ, 18 Δη δοϑοϊ αἱ ἀθιπηοηβίσϑθοη ἰδῇ ΠΒΗΥ δηά 
Ετοδὶ ταΐγβο 68 ΘΓ ΟΥΟΤῪ ὮΘΓΟ ἩΓΤΟΌΡΙΣ ὈΥ (Π6 ἄγβί ργοδοιθῦβ οὔ ἰἰπ6 (ἀο5ρ6]. Βυὲ 
[86 ἢγεβι σοηνογίϑ ἴο ΟΠ β0 Δ Π"Ὑ τ γα ποῦ οοηβηρα ἴο [86 τἀ δηὰ Ἰοῦτοῦ τη κ8 
Οὔ δ ; ονϑῃ ἴῃ [Π6 Θαυ] Ἰοὺ ἀρο, γα πὰ ἀπιοηρ ἴΒοῖα πλθῇ οὗ Ομ ΆγβΟΙοΣ, γαηκ, Ἰοδγηΐηρ, 
δὰ )υάρπιρηῦ, Ψ 2086 ΟΥ̓ 668 δηὰ βίαι 008 τη ἀγορά {86 Πὲ ΣΟ ΒΡΙσυ Οὐ ; ΘΟ ΓΓΟΥΒ, βίδῦ65- 
τηθῃ, ΟΠ οΥ͂ ργιθβίθ δηὰ τυ ο θ, ρΟΥΘΓΏΟΥΒ ΟΥ̓ οἰτ168, ΡΓΟΘΟΏΒι.}8, οοηβι 8, απ Ὠθαῖμθη 
ΠΠ]ΟΒΟΡΒΘΙΒ ἦ ; ΤΏΔΏΥ οΥ̓ “οπ) πσοῖβ ἰδαγπθᾶ δηὰ δΌ]6 δροϊογίθϑθ ἕοσ {πὸ ΟΠ τ βιϊδη 
[ιν ὙΒΙΟΝ ΓΘ 80}}} οχίδηϊ. [π᾿ Ῥγοςθϑβ οὗ {ἔϊπιθ, 1ὑ νγὰ8 ποῖ ἃ δίηγίξ ΠΡΘΒΕΙΒΕῚ 
ῬΟΥΙΒΟΏ, ἴῃ [818 οἰτγ, ΟΥ ἴῃ 8δῇ ῃδίίοη, ῆο ΟὈογοα 86 (ἀοβρεὶ ; Ὀὰῖ ναβὺ τυ ἰϊαθ8 
οὔ τ868 ποῦϊβ, 88 ᾿ἰθαγηθα, {π τῦ 186, δηὰ {86 πλσ γ, 88 ν16}} ἃ8 οἴβοσβ, ἱπ ἜΥΘσῪ 
οουηίγΥ (ἸΒουρἢ "Ὁ σου] μάνα Ὡ0 ὑδιηρίδιοη ΟΣ ἱπάιπισοτηοηὶ τ δίθνον ἴ0 ἤὌγβη Κὸ 
1116 σοὶ σίομβ ἴῃ τ αἰοἢ (Π6Υ πδὰ Ὀθϑη οἀυοδίθα), νοὶ απ λυ δ Ὀγασθ ΟἸγιβυϊδηϊγ, 
πὰ νοσϑῃ!ρροα “6808 ΟὨγιδὶ 88 οά, οοπβίγαϊῃοα ὈΥ {8μ6 ἰστθδίϑ.} 016 ἔοσος οὗἩ συμ 
ἴῃ 186 ἀν] 6668 οὗὨ 1.6 (ἀοβρθ!ὶ. 

Α οἰτουτηβίαποο ἐπαὺ αἀἀ8 γοῖσῃὺ ἰο ὑπ6 ῥγθοθάϊησ ἔβοΐβ, δπὰ πῃ ἢ 
ἐπογϑίοσγο ἄβθβογνϑθ ραγ ο]Υ αἰθηοι, 18, ὑπαῦ {116 δ γο εβείοη 90 Ολτγίς- 
ἐϊαπΐΐψ τοαϑ ξοϊοισοα ὃψ πο τοογίαἷψ αἀυαπέίασε (παῖ οου]ὰ ᾿πάμποα τηθῃ ἰὸ 
ΤΘΏΟΆΏΟΘΘ {ΠΟΘ ῚΓ πδῦγα ΣΟ] ΡΊΟΏΒ δηα ΘΙ ΌΤΔΟ6 ἃ ἔοστω οὐ πΟσβὨρ 80 ἀϊ- 
ἔογθηῦ τοὶ ΘΥΘΙῪ {μίηρ {παῦὺ 188 (Π6ῃ ῥγδοῦβοα, 

Οα ἰδ6 σΟΠΈΓΑΓΥ, ἴμοβο το σοπουποθα ἢοαιμοηΐδαι ποῦ ΟἾΥ ἀδπίθα ἐμογηβοῖνοβ 
ΤΩΔΏΥ ρτδι βοδίῖοπβ ἰῃ ψ ἱοῖ ἐπ 6 ῚΓ ἀρ ἀςλτ μὲ το σϊουβ μδὰ ἔουτμοῦὶν ἱπάυϊ]ρσοὰ τμθιι, 
Ὀαυΐϊ 4180 νοϊυίαυ δα θ᾽] οα ἃ {ΠΘμπηβοῖν 8 0 ἃ τρι ἃ δηα βαυογα σοῦγβα οὗ ᾿τἴς, πὰ οἷν 
ἀἰδογοης ποτὰ τπΠ8ὺ ἴο τι δὶς 186 γ δὰ Ὀδοη δοουδβίομηρα, δηὰ ἴἰο {π6 ξοσγίδι γα οὔ 86 
ἔδνουγ οὗ {ποῖὶν [Ἀπ|1}}1689 ἀπὰ ἐτἸθη 8, 88 τγγθ}] 88 Ὄχροβϑὰ {πϑηιϑοῖνοβ [0 ἔδ6 1058 οὗἁ 
Βοπουγ, ἔλιμθ, δηὰ ἐυγίιηθ, γοα, ανθῃ ἰοὸ ὕη6 ποδὶ δχογυοσίαιϊπρ δηὰ ἰοΥσ Ὁ]. δυβοτ- 
ἴηρ86. ΒΥ ἴ86 πηλρ᾽ϑίγαΐθϑ [ΠΟῪ ὝΤΟΤΘ βυ)]θοϊοα (0 ΘΑΥΥ ἤηθβ, ὑμοὶγ ὈΓΟΡΘΓΙΥ͂ νγ88 
οοπἤϑοδίβα, δηὰ ἴμλο ΓΘ πηλὰθ ἴοὸ βιυιδν ἃ νϑγίοιυ οὗ Ἱρποπηηίοιβ θυ ΠῚ πιο 8, 
ὙΥ οοἶν, ὑ0 ΚΘΉΘΥΟΙΒ τι πα 8, ΥΘ ΤΏΟΓΘ ατθνουϑ [ἤδη ἀδαὶ 8611, ὙΒΘΥ τ ΟΓῈ ἱπιργὶ- 
δοηρὰ βηὰ ργοβογιδεὰ; ἱμῃ6Ὺὺ σοῦ Ὀδηϊβιθα; [ΠΟΥ ποτ σοπάἀοιαποὰ (0 που κ ἰπ 
(Π6 τΙρΐῃ68: [ΠΟΥ ποτα Τβσονη ἴο Ὀ6 ἀδνουγοὰ ὉΥ νὴ] |7]ὰ Ὀοαβῖβ, οὐ τιδὰς ἴὸ ἔσδι 
νεῖ τἢ (μθπὶ ἰῃ ἰἢ6 {μαϑίγοβ ἴοὸγ (86 αἀϊνογβίοη οὗ {π6 μά τῶ; {86} σποσα Ρυΐ ἴο 
(86 ἰογίυγα ; ΠΟΥ ἡ γα ῥἰδοθὰ ἴῃ σοά- οῦ ἴσοι Ομ δΙΓΒ ; ὑΠ6Υ͂ 6Γ6 ογυοἰβοα, ᾿ηλρα]οά, 
Ὀαγηΐ αἰϊνα : -- ἴῃ βδοτί, ἸΘῪ πογα βυ )οοιοα ἰο 8}} ἴῃ ἰογτηθηῖβ τ ΒΊΟΝ ον Ὑ πὰ 
ὈΔΓ ΑΓ, τοῆποὰ ἀνὰ ἰπβαπιθα ὈΥ τόνθησα, οουἹὰ ἱπνθηῦ ; --- ἰοτπηθηῖβ, ἴπ6 ὈδτΘ 
τηθητίοη οὗἩἨ νυ ῖοἢ οχοῖίο8 Βοσσγονῦ ἴῃ (π6 Ὠιδὴ πι]πα.2 ΝΟΥ͂, 8ἃ5 411 {Ππ656 ὑπιπρ9 8ἃ.Θ 
τηοβὶ τορυρηδηΐ ἴο Βυπιδη παίυτο, ἰὉ Ό]]ον Β τΠ8ὲ τ]ιαύα νου 8 ἴ86 οδιδε οὗ ἴμοπὶ 
πουϊὰ Ὀ6 χοοοϊνοὰ τὴ ἴπ6 αἱμηοβῖ Το] υοίδηςα δηᾶ αἰ συ γ. Νοιδίηρ, ογείογο, 

Σ Αὐμοδίι8, ψο δΒουτνδῃοὰ ἰπ [6 ΤΌΣΤΩΘΙ μαζὶ οἵ πὸ (πϊτὰ σοηςυγΥ, ἀγρίης ἴδο ἰτυτὴ- 
Ῥἤβηὶ οβῆοδου οἵ ἴπ6 ΟἸιγιβεΐδη (δ 1}, βαγβ, “ ΠΟ νου ]ὰ ποῖ θα] ον 1ῖ, θη ἢ 8068 ἴῃ ΠΟῪ 
ΒΏΟΣΙ 8 [{π6 10 88 ΘΟΠπαϊοΓοα Β0 στοδὶ ἃ μετ οὗ ἴ1η0 ποιὰ; ἤθη τηθῃ οὗ 80 σζτοδὲ ὑπ άετ- 
βίδηάϊηρ, ογαίογα, σγαπηπατγίαπδ, γλείογιείαπδ, ἰαψετς, ρμἠγεϊοίαπε, απὰ ρμλιϊοεορλετε, ἢᾶν6 
Τοηουπορά [Π6ῖγ ΦΌΓΠΙΘΓ βοηςτηϑηΐθ, ἃηἃ μάγθ οαχυγασθὰ 1ῃ6 ἀοοίσχίηοθ οὗ [80 Οοβρεὶ ἢ 
Αἀν. Οεηϊοβ, [ἰὉ. 11. Ρ. 21]. 

5. 8660 8 ΘΧδΙΩΪπδίίοη οὗ [86 αἰ ΒΟ] ΕἾ 65 αἰἰοῃ ἀδηΐ ου [δ0 ὅχϑὶ ὑσορασαίίου οἵ ΟἸ σι δηϊν, 
ἰὼ [0 ΑρΡροῃάϊχ, Νο. Υ͂. ἐπ) γὰ, 
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Ὀυὲ ονϊάσηοο --- [6 πιοϑδὲ σουνίποϊηρ δηα γοβίβι [6895 ---- σου ἃ τηαῖκα τηθῃ, ἴἢ δι οὶ οἷγ- 
οὐπιϑίλῃοο8, δοκηονίοαρσα (μ6 ἰγυτῃ οὗ (π6 (ἀοϑραὶ ἰβίουυ, δηὰ χεροῖν ἃ σγοϊ  ίοῃ 
[ουπαοὰ ἐαγθοη, τ μῖο μ᾽ αηρσοὰ ἰἤθτα ἰπῖο ϑυ σῇ οσογίαίη δηὰ ἰουτί δ τα ]βϑέογι ἅῃ 68. 
ΤΠο Ὀϊοοὰ οὗὁὨ [86 πηλγῖγγϑ ὈΘΟΑΠΊ6 ἴῃ6 βεϑὰ οὗ [6 σμυγο : (Π6ἷΓ ΘΟΠΘΙΔΠΟΥ͂ ὉΠΑΘΓ 
1Π6 ἰογίῃγαϑ ἴο ὙΠΟ ἸΠΘΥ ΓΘ οχροβθὰ οχοιίθὰ {86 αδἰὐθηϊζίοη οὗὨἉ των ἀἰδβιϊη- 
συ δηθὰ ΡΒΠ]ΟΒΟρμοτΒ ἷ, δὰ πιδάθ {86 Ἰπηι βιτῖνα ἱπίο ἴ8ὴ6 παΐατο οὗ (Βαΐ τοὶ ρίοη 
Ὑ ϊς ἢ σου πάπα {Π6 ταϊπ ἃ 11} 80 το βιγοησίῃ, ἀπ ὰ ονθγοοπιθ ἴΠ6 ἴθαγ οὐ ἀθϑίῃ, 
ὯΔΥ, ΟΥ̓́Θ Γαδ. ΔῺ δαγηθϑίὶ ἀοβίτα οὗ 1, (πουσὴ 10 ἀρροατθὰ ἴῃ 41}} 105 ἔθσσοσβ. ΤῊ ]5, 
Ὕμ6Υ ἰοαπὰ, Βακὰ ποῖ θθεθη οβδβοῖθα ὈΥ δὶ (ἢ ἀοοῖγ 68 οὐὔὨἉ τῃοϑ6 ῥΒ᾽]οβορθοτβ, τ θο58 
ὙΓΓΙΠσ9 ΤΠΘΥ͂ 8 σΕΥΘΓ ΠΥ εἰμ] δὰ, δηὰ τ Βὸ μδὰ Ὀδοη Ἰδουσίηρ αὖ [ἢ}8 στοαῦ ροϊηΐ. 
Ἴὴ6 βἰσῃῦ οὗ ἴΠ686 ἀγὶπῃρ δηὰ ἰοσιηθη θα ΠΥ ΥΥΒ τ τῆς τῳ ἴπϑῖὰ [0 ΒΘ ΓΟ ἢ ἰηῖο {86 
ΒΙΒΌΟΥΥ πὰ ἀοοίγηθ8 οἱ δἰπι ἴῸΥ σγβοπι ὕπο Ὺ δαὰ βιήεγοα. Τ}6 πλογα ἴμ6γ ἱπναβϑιῖ- 
Βαϊεά, [Π86 ὭοΓα ΒΟΥ γγασα οοηνποριὶ ; ἀ01}] {ΠπῚ1} σοην οἰ οἢ ΡΥΘΥ 80 βίτοηρ, ἰδαΐ 
ἴμεν τπουλβοῖνοβ δ γδοθὰ {Π6 βατηθ ἔγιἢ8, Δηὰ ΕἸ ὉΠ Σ᾽ δοΐα δ! ἰα!ὰ ἀονγῃ ὑμοὶν ᾿ἴνοδ, 
ΟΥ̓́ΤΘΓΘ ΔΙ ΓΆΥΒ ἴῃ ΓΟΔ  Π688 80 ἴ0 ὅο, ταῖπον (ἢ8η ἀσρατγὶ ἔγοπι ὑπ6 (Δ ἀπ ὰ ἤορα οἔ 
ἴπ6 (ἀοβροὶ. Τὸ δήορὲ (δε ἀδοϊαγαιίίοη οὗἨ ὁῃ6 σβοβα μαϊγοὰ οὔ Ὁ γι βι δη ν μι }}} δοαυμ 
[πὶ οὗἁ Ἰηϊοποϊομ δὶ οχασρογδίίοη οὴ [ἢ 18 ροϊηῦ :----οῊ 8116 τηδἱ στοαὶ Ὀοά γ᾽" ((λ6 Βοιμδῃ 
ΘΙΡΙΓ6) “ ν)γὰ8 ἰηνδθὰ ὈΥ ρθη υἱοΐοποθ οὐ ἀπάθγηϊποὰ ὉΥ 5]0ν ἀθολῦυ, α ργὸ απά 
λππιδίο γοϊιρίοπ ΘΛ ἰπϑιπηαιθα 1861} Ἰηὔο {86 τηΐπε 8 ΟΥ̓ τηθῃ ; ὕΣΤΟῪ ᾧρ ἴῃ 8:16 Πς6 6 
πα Οὐδουτγ; ἀογῖνοα ΠΟῪ Ὑἱροὺγ ἴγοπη Ορροπιιϊοη ; δῃὰ ἢπι}}γ ογθοῖθὶ ἴθ 
{γα ρῃδηῦ ὈΒΏΠΟΙ οὗἨ [Π6 ΟΓΟ85 οἡ ἴῃ 6 ΤᾺ] οὗ [Π6 σδρίο]. ΝΟΣ νγλ8 ἴπ6 ᾿πῆυθηοθ 
οὔ ΟΒγβε δ Υ οοηδησά ἴο {Π6 Ρεσὶοα οΥ' ἴο [86 11π|19 Οὗ [μα Βοτηλῃ θρῖγο. ΑἰοΣ 
8 γϑνοϊ υἱοη οὗἁὨ τϊγίθθη οὐ ΤΟ υγίθοη οθητγ] 68, [π80 το] ρίοη 18. 311}} ργοίθβθα Ὁ 1ῃ6 
ΠΑΙΙΟΏΒ οὗ ἔυγτορο, ἴῃς πιοβὶ ἀἰδεϊησυϑηθα ρογιίοη οὐὗἁἨ απηδη Κιπα ἴῃ αΥὶ8 δηὰ ἰθαγῃ- 
ἴησ, 845 νοὶ! ῶὅ5. ἴῇ δ8. ΒῪ ἴπ6Ὸ Ἱπάυϑίγυ δηὰ Ζϑαὶ οὗἩ ἰδ Ευσοροδηβ, ἢ 888 Ὀθθη 
νον ἀἰἔυδοι ἴο τΠπ|6 πιοϑῦ εἰἰδίδηϊ βίογθβ οὐ Αϑὶδ δρὰ Αἰτῖοα ; δῃὰ ΌὈΥ τπθδῃ8 οὗ 
186 ῖγ σο]ομΐαΒ δ88 Ὀθθὰ ἤγΏΪΥ Θβί δ] ἰδ, 6 ἔγουλ Οδπδάδ ἴὸ ΟἸ]1, ἰὴ ἃ πουϊὰ ἀπκηόπα 
ἴο (868 δηςοη (8.32 

ἼΒ6 βυσοοββ οὐ {π6 (οδροὶ, ᾿πάθρθη θην οὗ 18 θϑίηρ ἃ [16γαὰ] ἀπά 
Τηοβὺ βίρῃδὶ Ὁ] Δ]ταθηΐ οὗ ργόρἤθου, δἴἴογαβ ἃ τηοβί βίσικίηρ ῥσοοῦ οὗ 1(8 
(γὰ ἢ ἀπά αἰνῖηο οτἱρίη, 6 Ὼ γα Θοηβιάογ [Π6 Ἡ ΘΑ Π688 Δα ΤΟ ΏΠ6Β8 
οὗ τῆ6 ᾿πδίγυτηθηΐβ ἐπαῦὺ 6 γα οι ]ου  α ἴῃ {Π18 στοαὶ σοῦῖς. ““ Πεβιαϊα 
οὗ 41} ῃυταδη δανδηΐαρθβ, ργοίθοϊθα θγ ἢο Δ ΒΟΣΙΥ, Δ βϑιβίρα ὈΥ ἢ ατί, 
πού τϑοοιηῃ θη 64 ὈΥ̓ ὕπΠ6 τορυζαϊοι οὗἁὨ 118 δυΐμποσ, ποΐ δπξογοθα ὉῪ 
οἰοαθθησο ἴῃ 18 δανοοδίθβ, ἐλθ τοογὰ 9 αοἄα στγεῖο πιϊρλεϊίψ ἀπά »γε- 
υαϊϊρά. Ὑναϊνα Τ6Π, ΡΟΟΥ δ8η6 Δγί]688, δηάᾶ 1] 1 ογαΐθ, τα ὈθΒο]α ἐτὶ- 
ὉΠΩΡὨΪηρ; οὐοΥ [86 βογοοϑῦ δηα πηοϑῦ ἀοἰθγι πο Ορροβι [!]0ῃ, ---- ΟΥ̓ Υ {Π6 
ΕΥΤΆΠΗΥ οὗὨ {πΠ6 τηαρ!ϑίγαϊο, δηὰ [86 Β 016 [168 οὗὨἍ 16 ΡΒ] ΟΒΟΡΠΘΥ, -ττονοῦ 
[86 ῥγϑυάϊοεβ οὗ {μ6 (ἀθῃί]θ, πα {π6 ὈϊρούγΥ οὗ (ῃ6 εν." ὙὍὙηον 
οἴεγθα νἱοΐϑθησα ὕο 0 τηδῃ ; {ποὺ 414 ποῖ ρὸ δϑοιυΐ ἴο σομπηροὶ ὅπυ, ὈῪ 
ἴογοο, ἴο δηζογίδιη [Π6 ἀοοίγηθ ῬὮΏΙΟΒ {Π6Ὺ ῥγθδοϊιθ, δά ἰο θῃ]δὲ 
ὉΠ66Σ {Ποῖν ὈΔΠΠΘΓ; {Π6Ὺ ὙΟΓΘ ποῖ αἰζοπάρα τυ 10} ΙορΊοηΒ. οὗ ἀγιημοᾶ 
ΠΊ6Π, ἴο ἀἴϑροβα ἤθη ἔοσ ἴΠ6 σϑοδρίϊοη οἵ {Π6ὶγ ἀοοίγπα, Ὁ. ρῥ]υπάοτ, ΒΚ 
Ὑ]οΐθποθ, ὈΥ Τογίυγαϑ; ποῖ. ἀἰὰ {ΠΟΥ ρσὸ δρουΐ ἴο ἰϑιωρὶ ἀπα 8|}0γ6 
ΤΏ6} ἴο {Π6}Γ ΜΑΥ ΟἿ ὑπ|η]κῖηρ δηα δοίην ὈΥ {Π6 Ὀτοπλ1868 ΟΥ̓ ἰδ μο τὰ] 
ΤΟ ΑΓ8, ἀπα ὈΥ (6 ΒοΟρ68 οὗ τοοβ δῃα ΠΟΏΟΙΓΒ; ΠΟΥ ἀ1ἃ {ΠΕΥ 186 
ΔΗΥ͂ ΔΓ ΠοΙΑ] ἱπβι δ 08 ΟΥ̓ ννρ δηα δ]οαθθηοο ἴο ραῖῃ ὕροη {Π6 πη] η 49 
οὗ πιθρῃ. Οἱ 6 οοῃίγαγυ, 6 Ὺ αἰἰοΥὶγ αἸβοϊα!πχθα, ὈοῚἢ 'π ποτά απ 
ἀεροά, 411 νἱοϊθηΐ δηα Πδυϑ τη δυσοθ οὗ ργοοθϑαϊηρ, 4}} ἔοσοα δῃᾷ οοπλ- 
Ρυϊδίοῃ ἀροῦ ἴπ6 Βυμηϑῃ ΘΟΏΒΟΙΘΠ66, δηα 8411 ΘΟμν βίο ηΒ τη ὈῪ ἢ 6 
ΤΟΥΤΟΥ Οὗ ρυ μι βμγλθηῦ οὐ {μα βυογά, ΤῊ ΘΔ ρΟΙ8 οὗἉ {Π6}. γαΓ ΔΓ 76 ΓΘ 

Δ Ζυδβίίη Μαγίγν, Ουδάγαϊῃ, Α τἰβι 68, ΑἸμομάσογαθ, Τοσίυ ]αη, Ἰωμαοϊδηιϊ 8, Ατποδία, 
δηᾷ οἴ Υ8. 

2 ΑἸ Ροη᾿ κα Ποοϊης δηὰ ἘΔ]], νοὶ]. 1). ὑ.β. 265. 
γΟΙ.. 1. Χ 



900 Τγορλιοοῖος ἐν ἐδ6 ϑεγιρέμν 68, 

{π6 ρυτὶν, Ββρὶ γι Δ}, ἀπ Γθαβοπα θη 688 οὗἩ (πὸ ἀοοίγηθ8 τυ μον ΠΟῪ 
ἀοϊνεγοά, [Π6 δυς μου! Υ οὗ {86 σὴ πᾶπηθ ὈῪ ΏΟΒ6 ΘΟΙα βου ἔμπα ν 
ῬγΘδΟΙ Θά, δα [86 ταϊγδουϊουβ οσκΒ Ἡμ1οῖ (ΠΟΥ 6 γα δηδυ]θὰ ἰο ροσ- 
ἔογηι; ΟΓ αἰα ἸΘῪ 86 ΔῺΥ ΟἾΠΟΙ ἈΤΤῺΒ ἰ0 ΘΟΠΟΌΟΣ [86 νἱγυΐθησα ΟΥ̓ 
{Ππ|6 ΙΓ ΘΠ 6πλ168, αηὰ (0 σαϊῃ Ῥγοβοϊ γίοϑ ἰο {π6 {ἈΠ}, ὀχοορὺ ρβαῦδθηςα, 
ΤΊ ΘΘἸκηο88, Ἀυ ΠΥ, Β ὈταἸββιοη ὕο [Π6 ΟἾ]] ΡΟΥΤΟΥ ἴῃ ἃ}} (μϊη σα λυ ἔα], 
Δπα ππΐνογβαὶ ροοα Μ1] το πιδηκιπὰ, Τα (Ὁ]]Ονγογβ οὗἩ «6δὰ8 ὑγσοσα 
ΠΌΠΊΘΓΟΌΒ δπουρῆ, ἰοηρ Ὀοΐοτο {Ππ6 διαρῖστο θθοῦπηα ΟἸ τ βίη, ἰο μανθ 
αἰλομχρίοα {πΠ6 ψ ΑΥ̓͂ οὗ ἔοτοο, Πδα 15 Ὀ66η ροττηϊ {64 ἴο ἐμοῖῃ ; δῃὰ ἐῃ6 
1058, (ἢ6 ΟΡΡγβββϑίοῃβ, {πΠ6 Ῥδυβθοι 008 ΜΠ1Οἢ ἘΠΟΥ͂ βυδοτγοά, ἔγοσα 
{Ποὶσ ραρϑῃ ΘΏΘΙΏΙ6Β, 6ΓΘ ΘΠΟΌΡὮ (0 μαγθ ῥγονοκοὰ [86 τηοϑὲ ρϑββῖνβ 
ἰθιηροῖβ ἴο Βοῆθ δοὶβ οὔ μοβϑυ! γ δηα τοβϑὶϑίαποθ. Βυῦ ΘΥΟΓΥ ΟἿ6 
Κηονβ ὑπαὶ (μ6Ὺ δὰ γϑοοῦσβθ ἤο ὯῸ ϑΓΠῚΒ Ὀ6 61.168 [8086 οὗ (Π6 ϑρὶγι:; 
ΤΠ6Υ ἴοοκ πὸ δἀναπίασο οὗ αἰβίγαοίθα {ἰπλθβ, ἴο σϑῖβθ δοτυπιοῖοηΒ 1 
θ6 41 οὗὁὨ [λ πεῖο τ Ἰρίοῃ, ΟΥΓ ἴο Ἀρὴ ὑάνα {π6 οἷά ομϑ: γοὺ σῇ τλθο - 
Ὧ688, 8π4 ρεαΐίδηοθ, δηα βυβογιπρ ; ὈΥ ΡΙοῖυ, ὈΥ͂ τβϑβοῃ, ὈΥ {86 βϑογϑῖ 
Ἱπήσοποο οὗἩ {π6 ἀϊνιπα Ὀ]οβδίηρ οἡ [Π686 [660 ]6 οἴογίβ, [88 ἀοοίτίπο οὗ 
([Π6 ΟΥΟΒΒ ᾿ΠΒΘΠΒΙΌΙΥ ραϊηθα στουπά, Βργοδα 1861} ΔΓ ἀπ Ὑ146:; δηᾶ ἴπ 
{π6 δα Ὀδοδῖλθ υἹοίοσι ουβ ΟΥ̓ΘΡ 811} {86 Ταρ6, πα ΡΟΥΘΓ, δ πα βορβίγΥ 
οὗ δῇ προ] ονὶπρ νου], 10 βιιοοοοαθά ἴῃ ἃ ρΘΟΆΪΙΑΓ ἄθρτθθ, ἀπά ἴῃ 8. 
ῬΘΟΌΪΙΔΥ ΤΆ οΥ : 1 ἀογινοα {παῦὺ βιοοο88 τΌτὰ ὑσὶ ; δηὰ οδίδϊποα 1ὲ 
ὈΠΑ͂ΘΥ οἰγουτηδβίβῃμοοβ ὙΏΘΓΟ {Ἀ]ΒΟ μβοΟα τηϑὺ παν θθοη ἀοίροϊοα πᾶ 
ογυβῃοᾶ: δηὰ {86 ΟἸ γιβίϊδη το] ρίοη ᾿88 γοιηδϊηθα ἴο {π18 ἀδύ, 'π {1}}} 
υἱοῦ, πού βίδηαϊπρ᾽ 108 Δάν γβασῖθα ἤᾶνΘ ΘΥΘΙῪ ὙΠΘΓΟ δ γα ΠΟΙ ΒΙΥ͂ 
αἰϊδοϊκοά 10 ΒΟ τ ἢ ἀγρυτηθηΐβ δηα τυ ἀγηβ. αΐ γαὶῃ μανο Ὀθθη 
1Π6 οἴϊοτίϑ οὗἨἍ ἐΐ8 δηἰδρΌ 88: 41} {πὸ {ΠΥ παν ττιθῃ ἀπά 8618 [δὲ 
ΟὨΪΥ σοπ τ θυίοα ἴο οἰυςϊἀαίθ δηα δοηῆγ ἴπο86 ραγίβ οὗ ϑδοσγιρίαγο, 
ΜΓ ΠΟΝ δα ποὺ Ὀεΐοσα θθϑὴ ΠΥ ὄχι ηθα. τίνθῃ ἔγομι ἴΠ6 Η6]4 Ὀγ 
1η6 ονευρονοσίηρ ποῖρῃῦ δηὰ ουιάθηοο οὗ ,αοίς, [Π6 ᾿πδιαἴου 8 ἱηρσϑηινν 
οὗ [86 ᾿η846] ἀπά βοθρίϊο 88 θ6θη διῃρὶουθα ἴῃ {86 ἔι{116 αηα ργοροϑ- 
ἰογουβ οπἀοανουγϑ οὗὨ δοσοιηθησ [ὉΓ [Π6 Τα ΙΓ] Ο8 δισοοβ οὗ ΟἾγβ- 
ΔΉ Υ ἔγοτα οαι1868 ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ὨΠΊΔ. 

Λοοογαϊηρὶγ, {π6 ομαιποηῦ Πιϑίοτίδη, αἸθΡοι ((π6 οἰοσαποθ οὗὨ τ μοβθ 
βίυ]6 88 δοῃίθστθα δὴ δ᾽ γταϊηρ' ρορι τὶ Υ οἡ {Π6 ᾿ΙοοὨὐουδη685 οὗ Ηΐ8 
ΟΡ Ὠ]Ο0Π8) --- Ἱπουρσἢ Β6 αἰδοίβ ἴο δάπιϊε (δαὶ {Π6 ρτοραρβίοιυ οὗὨ 189 
(ο8ρ6] νγὰβ οὐίηρ' ἴο [86 σΘοην!ποῖηρ' ον άθησα οὗἉ 118 ἀοοίσιπθ, δῃά ἴο (Π6 
ΤΌ] Πρ; ργονιάθῃοβ οὗ 118 στοαὺ ΑὙΓΒΟΥ, --- κ85 αϑϑισπϑα [Π6 τεοορῦοη οὗ 
ΟἸΥἰβ ΗΠ Υ ἴο υε σατιβ68 ; δδοῖ οὗ νηοῦ ἢ6 [48 τοργοδοηίθα 88 ἴῃ 
ΤΘΔΠΥ ἀποοπηροίοα τ ΔῊ αν η6 ᾿ΤΟΓρΟΒΙ 05. Απα ἃ8 818 δοοουπηῦ 
Οὗ [6 βργϑδά οἵἠ ΟἾΔ ΜΙ ἢ88 Ὀθ6ῃ Ἰπ 8 ΥἹΟΥ Β}}. οἰγου !αιθα ὈΥ 186 
Θηριηΐοβ οὗ ἀϊνίπο γονοϊδίζου, ἃ ἴθ γοιηαυκϑ οἢ {818 ἢΙΒέοΥ ΙΔ 8 ΗΥΘ 
ΟΒ.1868 ΤΊΘΔΥ ῬΓΟΡΟΥΙΥ οΪαῖτη 8. οἷδοθ ἤθσο. Τὴρ σϑυδο68 ἴῃ αυδβίϊοῃ 8ΓΘ 
88 Ο]]ΟΥ͂ : ---- “1, ΤΒ6 [πΠοχῖθ]6 πὰ Το] σαηΐ Ζ68] οὗ 86 ἔγϑιε Ομυῖϑ- 
ΠΔη8, ἀογινοὰ ἔγομι {86 «9068, Ραΐ Ὀυγιβοα ἔγοτα (86 ππηβοοῖδὶ βρὶτιν 
ὙγΠΙΟἢ ὨΔα ἀφίοττοα [Π6 (6 01168 ἔγοτα δι γδοῖηρ [π6 ἰατσ. [1. ΤῈ6 
ΠΒοούτῖηο οὗ α Εαΐατο 1186, πηργονθα ὈΥ Ἔν ΓΎ δα! οηδὶ οἰγοιπιϑίαποθ 
μλοἢ οου]Ἱὰ σῖνο σγοῖρμῦ δηα οἴ οδοΥ ἰο {παῖ ἱπιρογίαπί ἔσῃ. 11]. 
Τα Μιγβουΐουβ ῬΟΥΤΟΥΒ Ἀβογθοἃ (ο {86 ῥγιπιϊ να οὔυτοῦ. ΙΝ. ΤῈ 
Ῥυτγα δπά Αυβίογο Μογὰ]β οὔ {π6 ἔγβί. Ομ γι ϑύδηϑ. Ψ΄, Τμο ΤΠ πίοι ἀπά 
150} ]1η6 οὗ {π6 Ομ γιβδη ΒΘριΌ]ς, ] ον στα} οστηθά δὴ ᾿ἰηᾶ6- 
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ΡῬαπᾶάοαῦ πα ἱπογθαβίπρ' βία 'π {μ6 μοαγ οὗὁἩ (Π6 Εοπιαῃ δρῖγο.""} 
ϑ ἢ ἀγο [86 ΒΙΒίΟΣΓΙ ἢ Β ἔν οϑΌβ6Β ; ΜἈΟΉ, ὈΠΈΔΡΡΙΙΥ ἴον Π18 βαρβοιίυ, 
ΔΙῸ (οί ΠΥ ἱπααάραυαίθ ἴο ἴμ6 οἴθοίθ ἢ Βυρροββθβ ἔθ ἰοὸ μαγα ρῥτγο- 
ἀιιςο4 : ἔογ (Π6Υ σουἹὰ ποῦ ορογαΐῖθ {1} (γι ϑηι!υ μα οδίαϊποα ἃ 
σΟΠΒΙ ΘΓ Ό]6 οδί ὉΠ Βητηθηῦ ἴῃ ἴπ6 νου] ; δηὰ {86 ΒΑΟΊ 18 (48 ψγὸ ἴδᾶνθ 
ΙΓ 8μόνπ ἔγοια [86 ΘΒ. ΟΠ 168 ΟΥ̓ Πα θη 88 ν7068]} 88 οὗ (τ βίϊδη 
ὙΥΓΙΘΓΒ 3), παΐ ἐλθ ,γϑέ ἀπά σγεαΐοδὲ πιϊγαείο, ἵπ ἐΐλδ ργοραφαίίοη 9. 
Ολτγιβἐϊαπέΐψ, πα ὄξεπ ιογοιισὴλέ ΒΕΒΟΕΕ ἐλθ σαιιδ68 ἀαϑεϊσπεά ὃν λίηι σοι 
δοσίπ ἰο ορεταΐο. ““ Ὕ οτο ἰΐ, ἱπαθϑά, θνβῃ ἴο θ6 οοποράεα, ---- 88 ἴῃ ΓΟΆΒΟΙ 
10 ΠΟΥΘΥ Μ01}} 6, --- (Παῦὺ [η6 σαῦδοθ αβϑῖσῃθαὰ ὈὉγ Μτγ, αἸθθοη ἴον (ῃ6 
ΓᾺΡ οχίθηβίου οὐ Ο βίην πογα αὐοφμαΐε ἀθὰ ἴσια, ὁπ ΑἸ ΟΟ]γ, 
στοδῦ 845 10 18, ψου ἃ ΟὨΪΥ Ὀ6 Γοιηονυϑα ἔοσ ἴπ6 βυι δϑι πὰ οη οὗἉ ἃ στϑαῦου. 
Εοτν, ψμδῦ Ὠυτηδη ἱηρϑηυυ, Ὁπουρἢ σιθα τι {Ππ6 αἰπηοθὲ τοδὶ οὗ 
αἸΒοσ αἸ παίϊου, σδ ἢ ΘΥΟΣ αἰζοιιρὺ (π6 βοϊαθοη οὗἩ ἰδ6 αι οβίϊοῃ, --- πον 
ὙΘΓΘ 411 [Π666 ΟσΟΌ] Ὁ οαλ868 (ἔὸγ μι ἀθη ΓΠΘῪ τσβϑὺ ἤᾶνα θ66η), ψ ΠΟΙ 
{πΠ6 ραπίυβ οὗ ΟἸρΌομ βγβὺ ἀϊβοονοσθα, ἔοσθβϑθ,, {π6ὶγ σοι θ᾽ δι! οη 
Κπονῃ, δηά 411 {ποὶγ σόομπάθγί! οἴεοίθ αἸβυ ποῦΥ ἀοβοσι θα ΓῸΓ τηδηγ 
ΘΟ αΓΙ68 ΓΙῸΣ ὅο {Ποῖ οχἰβύθῃοθ, -ττοῦ ἴο {86 Θοτηεηθποθιηθηΐ οὗΓἹ [8 
Ρογιοά οὗ {δεῖν δ] ρα ορογϑαίοῃ ἢ δ ὃ 

1,6[ υϑ, ΒΟΘΥΟΣ, ὈΥΙΘΗ͂Υ Θχδηληθ {Π686 ΒΘΟΟῊ 6Δ11568, 8δη4 8661 
(ΠΟΥ ὙΘΆ}1Υ ἀτο δἀδαυδία (0 {π6 οἰΐδοίθ δϑου θα ἴο {Πθ πη. 

1, Τμδ ἤγϑῦ 18 “ ἐλε ]ηπηοΈίδίε απὰ Πιξοίοταπέ Ζεαὶ Ὁ ἐλε γε Ολγίδ- 
ἐϊαη 8. 

Βαϊ δον δὴ ἱπῆσδχιθῖο δηὰ ἰπίοϊοσαπὶ Ζοαὶ, δυο ἢ 88 σοηδοιηηθα οσθῃ ἰδοδα ῥγδο- 
{ἰσο8 πεῖς, ἴῃ 186 ορὶπίοη οΥ̓͂ {π:|6 δἰδίοΥῖαπ, “ τιὶσῦ ρουῆδρ5 Βαν Ὀδοη ἰοἰδγαῖθα η5 
ΠΊΟΓΘ οἷν}} Ἰηϑε τα 10ἢ8,᾿ σου Ἰην 6 ρασβηβ, διη δὲ 4}} (Π6ἰν ργο) πα ίοθβ, ἴο Θμ ὈΓαΟΘ 
ΟὨ γι πγ, ἀ068 ποῖ β86θπὶ δἰ σοῖο Γ ΘΑΘΥ ἴο Ἔχρίδιη. 10 τιϊσδέ, ἱπάθοά, ργοάποθ 
186 ΟὨΪγ δῆΐδοι σπΒίοἢ {86 Ὠἰδιοτίδη ἴῃ (86 γοοδρί τ] δίίοη οὗ 18 ἀγραπιοηὶ τας αβϑρπ 
0 ἐξ, ν!Ζ. 10 ταῦ βυρρὶν ΟἸ τ ϑιδηϑ τὰ μὴ “ ᾿πνί ποῖ ]6 νοῦν ὑπ ΒΐοΝ δπου]ὰ 
Κοορ ἔμ θπὶ ἄγῃ ἴο {πεῖν ρυϊποῖρ]οβ, θὰ 18 σου] ΒΑΡΎ 6 ΟΥ̓ βογνίοθ ἴῃ σοηνογι 
Ῥαρϑηβ8, [8 ποῖ, ἵδη, 1818 ΒΕΟΟΠΑΑΓΥ σαιι86 ἐών χρς ἰο {8 ἀδοίαγεα εἐἤεοὶ ὃ Βυὶ 
Ἧ6 ὍΘΠΥ ἴδε ἴβοῦ ἐμδὲ 8ΔΠΥ Κιμὰ ΟΥ̓ ΔΩΥ ἄορταα οὗ ἰπίοϊεγαπος οχίϑίθα δυλοηρ [86 
Ῥτὶ πεῖνα ΟὨγβεθηβ; ΟἹ {πΠ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἔλὲν Θχρουϊθποθα ΘΥΘΥῪ ῬοββίἷΪα Κίπᾶ οὗ 
50 ΠΥ πς δηὰ ἰοτίυτο ἤγοια [ἢ 6 ἱπίοΐϊογαποο οὐ μον Βϑδί θη ῬογβοουΐοσΒ. Απὰ, 45 
ἰο {δεῖν Ζϑαὶ, να τηδί ἰδίῃ ὑπαὶ ἴὑ ἀἰὰ ποὺ δα {86 5᾽ Γ᾽ οδι 5: τ ὰἀ6 ἴο ἐδ 6 ἤσγοο- 
Π 088 Δη4 ὈΙρΟΪΓΥ οὗ {π6 Φ εν 8, ἴγοπὶ υυβότῃ 1Ὁ 15 ἱπδὶπυδίοα {Παὺ ΠΟῪ ἀογινοά Ὁ. “1 
γν ἃ ἀνε γον ἴτοτῃ ΨΥ ἀἰεσοηί οδυδβοϑ, δὰ αἰτηθα δἱ ῬΓ ὩΟΌΪΟΥ οπάδ. 10 νὰ8 ποῖ 
[86 ὨΔΓΓΟῪ Δηα ἰδιηροσαὶ ἰηΐογοβϑίϑ οὗ οπδ πδίϊοῃ, Ὀὰΐ ἴ8:6 σθηθγαὶ γοίοστηδίίοη δηὰ 
8:6 βρί γι μα] Βαρρίπϑβϑβ οὐὔ 186 τολοίο τιοονϊά, τ διοὰ. [86 (ΘΟ ΓΒ οὐ ΟἾΔ Μ ΓΘ 
ΔηΧΙΟυΒ ἰο ργοιοῖβ.Ό Ὑδαῖ Αγ Π688 Ἡ ΒΙΟἢ ΤΑ Ὀ6 οοπδίγιιοα ἰηὶο ἱπιοϊογδησθ, δηὰ 
{παῦ δοῖγἢὙ τ Βϊοἢ τῷ ἀγὸ οοπῖθῃς ο 68}} ὈῚ 186 πδπιο οὗ Ζθαὶ]ὶ, 884, ἴῃ (8 υϑ08] 
ΟΟΌΓΒ6 ΟΥ̓ Βιιπιδῃ ΔΠΆΙΓΒ, 8 ἰΘ πάθποΥ 0 τοίασαά ταῖμοῦ (πᾶ ἴο ἔμο δῖα 186 ργοραρα- 
(0 ΟΥ̓ ἴ1μ6 αοβρεὶ. Ὑμθ ΟἸ γί βιίβη, ἐπβίθβα οὗ [Πρ Ἰηΐο ἴΠ6 ΒΒ] ΟΠ 8 0]6. δηὰ 
ῬΟρυΐαῦ ᾿πίθγοοιητι ΠΥ ΟΥ̓ υγοσβδῖρ, ἀἰβάδἰηθά --- διὰ (Π6 ΓΟΥΤΟΥΒ. οἵ πηρθηθίης 
ἀθδι} -- ἔο (ἄγον ἴποθηϑ86 οἡ 186 ΑἸἴὰν ΟΥ̓ ΤΡ (ΟΡ ; Β6 ὈΟΪΑΪΥ Ῥγοπουποθὰ [86 πῃ ]6 
βυβίοπι οὐ ραρδη τα! ΒοΪ οΡῪ ἱπυροβίιγο, δηὰ ομαγροὰ [86 ψγβο]6 συ] οὗ 118 ἀχίθγῃαὶ 
ἀονοιοῃβ τε τμ στονε!]πρ δα ρογβυ οη δπὰ Ῥγοΐδηθ ἸἀοἸδίσυ." 

2. Το [86 ποχὺ Βθοοῃ δ ΥῪ οδυβα 4] σοα Ὑ76 ΓΗΔΥ͂ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ δὐγιθαΐο 
ΠΊΟΓΟ ἔοχοσ ; δῃὰ {Π6 [το ηα8 οὗ ΟἘ ΙΒ ΪΔΏΙΕΥ Μ01}} ὙΟΓῪ ΤΟΘΟΙΪΥ δοκηον- 
Ἰράσβ “ἐλο Ποείγίηε 9Γ, α Επίωγε 7,2 (ἀο] γογθα 88 10 νγὰ8 τ ἢ (86 

ι ΟἷΡθοη᾿ Β Ποοῖϊπο δηὰ Ἐδ]], τοὶ. 11. Ρ. 367. 
3. 8ος Ρρ. 30] ---808. συεργά. 
8 ἘΞ Π}} 8 Ενίάοποο ἔγοιῃ 1 ὙΟΡΌΘΟΥ, Ρ. δ]. ὨΟΙ͂Θ, 

χ ἃ 



308 ῬΡγορλεοῖος ἐπ ἐδι6 ϑογίρξιγεβ, 

ἀεοιποηδίγαϊίοι οὗἩἨ (86 βριγῖξ δηὰ οὗ ρονοῦ) ἴο μᾶνθ διδᾷ 118 βἴαγε ἴῃ 
Βργϑδάϊηρ {μΠ6 Ὀ6]16[ οὗ 10. 
Βα τΠ6 ϑιιοοοβθ, ρΡΟΓΒΔΡΒ, νγὰδ οὐ πρ ταῦδμου ἴἰο {818 ἀοπιοπβίγδιοη οὗ δρὶγὶξ δπὰ οὗ 

ῬΟΥΤΟΣ ἔμ δη ἴο {Π6 ἀοοίγῖπα [86], το γγᾶ8 ὈΥ͂ ὯῸ ΠΘ8Π8 δβιι 6 οἰ Π6  ἰο 86 ἐχρϑοῖ- 
ΒΓΙΟΠΒ ΟΥ̓ Ὑΐβῃ 68 οὗ (π6 ραρδὴ που] ἴῃ ρβῃβσαὶ; ἴογ 10 γγἃ5 οἴ βῖν ἰο ἴπε Ερίου- 
σοϑη8β, ὈΥ ἴἢ86 Ρᾳπἰβῃμμθηΐδ κ᾿ ἀδπουηπορα εἀρδίηϑὶ [86 νοϊαρίᾳουϑ ἀπὰ δα πιὶοκρὰ ; δπὰ 
τ νγὰϑ8 ποῖ αδἰϊγαοίνε ἴο ἴδε συϊραγ ὈΥ {886 ΥΕΥΥ͂ ΓΟΥΔΓΑΒ ἩΠ]ΟὮ 10 ρχοροϑθὰ. Τῆθ 
Ῥτῖάθ οὔὨ 186 ΡΒΠΟΒΟΡΒΟΥ γ88 ΒῃοςκΚαά Ὀγ 86 ἀοοίγίῃο οὗ 8 γοϑυγγεοοη, [86 τηοάδ ΟΥ̓ 
πο ΒΘ γγ8 ππδιὴο ἴο σοιμρτγομοηὰ ; δπὰ {86 ᾿τπδσίηδίίομβ οὐἁἨ ΟΥδ᾽ πιθῖ ΓΘ 
ΤΌΘΌΪΥ ἱταργοββοα ὉΥ ἴΠ6 γοργβθη δ 085 οὗ 8 ζαΐυτα δβίδίθ, μοι ἀϊὰ ποῖ Βοϊὰ ουὲ 
1{|6 ΒΟΓΘΩΘ ΒίσῪ δῃᾶὰ 6 Ἰυχυτίουϑ Θη)ογιηθηίΐβ οὗ δη εἰγϑίαμλ. Μέρη, ἱπάδϑά, τηυϑὲ 
μαναὰ Ὀο]ονοα {86 Οοδροὶ θὰ σθποσγαὶ Ὀθίοσα ὑπο Ὀοϊϊονθὰ ὑ86 ἀοοίτίηα οὗ Δαξυν 
οη 18 ΔυςΒοΥ τ : (ΒΥ ταυϑὺ αν Ὀθθὴ ΟἸ σι ϑυϊδη Ὀ6 Πα ν τ θείογα ὑμ 6 Ὺ δάπι θὰ ἐμαὶ 
ἀοοίτίηο ; 80 εἶκε (}15 ἀοοίγίῃα δου Ἱὰ ποῖ μαν Ὀθθὴ ἃ ὀδιδα οὗ δ6 ργοραρδίοῃ οὗὨ 
ΟὨ τ ϑιδηῖγ. ᾿ 

8. “76 Μι|ιγαοσμΐοιις ΤΡοισεγς ἀδογίδεα ἐο ἐδ ργὶπιϊέϊυο ολεγοὶ ᾽ ᾶτὸ 
ΔΒδΙση θα 8ἃ8 ἃ {πϊγὰ σαυβα ὈΥ {π6 Βιβίοσι απ, 80 ῥγοσθθαβδ, ἴῃ ἃ βίυ]ς οὗ 
[Π6 τηοϑὺ οοπίοιηρίαουβ δηὰ Ὀἰϊῦοσ ἀσγιβίοη, ἰο ἰῃδίηυδίθ {μαὺ {686 
ῬΟΥΥΟΥΒ ΟΥΘ ΠΘΥΘΓ ΡΟΒΒΕΒΒΘΩ͂, 

Το οομϑιἀογαϊίοηβ δἰγοδὰγ οβογοὰ οὐ {86 ϑυδ᾽θοὶ οἵ τηϊγωοῖθβ᾽, ἰοὸ ποι (86 
ΤΟΔΟΟΡ ἰ8 Γοίδγγοα, ὑγονα ὑμδῖ τϊγαου]οι8 ΡΟΎΓΘΥΒ ΟΓΘ Ποῦ ΠΊΘΓΟΪΥ δϑοσὶ 6, Ὀυὲ 
ΒΟ ΔΙΥ ροββοϑϑθὰ ὈΥ [86 βΘροβίε8 δῃὰ ἤγϑὺ ργθδοβοσθ οὐἩ Ομ γί βυϊδηιον ; (0 τ μοὶ τὴθ 
ΤΩΔΥ Δα, {Πδ΄ ποὶῖμοῦ ῬοΥΡΏΥΓΥ, Οὐδ ϑιι8, δ υ]14Π, ΠΟΥ ΔΏΥ ΟἾΠΘΓ ΟΥ̓ 118 τηοβῖ νἱγυϊοης 
ΘπθιΏ 68, ἀαπίοα, οὐ δἰοιιριοα ἴο ἄδηγ, ἴπΠ6 οχἰϑίθησθ δηὰ γϑ] γ οὐὗὁὨἨ {μο86 πιῖγϑοὶαβ ἃ 
δηα ΟἸ γι βυϊβη [65 ποι μἰπρ' ἰο ἴδασ ἔγοτῃ (ἢ 6 ᾿υ ργο ὈΔΌ]6 οα86 (πιδρὶς) ἴο μι ἈΙοἢ ἴΠ6Υ 
ὉΒοτ 6 α ὑμβθ. Βοβίθϑ, ἐδ ΟἸ σι βυϊδη τα ΓΆ 0168 ΘΓ 18 ΌΪ6 ἴο ροουϊίαν αἰ οὐ} 168 
Ὑἰο οὐϑίγυοίοα ὑδμοὶν τοοορίϊοη ; 8ὸ {πὲ [Ὁ ΠΠ6Ὺ δὰ ποῖ ΓΘΑΠῪ δηὰ ᾿παάἰβρυ δ ]γ ὈΘΘῃ 
Ῥοσίογιμηθα, μ6Ὺ ποῖῖμοσ οουἱὰ ποῦ σου μανα Ὀδοη ογοά! 6, “μὰ τυϊεἰτα οὗ 
ῬοΟρΡυΪὰν συάβ δαιο θα διηοηρ ἢΠ6 Βοδίμ6η8 αι, ὈΥῪ ἸΡΕΕΡΕΕΤΥ ἐγ περ πεῖσαι, ΟΟΟΔΒΙΟΠ 
ΒΌΘΟΝ 8 τυ] ἰτιὰα οὗὨ ργοέεπάδα ταϊγϑοὶοβ {παὶ (ΠΟῪ ἜΞΕΉΒῚ ἐ τἈὈΒοῖν ἴογοθ, δπὰ δεπὰ 
ἴῃ {Ππ6ῖν οϑίθεῃ. Ὑδουρῃ ἴπ6 ΡΒ] ΟΒορθ ΘΓ Β ἴῃ ροηογαὶ, ἀπαὰ πηθη οὗὨ τοδάϊησ δῃὰ οου- 
τοιιρ  δἰίοη, οουἹὰ ποὶ Ὀαὺ ἀἰδοονοσ (16 ρΤΌΒΒΠ 688 Δπα ΔΟβϑυγ ΜῪ οὐ [86 οἷν!] τοὶ ρίοη, 
γε 1818 οουἹὰ παᾶνα 1{π||6 εἴδοῦ οὐ [6 σερα; ΟΥ̓ ἐλοπιδοίσθα : ----ποῦ οἢ ἰδ6 σείσατ, 
ΘΟΒΌ.86 1Ὁ νγγ88 [6 ὈυΒΙΠ688 οὗ [Π6 ᾿186ϑὺ δθὰ πηοϑὲ ΡΟ  ἰἰς μοδὰβ Ζϑα]ουβῖν (0 βαρροτὶ 
δη ὁποοῦγασα ἰδμδπὶ ἰῃ μον ργδοῖῖοθβ ; ποὺ οὐ ἐλοπιδβοῖίηεβ, Ὀθοδιδβα, 1 ΤΟΥ ἀδεριεοὰ 
18 εῖν ροάβ, [Π6Υ πηιϑὲὺ ἀδβρίβα ὑδοἷσ τηΐγδοὶθβ ἰοο." 5 Νον,, πη ογ [8686 ΟἰΓΟυΓ δία μ 68, 
ΤΩ ΪΓΆΟΪ 68 ἀποτιδεά ἴο ἴΒ6 βγΓδὶ ργοραραίοσβ οἵ ΟΒγΙβυ μιν πιαϑὺ Βανα ογθαῖθα δὴ ἱπππη6- 
αἰαῖ δηὰ δία Ὀρογη ργο)υάϊοα ἀρσαϊηϑὲ [Βοῖν οαι.86, δὰ ποίπίηρ οουὰ μαναὰ δυδάυοα 
ἰδ μγο)υάϊοα Ὀαΐ πηῖγϑοθα γον πὰ νἰβι οἷν ρογίοσιαθα Μτ. αἰ Ὀθοπ᾿β {διγὰ οδυϑο, 
ὉΒογαίογα, 18 88 ἰηδάθαιαία 88 ἐμ6 ὅπ ργδοδάϊησ. 

4. Α ἐουγίῃ οαυβα 18 “ ἐδλοὸ μγε απ «ιιδίογε Μογαῖΐς οΥΓ ἰδε 3γεὲ 
ΟἸιγ βέϊαπ3," πο Π6 τοάμσοοβ ἴὸ ἃ τηθϑῃ δηᾶ {1π||ἃ Ταρθηΐδησα [ῸΓ 
ἔου πη 81η8, 8η( [0 8 ἱπιροίιουβ Ζοδὶ ᾿ῃ βυρρογίίηρ ἴδ 6 τορυϊδοη οὗ 
116 ΒΟΟΙΟ(Υ ἴῃ τ ΠΟἢ ΤΠΘΥ ογ οησαροα, 

“ Βαϊ 5υγεῖγ, ἴθ {Π6 6γ68 οὗὨ 86 παυρΏ Υ δπὰ 1θαίουβ Βουθλῃβ, δι οὗ σορθηίδῃςα 
δηα βυοἢ Ζραὶ τουδὶ βάν ΘαΌ8}}} οχοϊοα ορροδίίοπ ἴο ΟὨτΙϑιἰαπϊγ. ΤΏ δτδὶ σου]ὰ 
δανα ργονοκορὰ δσοῃίοπιρῦ ΒΟ Ρ᾽ ΡΟΓΒΟῊΒ οὐ τμοῖε ἀδγίης δοἰ [- δ ΕΠ οἴ ΠΟΥ ; δηὰ 86 οἰ βοῦ 
που α πανα δγακοποὰ (86 ΘΔ] Ου ΒΥ οὗὨἁ [}|6 πιασίδῖγαϊθ. Ττυς Ὁ 18, (μδὺ {π6 ΟἸ γι ϊλῃβ 
μιδα νἱτίιο8 ΟΥ̓Δ ΠΟΌΪΟΡ ἰκὶπὰά. [ἃ ἰ8 αἷδο ἴσῃ {πδῦ ἴβοβα υἱγίιιεβ ἀἰὰ υ]ι]πηδῖο ]γ 
ἰὐϊαπρἢ οὐοῦ ἴπ6 ΒΟΟΥΏ δηὰ τηϑ]οα οὔ {μον ἴοθδβ; δηὰ ἰΐ ἰβ ἔσιιθ, {Ππ|ῖ 8 το] βίου, 
Ῥτοἀυοίηρ βυοῖ οἰἴδβοίβ οὐ ἰζ8 ΦὉΠ]}οσσοσθ, απὰ ἀογίνιηρ βυοσθ88 ἔοι Βυοἢ ΠηΘ ΔΒ, 
ΘΆΓΓΙ65 Ἡγἢ ἰῦ ἃ ρταδαμηρίνο ῥτγοοῦ οὗ γ ΒΙ οἢ ἱπιροϑίαγα πόνον σοι] Ὀοδδὶ. ἡ ὙΒοΙΡῃ 
{πὸ ἰδίου ϑῃ Ἀϑοσῖ 68 186 στόν οὔ ΟΠ βεϊδη [0 106 ΘΧΘΟΠΙΡΙΑΓΥ νἰγῖιε8 ΟΥ̓ [18 ἤτοι 
οοηνογίδ, το Θποουγαρσοα οἰ ΓΒ ἴο Ἰοΐη {Ποῦ οοπηπιιπίοῃ, 6 ἀ068 ποῖ δοοουηΐ [ὉΓ 

" 566 Ρρ. 168, 169. 174. 280. σωρτὰ. 
2 υεβίοῃ οὐ (πὸ Βο)οοιοη οἵ ΟἸ γἰβιίθη ΜΊγαςϊ 8 ὈῪ [πὸ Ηδρθδίμοη, Ὁ. 848. 
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[6 ΘΧΘΙΏΡΙΑΣΥ Υἱγίυοδ οὗ ἰδο ἄγει σοηνογῖδ ὑδποσηβοῖνοβ, ΠῸΡ [00 ἰδ6 σοηνοζβίοη οὗ 
δουδηδοποὰ Βοδίμβθῃθ ἰο 6 ἀοδραὶ οὐὨ ΟἸγῖδῖ, δηὰ ἰο δμο]ΐηϑϑα οὔ μβοαγὶ δπὰ ἴῃ 118. 
ΤΒο νυἱγίπο8 οὗ 89 γι ΟἿΣ ΒΔ Π8 δοδα ἔγοιῃ {πεῖν ἈΠ, δηὰ ποῖ ἐμοὶν Δ" ἔγοσα 
{Πποῖν νἱσίαοβ. Νοιδιηρ Ὀὰϊ ἃ οομνϊοἰίοη ΟΥ̓ [58 τυ οοὐἹὰ αν ἱπάἀυοσοα 15 τοὶ 
ΟΟΕΠΕ ἴο Τορεηῦ, δηὰ ἴο σοαυΐγο ὑμοὶγ Ῥγοβεϊγίεβ ἰο σϑρϑηῖ, 88 ἃ οοῃάϊιίοη οὗὨἁ 

γαϊίοη. 

δ. ΤῊ Ἰαδὺ βθοοῃάδσυ ὄϑαβθ, τηθηὐϊοποα ὈΥ {Π18 Ὑτιίοσ, 18 ““ ἐλ 
ζηϊοπ απά 7) δοὶρ πὸ οΥ ἐλε Ολγιδίίαπ "ἢ οἸυτοῦ, ΟΣ “ ᾿ορεδίϊο," 8δ8 Ἦδ 18 
Ρἰοα86α ἴο ἔστ 10. 

10 πιυϑὺ Ὀ6 δοϊζπον]οάροά ἐμαὶ ππΐοη 686} 1 ΔΠΠ} οοπ γα ΐα8 ὑ0 ΒοοΓα οΥοΣ δπὰ 
δίΔ ὉΠ ΠΥ, πὰ 0 θη ]αγρο {Πμ6 ᾿η ο οϑίϑ Οὗ δύεγῳ ΒΟΟΙΘΟΥ; Ὀαὶ ᾿ζ 18. Δη ἱποοηίγον ον Ὁ] 6 
ἴδλοϊ, (μδὺ (86 (σοδρεὶ νγᾶϑ ργοραρδιοὰ Ὀεΐοσγα 118 ὑγοίδββοτβ 6.6 δ0 δ] οἰ ΠΟῪ ΠΌπ ΓΟ 
ἴο 68.818} ἃ αἰδοῖ ρ!η6, ΟΣ ἴο ἴὍστω ἐμιγβοῖνοβ Ἰηΐο δουϊθῖϊθβ.Ό Απηὰ σπΒθη ἴδοΥ ἴη- 
ογοδβοὰ, ἐμοὶγ αἰν βίοῃϑ (ῸΓΡ αἰνιβίοηβ δασὶν σοῦ (86 σὨυγοῦ οὐὗἨ ΟὨΥ80) πιιδὲ ανο 
ΕΒοοϊκοαὰ [18 ργοόρτοδϑδ; δηὰ {ποῖν βίγιος αἰδοῖ ρ! 6 τγαϑ τλοσο ᾿ἰΚ6]γ ἴο ἀδίδν τβθηῃ Ττοῦὶ 
{86} σοπηπηπίοῃ ἴπαῃ ἴο ᾿ν} 16 ΟΣ Δ᾽] υΓῸ Ἰμεῖα ἴο . 1 ἴδ6 ἀοπροὶ δυσοοοάοα, ποῖ 
ΟὨΪΥ διπίἀβὺ {86 ζαγου8 δδβι}8 οὗ 18 δῃθπιῖθα, Ὀυϊ 1Π6 πὸ 1688 νἱοϊθῃϊ οοπύθῃ !οἢ8 
οὗ ,18 {τἰοηά δ, το πχυδὲ ἸοοΪς ἴῸΣ ἐἴ8 δυισοθδ8 1 ϑοπια Οὐδ οῦ οδυ86 [8 {Π 086 τὰ ϊο ἢ (ἢ 6 
δβοθρίϊοδὶ δἰ βίοσίδη μὰ8 δϑδίσῃηθα, δηὰ συ βῖοβ [Π6 ΘΏΘΙΏ168 οὗἩἨ ΟΒΥΙδι Δ ΠΣ Ὑ ΠαΥΘ δὸ ἴῃ- 
ἀυσίτ! οὐ 5}7 οἰγοι  αὐοὰ.ἢ 6 υπίνογϑαὶ ργονάίθηςσοα, ὑἐβογοίογο, οὔ 186 ἀδβρίβοὰ ἀοο- 
ἐγ πὸ ΟΥ̓ ἃ ογυοϊβοὰ ἰατχῖνοῦ δραϊηβο ἴ86 Δ᾽] 0ΓΕΠπηοη 8 οὗ ἤδβ δπὰ Ὀ]οοά, 16 ὈΪΔη- 
ἀἰβῃπηθε δ οὗ ἔα νον] ὰ, (6 τυ! εἰηρ οὗἁ (86 Ἰοραγηοά, δῃηὰ (88 Βδηρυϊ ΑΓΥ ΡΘΙΓΒΟΘΟΌΓΙΟΣΒ 
οὗ [86 τοδὶ δῃὰ ῬΟΘΥΙ͂Ι, τηυδὺ ἀνὰ Ὀ6 τοχδγάθα ὈΥ ΘΥΘΓῪ ΒΙΠΟΟΥῸ δηὰ οδηϊὰ 
ἸΠΉ]ΛΓΟΥ 88 ΔῊ ἸΣΤΟΙΓΑσΔΌΪΕ δγχζυμηοηὺ (δαὺ 118 ΟΥΙΣΙΏΔ] 188 αἀἰνίηθ, δῃὰ 1.8 ργοίθοίου 
δἰ ρ}γ. 

Νουν  Πβίαπαϊηρ; [Π6 ἴογοα δηᾶ γασιοίυ οὐ {36 δυϊάθῃσα ἴῃ θα] οὗ 
ΟΠ γι δηιϊυ, 18 ΟρΡροόθοσβ σομίηϊι ἴο ομ]δοῖ, {παῦ ἐλεν 4ο ποΐ 866 σϑαϑὶ]- 
1864 1868 ΤΡ ἐαιεε δηά ΣῈ Δ ομΒ γοϊαίϊνα [0 [8.6 ὉΠΙΨΘΥΒΑΙΟΥ οὗὨ 1Π6 
Ομ γϊβδη σοι ρίοι ; --- [παῦ 10 νδ8 σογοοίθα ὈΥ 186 ρτϑδίογ ρατγί οὗ (86 
“76 νν8 ἴῃ {86 ἔς οὗἨ ΟΠ τῖβὲ, ἀπ 4180 ὈΥ 16 στοδίϑν ραγὺ οἵ (6 (ἀθη- 
{1|68; --ἰμαῦ ἃ ἰάγρα ροτγίΐοῃ οὗ ἴμ6 ψουὰ αὐ ργεδεπέ τϑοθῖνθβ {86 
Ἰζογδῃ ; --- [ῃδῦὺ ΟΠ ΣΙ ΔΏΣΥ 18 Κπόνσα ΟὨΪ]Υ ἴο ἃ 8:}8}} ρογοῃ οὗ τηδη- 
Κιηά; δηά, πα! ν, ὑπαΐ 17 (86 Ομ γιβιίδη τονοϊδίάοη οδιμα ἔγομι (ἀοά, πὸ 
Ραγί οὔ ἴπ6 Βυμηδη σαοα που]ὰ στϑηδῖη Ἰσρηογδηΐ οὗ 10, ΠῸ υπαθγβίδησιηρ, 
ΜΟΙ] ἃ [811 ἰο Ὀ6 οΘοηνϊποοα Ὀγ 1. ΤὨαδ6 Οὔ] ΘΟΙΙΟΏΒ ἃγα ρἰαυβιῦ]6 ; Ἀυϊ, 
1|κὸ {Ποδ6 δἰγθδαυ ποῦδοορά ἴῃ ([Π6 σουγθθ οὗὨ (Π18 νοϊυχηθ, ὑπ 6 Υ 18}1 ἴἤο [86 
στουπα 88 ΒΟΟΠ ἃ8 ὑΠ6 Υ 8.6 Βυδ)θοίοα ἴο {86 ἰεδί οὗ οΥγἹ[108] ΘΧϑιλ πα η, 
Τμδὺ [Ππ6 νἱοϊοτϊουβ ργοραραίοη οὗ {μ6 (ἀοβρϑὶ ἢδ8 ποῖ θβϑη, μιμοσίο, 
50 ΘΟΙροἰ6, 88 [0 ΔΏΒΥΘΥ {86 ΡΓΟΠλΪΘ6 οὗ ἀπ αδεοίμέε μηϊνεγϑαϊιέψ, ν᾽6 
ΤΟΔῚ δοκπον]οᾶρο, θυ Δ͵Θ ἴῃ ΠΟ ρῥϑίῃ ἔογ {μ6 δνϑηῦ 3; 88 {Π6 βΆτὴθ 
ΟΥ̓ΆΟΪ68. ΜὨΙΟἢ μάνα [ἢ 8 ΤᾺΣ ὈΘΘῺ νου θα ΒΌΡΡΟΒα {86 ρῥγοδϑῃΐ Θομ 0 
οὗ {υλϊηρδ; δηά, τυαῦ 18 ἸΏΟΓΘ, δϑϑυγα υ8 οὗ ἃ πη ἰο οοξμθ, ἤθη [86 
[]π688 οὗ [π6 (ὐΘη [1168 88}4}} οομδ ἴῃ. 

(1.) Τῆε τεὐεοξίοπ 9 ἐλε Ο'οερεὶ ὃν ἐδε ππδεϊίευϊπι «ΕΒ, τοῦιο ᾿οόγὰ 
εοπέεπιρογατῳ ιοἱλ Οἠγίὶδέ ἀπά Λὲξ ἀαροεδέϊδδ, 16 ὯΟ ἀγρυταοηΐ δραϊηδὺ (Π6 
ἀϊνίηθ οσιρίπαὶ οὗ ΟἸ τ β Δ} 1. 

Ὁ ὙΚ ΝΟ 5 Βαιηρίοη 1κφοΐατοδ, ΡΡ. 138---144, ΟΠεϊδατι᾽ Β Ἐδπιδσκβ οη Μτ. ΟἿ θοπ᾽ 5 6- 
εἰϊπο δηὰ Εδ]], Ρρ. 8--8., Βρ. Ὑ δίϑοηβ Αροΐϊοψμγ ἴον Ο γἰβεϊδηϊν ἴῃ ἃ ϑοσγίοβ οὔ 1οἰΐοσϑ 
ἴο Μίγ. αἴδϑοη, ἰοιῖοτα '.---ν. θα πὶ!α] πιϊδγεργεθοηιδιίοπβ δηὰ Ὀ]απάοτ οἵ ἴπ6 δοορίἰςδὶ 
Ἠἰβεοσίδη δσὸ ΠΚονεὶδο ὀχροβοὰ πῖτ οα88] Ἰεαγηίης δπὰ οἰοζαποο ἴῃ Μτ. Καῖ Βαπηρίου 
Ἰδεῖυγεβ ἴον 1790, ϑνο. 1792 (34 εἀϊείοην ; δηὰ ἐπ (πὸ δῖ ἰϑατηδὰ διὰ δνυ. 7. Μίϊποσ᾿ 8 
ἴγεδῖῖβο, ϑῃ 16 ἀ “ Αἰ Ομ 5 Αοοοῦπὶ οἵ Οἢ τ διϊδη  οοποίἀοτεὰ," 8νο. 1808. (24. οἀϊ(.) 

3. “ἽΝ νἱδίοῃ ἱβ γοῖ [ὉΓ δὴ δρροϊηϊεὰ {ἰπι6, δι αἱ 1η6 δεπὰ ἰε δλαὶ δρεαῖκ δηὰ ποὲὶ ἰὶς; 
τουκῆ ἰδ (ΔΙΤΥ, νυδὶς ἕοσ ἷς, ὕθοδαϑε ἐξ δλαϊϊ 5ιγεὶυ οοιῃα, ἰξ τοῦ! ποί ἴδστγ." Ηδθδκκυκ  ϊ. 8. 

χ 3 



810 Πε)οοίίοη οΓ ἐδο Οο5ρεῖ ὑν ιπδεϊέουΐϊπρ δῖος 

ΤῊ ΑἸπσ ΠΥ πόνο δοΐβ ὑονγαγάβ ἢ δοοουη 8 ογθαΐυγϑθ ἴῃ ΒΌΘΗ 
ἃ ΠΊΔΠΠΘΥ 88 ἴο ὕῦγοο {Ποῖν ᾿υδρτηθηΐ, δηα ἸΓΓΘΒΙ ΒΥ (0 Ἰπῆι6)06 {86} 
ΤΊΟΓᾺΪ οοηάιοῦ; Ὀαΐ, οὐ (6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἰοαν68 Τῃ δηλ ἴῃ 4}] ΒΆ Οἢ ᾿πβίδ ποθ 
ἰο {μ6 δρρ]ιϊοδίίοη οἵ {πεῖν ταί ο μα] ῬΟΎγ6γΒ, δα ο ἐπαὐ ἔγεθάοτῃ οὗἁὨ Μ}}]}, 
Ὑ ΒΙΟΝ ἀΓ6 ΘΒΒ6 18] ἴο ἃ σσῃῦ 10 ἀπὰ ῥγδοίιθθ, [10 ἀθρθηαβ ΒΟ] ν 
ΟὨ ΟἸΥΒΟΙν 8, οἢ (86 ΑδοοηΒ οὗ [16 Ὠοατγί, ταῦμου ἤ8η οἡ (9 δοιιῖ6-- 
1688 οὗ [6 υπἀοτγβίδηαϊησ, ἩΒΘΙΠΟΥ 6 Μ11]] ΒΟΣΙΟΌΒΙΥ δηα ΘΑΓΠΘΘΙΥ 
τἀνοτί ἕο (ῃ6 ονιάθηοο, ἡ Βιοἢ 18 οἴεγοαᾶ ἰῃ ῥγοοῦ οἵ σοὶ]! ριουβ γαῖ, δπὰ 
ΟΔΒΟΙΑΙΪΥ ρῖνα 1Ὁ ἃ ἔστ, μοποϑὲ, δπα πη ραγίϊδ] χα παύοη. ΤῸ ἈΓρΡΊΙΘ, 
{πο γοίοσγθ, δι μ ον ἴον {π6 ογοα 11, οΥ [Ἀ]Βα ποοά, οἵὁἨ ΔΏΥ Ροϊπὶ οἵ ἢ15-- 
ΤΟΓΥ ΟΥ̓ Δοο ΤΠ 6, ΠΊΘΤΟΪΥ ἔσομαι [86 ΠΏ ΌΘΥΒ ὯΟ ΤΘΟΘΙ͂γΘ ΟΥ̓ γοὐθοῦ 1ξ, 18 
8 ΨΘΙῪ δ]]δοῖοιιβ ΜΥ οὗ ἱπέοσταϊηρ {116 Ἰυαρτηοπί ; ἃπα ἢ6 τησδῦ 6 
ΨΟΥῪ {116 δοαιαϊπίοα ἢ {86 δια] οουχβο οὗἉ [86 σπου], γμὸ ἢδ8 ποΐ 
[οα πα ὈῪ ΒΒ οὐ δχαρϑσίοποθ, {παΐ, 88 [ΠΘΥΘ 8ΓΘ ΒΟΙῚΘ πη ΘΆΡΔ0]6 οὗ 
θ6ΙΙανίηρ {Ππ6 στοββθδῦὺ ΔρΒϑυσγα 168, 80 ὕπο ΓΘ 8.6 ΟἾ ΠΟ 8 ΘαΌΔΙΥ ποίουϊουβ 
ἔοτ απσϑῃοπίηρ, ἀσηγίηρ, πα ορροβιῃρ' {π6 ρ]αϊπαδῦ γα 8. [1 {πο γὸ- 
ἔυγα, ἴῃ 1Π6 σα86 Ὀδθίοσθ 08, 6 ΘΟΒΙ ΟΣ (ἢ6 οαἰτουϊηβίβηοοθβ δηᾶ ῥγο- 
}υα16 65 οὗ {π6 “΄Θυνγ8, ἀυσίηρ (Π6 {1π|ὸ οὗἩἨ ΟἸ γῖδῦ, γα βῆ} 6 806 ἴο 
ἀοοοσῃηῦ τηοδί Βα θέλοι ΟΥῚΪΥ ἴον {Π6 1} 108 46] γ {Π 6, 88 ΜΝ} 61} 88 ἴον {Π6 ΙΓ 
ΘΟ υΔη66 ἰο {Π 6 ργοβθηΐῦ ἀδΥ ἴῃ σο]θοῦπρ πἰῃ) 88 (86 Μοββίδῃ; δῃηὰ 
Β[.4}} ἔαγίμοὺ ἀθγῖνθ Δα! Ἰομδὶ θυ άθποα ἰο {π6 ἔσυτἢ οὗ [86 (οβροεὶ. 11 
18 σογίαϊη {πὶ στοαὶ ὨΌΤΩΡΟΓΘ οὗ “96 0)1ὃ δηὰ ἀδνουῦ ργοβϑὶ γίθβ Ψ6ΓΘ 
ὁοοηνεγίοα δἱ σϑὶ ἰο ΟΠ Ιβδηῖν ἱ; ἩΙΟΘΒ Ρ]ΔΙΏΪΥ βμον θα {δαὶ 11 τγὰ8 
ποὺ ἀσδβέταία οὗ ῥσοοῦ οὐ ὑγαῖῃ, πα {Παὺ 10 νγ88 ποὶ το)θούβα [ὉΣ ψαηῖ 
οἵ δνιάθῃσθ, θὰϊ ῸΓ βοῆλθ οἴ γϑάβοηδ, Ὑ Ιοἢ ἰΐ 18 ποῖ ἀουϊύ ἰο 
ἈΒΒΙσΉ. 
ὯΝ στοδῖ δῃηᾶ ρϑηθσαὶ οδυβθ, [0 ψ ΠΙοΝ {86 ἸηβΒα 6} οὐὗὨ {86 «6νγ78 18 

ἰο Ὀ6 Δβουὶ 64, 18 ἐἰοῖγ τοἐελοάποδα ; ΜὙΈΪΟΝ σΟΓίδΙὨΪΥ 18 ἃ οϑι8α Βυ Ποἱοης 
[0 Ρτγοάιιοβ δυο δὴ οβοι. [1 ἃ πηδῃ Ὀ6 ν]Ἱοϊουβ, ἢΘ 18 ἀἸΒροθοα ἰο το)θοῖ 
ουϊάθηὐν ἐσαῖῃδβ, μα ἴο ΘρλΌγΔΟ06 τ] ἀϊου]οιΒ ορ᾽πῖοηβ. ΤΠδΐ νοα θα Κο 8 
16 υπάογείαπάϊηρ, ᾿ηΐαίυδίοβ Π6 Ἰυδρπλοηΐ, δηα Πὲμά6Γ8 10 ἔγοσῃ ἀ18- 
σογηΐηρ; θούνοη γα ἀπά [Ἀ]Βα βοοά, ΘΒρθοίδ!]ν ἴῃ ταδί οβ οὐ λογά Υ 
δηά το] σίοη, ἰ8 ἃ γα ποῦ ΤΟΥ6 ΘΟΠΒίΔΆΓΥ Δ σθα ἴῃ 1Π6 δοσρέυγεαϑ 
[Π8π ΘΟΠΒτιη6α ΟΥ̓ ΓΘΆΒΟ. δπα Θχρουίθποθ. ον σοκοα (Π6 «6νν8 
ΓΘ, 18 δυἀθηΐ ἔγοῦὶ ἸΏΔΠΥ ραϑβᾶροδ οὗ {86 Ναὺν Τοβίαιηθης ἧ; δοά 
οβορθι8, {ποὶν οὐγ ΒΙΒΙΟΥΔ δΠηα ἃ ῥγχἹϑδϑὺ οὗ “ ϑγαβαίθην, ᾿Ἰμξουτηβ 18 
οὗὨ {6 ΘῃΟΥΤΩΟῸΒ ψ1]Π] 4 Π168 ρτϑοίβοα Ὀγ {Πθ. ““1 18," βαύ8 δθ, ““ἴτὰ- 
Ῥοβϑῖ0]6 ἴο γίνε ἃ ραγίϊου δῦ δοοουπῦ οὗ 41] {Πεὶγ Ἰηϊαυ 168. Τωβ τποδ, 
Ἰῃ β,ΘΏΘΓΑΙ, 10 ΤΩΑΥ Βιυιῆοα ἰο Β4Υ, ὑμπαῦ [Ὡ6ΓΘ ΠΟΥΟΥ νγἃ8 ἃ ΟἿ ὙΒΙΟΝ 
Βυϊοτοα βοἢ τι βου θ8, ΟΥ̓ ἃ Τδ06 οὗ Ἰηϑῃ ἔγομλ {π6 Ὀεριπηῖηρ οὗ ἰδ 
νου ἃ το 80 δροιμπάρα 1π ψ ἸΟἸκ 668." . . ..... “1 νυ ῦ]ν 6] ον 
τπαῦ ἰΕ 1.6 Εοταδηβ μαὰ ἀο]αγοα ἰο ἀοϑίσου {π686 σι ]οϊκοα τσοίομοϑϑ, [86 
ΟΥ̓ ψψου]α ἤανα οἰΠΠ Ὶ Ὀ6ΘῺ Ββ] ον θα Ρ ὈΥ 8ῃ δαγίπαυδῖο, ΟΥ ΟΥὐο τ - 
ψ Πα] ο ὈΥ {Π6 νγαΐθυβ, Οὐ βίσυαοκ ἢ ἄτα ἔγοση ἤθανυθη {Π|κ6 ΔΠοΥΠῸΓ 
Θοάοχα ; (Ὸγ 1ἢ ῥγοάποθα ἃ [ᾺΓ τηογ ᾿πιμρὶου8 ΟΠ ΓΟ ἔμδη ἴποϑ6 γγΠ0 
βισοὰ βυοῆ μι Ἰβῃγηθηί, ὃ ὐδὴ 10 (θη Ὀ6 ἃ μηδίζοσ οἵ δϑιομῃιβῃσηθηῖ 

1 866 {86 ῥγοοίϑ οἵἉ (15 ἰδεῖ, δεργὰ, ὈΡ. 801, 802. 
3. 860 δῇ δβοζρουηΐ οὗ [86 εχίγοπμθ ᾿οϊσυριίοῃ οὗἩ ἴΐὸ σον 8} ΡΘΟρ]ο, ἐπ γὰ, ο]. ΠΙ. 

ῬΡ. 406---410. 
8. Ζοβοριμβ, Ὡς Β6]]. 584. 110. ν. ο. 11. 8 5. δπὰ ς. 18. 86. Τμὸ σ οΐο οἵ 18 (ουτίἢ, 
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{πὶ [86 οδρθὶ ββου]ά τηϑοὺ τῖ π0 θεοῦ γϑοθρίοη διηοηρϑὺ βυοῆ 
τηοῃβίοσβ οὗ ᾿πἰχυϊίν ἢ Ηον οὐ [Π6 νοϊαρίαοιυϑ δωι δυο ἀϊσαϑῦ [9 
ἀοοίτίηθθ οὗ τον ποδίϊομ δηα 80] -ἀθηϊαὶ, οὐἁὨ ἰδἰκίηρ ὉΡ [18 οσοβϑ, δηά 
ξοΠ]ονὶηρ [86 Οδρίαϊη οὗ 18 δαϊ νδι:!ου {πγουρὶὶ βυβοσῖηρβ Ὁ Ηον οουἹά 
1π6 ῥγουά δηὰ μδυσηι ῬΒΑΓΙΒ66 ΘΟμἀοβοοπα ἴο δ6 τηθοῖ δᾶ Ἰονϊυ, 
Δηά ᾿ἰηβίοδά οὗὨ ψογϑηϊρρίηρ (οὐ ἴῃ δλοισ, Ἰθαγῃ ἴο τουδὶ Εἰμὶ ἴῃ Βρίτῖΐ 
Δηὰ ἴῃ τ ἢ Υ Βαὺ τηϑί μοαϑ οου]ὰ 6 δίκθῃ ἰο σὶῃ ἐμοβθ ψῆὺ Μ6ΓΘ 
γον ἴο ἀυᾶστοὶ τι ΘΥΘΤῪ οπθ ἢ ΥΥ̓ μδὺ γθάδοῃ οουἹὰ ργοναὶ] ὁπ 
{π6ηὶ ψἘ}Ὸ ΘΓΘ ΠΟΥ͂ΘΥ ἀἸβροβοά ὕο ἤΘΑΥ ΓΘΆ80Π, ΨὙ}0Ὸ ὙὙΘΓ6 ΔΙ ΑΥ8 οἷοι 
δηα ΒΏΌ]]6ῃ, 861-116 ἀπὰ ορβιπαῦϊθ, δὰ ““ Ἑχοθθα ΡΥ τηδα "ἢ ἀραϊπϑῦ 
{[πο86 ψιοὸ α"Π γα ἔγοσα μοι ἢ ΥΥ̓́μαῦ πλοσο σου 6 ἀοηθ ἴοσ {μ6πὶ 
ψγ80 μαα τι μβίοοα {π6 ἰαδί, {π6 υἱπιοϑί πλθδπδ οὗ οοῃνϊοίοη, δηα μδᾶ 
Τοηἀογοα {μοιηβοῖνγθδ ᾿μορ 6 οὗ ΠΟΙΟΥ͂, ὈΥ ὈΙΑΒΡΠΏΘΠΥ δραϊηδὲ (ἢ 6 
Ηοὶγ ϑριγιι οὔ ἀοά, ΟΥ̓ Δβουιδίηρ ἴἰο ἴΠ6 ρονοσ οὗὨ [ῃ6 ἀδν1}] {δοβθ 
Τα ΪγΆ 6168 Ἡ οἢ ΠΔα τηδη βι]γ θθοη πσουρσῇΐ ὈΥ ἴπ6 ρόνοῦ οὗ αοα ἢ 
ΔΝ πιαη, βαϊὰά “68ϑὺ8 ΟἸσὶδῖ, σαὶ σοηιδ μπΐο πε ὁτοορέ ἰδὲ Εαέλον, τολιολ 
λμαΐξδ δοπὲ πιθ, ἄγαιο ἀΐπι. (Φοδη γνἱ. 44.) ΝὸΟ τωδῃ οδὴ διργαοθ [δ 
ΟἸτιϑίίδῃ το] σίου πὶ βουῦ [86 ΒοΙρ οὗ ἀϊνίηθ σταοθ (τ ον ποῖ Π6 
ἴοτοθβ ὑπ6 τηΐπμα, Ποὺ οομίγοἶβ (ἢ6 τροτγαὶ 1 ΟΥΓΥ οὗ τδῃ): δηᾶ αϊνὶῃθ 
ὕτασα 18 ᾿ΒῈ]Υ ψ]μ6] ἃ ἔγομ ἔμοβα 0 μανο παρ {μοηλβοῖνθα ὑη- 
ΜΟΥΥ οὗ 1. [π ββοτί, ἃ }Δ οἷα! ᾿ηξαύπαἰοη βοϊζοὰ (86 “68, Οοὐ 
Ἰείν ἔμοπὶ ἕο ἐμαῦ Ὁ]: μἀη 688 δπὰ ἤδγάηθεθ οὗ μοασί, ψ  οὴ ΠΠΘῪ ὈΥ {Ποὶγ 
δ᾽ η8 δὰ Ὀσουρμί Ὁροη {Βοιηβοῖνοδ; δβὸ {μα ἐλον οομίά ποί 4:6 εοἱξι ἐλεεῖν 
ογό8, απά μπαάογείαπα ιοἱζὴ, ἐξλεῖγ ᾿δαγέδ, απὰ δὸ οοπυετίοα απα ᾿εαϊεή, 
(Φοπη χὶϊ 40.) 
Α 58}}}} πηογθ δνϊἀθηΐ οδῦβθ οὗ {86 τοὐδοίίοῃ οὗ “68ὺ8 ΟἸτῖδέ ὈΥ ἴ86 

2ὸνγ͵8ὸ 18 ἴο ὃ9 ἐουμᾶ ἴῃ {Πο6ὶν βίσοηρ ῥγο)υάϊοα, δπὰ δάμπογθηθα ἴοὸ 
ΤΟΥΤΩΘΥ ΟΡΙΙΟΩΒ δπα ργϑοῦϊθαϑ; ὉΥ ἐκ τ Νὰ ΠΟΙ ὑπο γβί ἀρ Β Ὑ6ΓΘ 
δ πάρα ἀηα ἀπ ]6 ἴο 866 ἴπ6 δυἹάθῃοα ργοάυοοα, Ὑμαν τ γο οἤδη δα 
αὖ [Π6 πηϑδῆη688 οὗ ἢἷ8 16 δπὰ {86 Ἰρποιλῖην οὗ ἢ18 ἀθαΐῃ. ὙὍΠα ρτο- 
μιοῖ8 δα ϑιιρ ογοϑὰ {π6 Ἰοὔ]οϑὺ ᾿τηαροδ ἴο βοὺ ἔοσίμ [Π6 ρίοτγῖοθ οὗ {Π6 
Γοβϑιδῇ ; δηά 1 ἀθβουιδιηρ Ν18 Ββρ᾽ τιῦα8] ἰσϊηράομμ, μδα Ὀοτγτονγοα {Π6]Γ 

ΤΔΘΔΡΒοΥΒ ἔγοτη θαγίθ ]γ Κιηράομβ.Ό. Υ̓μβαῦ νὴ ἰδυ8 ἢρυγαίνοὶν 
Βρόκθϑῃ, {π6 “6178 Βα ὀχρουπαρά [ΠΘΓΑΙ]Υ ; δημᾶ {8680 ἰγϑά 10 6χ- 
Ροβιοηθ, θαὶηρ᾽ ὑγβηβυ θα ἔγοτα ρϑῃθγαίίοη ἴο ρΘη ΓΔ οη, μοὶ ἐντὶ 
πη 186 “6.71 ἃ ποίίοῃ οὗ ἃ τ ὨΥ ὕβθιμροσαὶ ῥγῖηοθ ;--- ἃ ποίου ΒΙρ ΪΥ 
στα γὶηρ ἴο ἃ Ρ6ορὶθ ψο86 δῇαδιγθ γϑγῦθ οὐ ἰδ6 ἀ60]1πη6, δἀπὰ ννΠ086 
ΡΟΪΥ βθοιμθα ἴο θ6 ἰϑμαϊηρ ὑονγαγβ ἀϊϑϑοϊα το. [1τηργοββοα στ {1118 
δχρϑοίδιου, [86 269. σοῦ ποῦ τϑοορηϊδο ἴπ6 Μοββιδῇ ἴῃ «6808 
ΟἸ γίδια ; {πον Ἰοοκοᾶ Ὁ ἃ ῥγῖποβ οὗ {μ6ὺ πον ἠοῦ ψμδὺ πρὶ οχίγηο- 
ἰοη ; Ὀαΐ, ψι τοϑρθοῦ ἴο 6808, (Π6Υ ἴοοϊς ἰξ ἔοσ σταηιοὰ {παῦ ᾿6 γῦ88 
(Π6 σαγρϑηΐου β ϑοῦ. Ηδνίπσ ἰδαγπθα ἔγοπι ὉΠ61]Γ Ρρυορμοίβ ἰμαὺ Βοἢ- 
Ἰοθπὶ γἃ8 ἰο Ὀ6 {π6 ρίαδοθ οὗ [86 Μοββιδ ἢ Β ΠΕ, Ὀδοδβθ «6818 
γοβΒιἀοα αἱ ΝααΖζαγοίῃ, ἔμ ν ΒΑΒΌΪΥ σοηοϊαάοά, ὑπαῦ μ6 νγγαὰβ Ὀογῃ {Π6ΓΘ, 
Δηα (μα πο σοοά ἐλίπφ εομϊα οοηις ομέ 9 Ο'αἰϊϊεε. ΤΉΘΥ Το το ρ]οαβίης 
{ποιβοῖνοβ ὙΠ} ραν ἀγθαπιβ οὐὨ ρτγθαίῃθϑθ, ὙΠ} {8Π6 ῥγοβρθοῖ οὗ 
σομαυοδὺ δπα θριγο; υῦ δα 66 (Παΐ Πὶ8 ἀίπφάοπι ισα5 ποέ 0 ἐλὲε 
ἐοογία, αι δΔοοοσγαϊηρσὶν Β6 ἰδυραῦ {Πθιη,--- ποὺ ΠΟῪ ὕο βίβαϊκβ οἱ [86 

ΛΝ, δπὰ βἰχεῖ θοοῖκθ βδϑοασπὰ νι ἰηδίδηςεδ οὗ [6 σοπδυτημιδίο ἀοΡΓΟΥΥ πὰ ἀθδβρεγαὶθ 
ν ἰοκοάη εβ8οῇ 1Π0 7978. 

Χ 4 
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Παίοα Βοιηδπ γοῖκα, θυὺ ΒΟΥ ἰο ΠΙρογαύο ἐμοηχβαῖνϑβ ἔσο ἐΠ6 ρσυθδαίογ 
γοῖκα δηά ὑυσϑπηῦ οὗ βὶῃ ;--- ποῦ ΠΟῪ ἴο {ὙἸᾺΠΊΡἢ ΟΥ̓́ΣΓ ὈΓΟΙΘτ ΘΠ ΘΙ 168, 
Ῥυαὶ ον ἴο βυῦάπα {Π 6}, ἀομηρδέϊς δαάνογβαγιθα, {μ61γ ᾿υδὲ8 δηὰ σ]οθα, 
ΤΏΘΥ Βορρᾶ ἴο δη͵)ου οογίδϊη στρ 8 ἀηα Ῥγινι]οροβ ἀρουα {86 τοὺ οὗ 
ταδη Κη ; Ὀαύ ΟΠ τιδῦ σᾶτλθ ἴο ὕγθαὶς ἀόσῃ {πΠ6 ν4}}] οὗ ραγ θη, ἀπὰ 
ἴο απἰΐα Ὀοίἢ «76.718 ἃπα (θη 0168 ἃ8 ομ6 ὈΟΑΥ͂, που ομ6 θα. ὙΤΒδΥ 
δχρθοιϊοα ἰο Ῥϑοοτηα ἰογά8 οἵ [16 πδίϊοῃϑ, δηὰ ἴο πᾶνα «θυιβα οι ῸΓ 
ὙΠοῖν βοαῦ οὗ διηρῖσο; δηὰ ψ6ΓῸ Βῃοο ρα ἰο ἤολΡ {πᾶΐ {Π61Γ ΟἿ απὰ 
[οι ρ]6 που]Ἱά Ὀ6 ἀδδβίγογοα, δηὰ {παΐὶ αὐ τοῖο εοἱϊί 1ΐνο φοαϊν ἐπ Ολτὲςξ 
«7οδιι5 ηιμδέ ΠΥ Ῥεγβοσμέϊοη. ΥΥΘ ΚΟΥ αἶβο {μαΐ, ἀθουΐ [6 {1π|6 οὗ 
ΟἸὨ γιϑὶ, ἔΠογΘ ἌΤΟΒ6 ΤΩΔΗΥ͂ [1886 Μ 6551: Δ}}8 δῃα [Ἀ]86 ργοόρμοίβ, ν]ὸ ἀγονν 
ΔΥΑΥ͂ ΤΩ ΟΝ ΡΘΟΡΪα αἴοσ ὑπο. Απᾶ δνθὴ {ποβα ρϑύβομβ, ὙΠῸ ὙΟΓΘ 
ἴοο 86 ἴο ἰαπὰ δῇ δῦ ἴο {π686 Ἰπηροβίοτβ, σουἹὰ γοΐ πδην οἵ {ποτα 

- ὈΘΟΟΙΏ6 ἩΠΥΘΆΒΟΒΔΌΪΥ Βιβριοίοιβ, Πα τη]β᾽ δα {ΠΟ ΒΟ ν 68 [ῸΓ ὙΘΥῪ [δᾶγ 
οὗὨ Ὀοίηρ πιϊϑ]οα ὈΥ̓͂ οἴποτθ. αοίηρ 80 Τ]ΒΔΗΥ͂ ἱπηροβίοτβ αὐτολα, ὑπὸν 
σου ]α θ6 δρί ἴο τοραγα 4]] τῇ θη 88 Ἰπῃροβίοσβ, δῃηά χο͵θοῦ (μ6 σὰς Μο8- 
ΒΔ ἈΠΊΟΏΡ 80 ΤἸΩΔΏΥ ἰλἰ86 οὁη68. Αὐ ᾿ἰθηρίδ, ἤθη ὙΠ6Ὺ βανγ ἢπη μὰΐ 
ἴο 8ῃ Ἰρποιμιηοῦβ ἀθαί, {παῦ ὙΟΤῪ ὑπὶηρ τγᾶβ βιι ΕΠ οθηῦ ἴο οληοοὶ 4]] 
1118 ταῖσδ] 68, αηᾶ ἴο οοπνίποθ ἴΠπ6πὶ {παῦ μα οοὐ]α ποί θα {πμοὶν Μοββϑιιῃ, 
1016 οομϑιἀουῖηρ; ὑππᾶὺ Πα τγᾶ8 ἴἢ6 Ζιαηιὸ 9. οὐ ἐλιαΐ ισας ἐλιι5 ἰο ἑαζε 
αἰσαν ἐΐο βἴπς ὁ} 1λ6 τοογά. 

Β6βι.68 {π6 ργϑοθαϊηρ ργογυάϊοοβ, ΒΟ ὙΤ6ΥΘ οοιησηοῃ ἴοὸ {Π6 
Π 6 18}: παίίοη οΟἰ]δοὔ νον, {Π6 οἤϊοῦ ῥγιοϑίβ, βουιῦθβ, απὰ ῬΠΑγΊ8668, 
Πα ραγ σαν τηούϊνο8 ΤῸΣ στο ὐοού πο {πΠ6 (ἀοϑρ6.. ὙΠΟΥ Πιαίοα Οτῖβε, 
Ὀοοασβα ἢ μαᾶὰ σοργονϑὰ δῃὰ ὀρϑηΥ ὄχροδβοά {ποῖ ργά6, {πον ἢν - 
ῬΟΟΥΙΒΥ, {Π6ῚΣ ὉΠΟΒΑΥ ΔΌΪΘΗ 688, {Π6]Ὁ σογοϊουβησ88, {ΠΟ ῚΓ Ζ6Ὰ] ἔον ἰΓδα!- 
ἘἸ0η8Β; δπα {πον Βαίγοα ἀραϊμδὺ Ὦϊτα ἀἸβροβοα {Π 6 ἕο {πη }κ 11} οὗἩ Βϊπ), 
δηα ἴο ἄο πῃ 4}} 1}} οἴοθρβ. Υἥο πϑοοὰ ποῦ ομάοῦ ποθὴ 6 ἤπα {Πϑῖὰ 
ὌΡΟΩ 41} ΟΟΟΆΒΙΟΠΒ ΟΡΡοϑίηρ δΔηα ΟΔ] πα ηο τη, 1 γγ)18 ΘΟΉΒΙΔΟΥ 
{μαῦ {ΠΟΥ ΜΟΙ 8 σὶοκοα βοί οὗ τθθῃ, δπα {παῦ 6 δα ρυθ] ον δηᾶ 
ΡΟ ΙΘΠΕΥ γαργονθά πο. ὙΠ ΠΟΥ 6 γα ΒΙΡΉΪΥ ἱποθηβθα δραϊηϑί ἢΐπη, 
δηα ἴῃ (6 Ἰυάρτησηῦ ψΏΙΟΝ ΦΠΟΥ͂ τηλάθ οὗ δῖ, ἘΠ6Υ ποτα ἀϊγοοϊοά 
ὈΥ {Π|6}} Ραββίοῃϑ, ποῦ Ὀγ 1Π 6] γθᾶβθοῃ. ΝΟΥ ἋἸἃὰ δῆροῦ απ σοβθηΐ- 
τηθηῦ ΟΠΪΥ͂ {πΠΓΠΊΒἢ. ποτὰ τ 1{Ππ|᾿ ρυο) α]ο68 ἀσαϊηδύ ΟἸγιβί, Ὀαΐ 86} εἰπύθγοϑί 
αἶβο δηὰ σου ]ν ρου. Τηδ ρθορὶθ ὙΠῸ ᾿αὰ βοὴ {π6 πιίγϑοϊθϑ οὗ 
ΟἸγῖδβί, ραν οι αν] {παῦ ταῖσαοὶα ὈΥ Βιος Π Πα [δὰ ἃ στοαὶ πιυϊϊιάα, 
Πα αὖ ὁπ {1π|6, ἃ8 δ΄. Φοἢη τοϊαῦθβ, ἃ ἀθϑισῃ ἴο κα πἰπὶ {ποὶν Κὶπσ, 
ΘΟΠΟΙ μα! ηρ;, ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΥ δποιρὶ,, {παῦ ὉΠΟΥ͂ βαοῖ ἃ Ἰοαδν (Π6Υ Βμου!ά 
θδῈ νἹοίογιουϑ.ι ΤΠογοίογο ΟἸσγιβί, ἢ 6 παὰ Ὀθθη ἃ ἀοοοίῖνου, απ ᾿δά 
δηΐου 6 ἈΠΆ1ἸΟ8 (6 8]ρ118, τα] ρ Ὁ ΘΒ.}Υ Πᾶγο τά Ἀϊη86}} 8 ῥυΐπορ, 
ΒΑ ταϊρἢ ἤν Ἱποιίθα (Π6 Ῥ6ορ]6 ἴο Βηδῖζο οἵδ᾽ {6 Ββουηδη γόκο, ὙΒΙΟΒ 
ἴγ8 ρσυϊονοιβ ἴο {Π|6 1}. 

ΤἼο οἰ ῥγιθϑίβ δπα Ῥυποῖραὶ ρουβοὴΒ διηοηρ ἐπα 968 ἐποιρἢΐ, 
{πῶῦ 1 ΟἸγῖϑί βμοι ἃ τηϑῖα βοῖ. δὴ αἰΐδιηρῦ {Π6Ὺ Βῃου ]α Ὀδ τυϊηοά, 
Ὑ αίβοονοῦ {16 ΘΟὨΒΟαΌΘΩΘΘΒ οὗ ἰῦ ψοσο. [ΙΕ πῸ «ἴον ὑπᾶϑυ ἰδ οοη- 
ἀυοῦ βῃου] οηάθανοιγ ἰ0 τθοονοσ ἐμοὶ ΠΡογ68, πᾶ [81] πὶ ἱΐ, {ΠῸῪ 
Κη {παῦ {πΠ6 παϊϊοη ου]ὰ 6 βϑνθυθῖῦ ρυπίβῃοα Ὁγ {π6 Βοιηδηβ. 
ΝΟΥ γγὰ8 {Π6}Γ ργοβρθοί 1688 υδὰ, 1 ΟἸγῖβὺ βιιου]ὰ ἀθὶῖνοσ (π6 ρθορίβ 
ἔτοτα {Π 61} δι )θοίϊοῃ ἴο ἃ ἔοσγοῖὶρῃ ρονγοῦ, δηᾷ σα νοῦ ἰμδπὶ Ηἰταβοι: 
ἴον τπουρὶν {ΠΟῪ Δ ιαὐοα {Π6 Ἰλοπιληβ, γοῦ ἀου 1688 ἐπ γῪ {πουραῦ ἐμαὶ 



ἮΝ 7ιεὶ ατοιπά ὁ. Οὐ)εοίϊοη. 8318 

ΟΠ γιδὺ σσουἹά θ6 ἃ σουβα σΌΪΟΓ ἴον ὑμοτλ (μᾶπ Δ Βοϊηδῃ ρΌΨΘΓΠΟΥ. 
ΤΠΟΥ Καον {παὺ [6 Παᾶ ἃ Ὀδα ορϊπίοη οὗ {μοῖ, δπᾶ ἐμαί δ μδά 6χ- 
Ροβϑὰ {ποῖγ υἱοθβ ; δηᾷ {ποσγοίοτγα ὑΠ6Υ οοποϊυαρα ἐπιαῦ {Π|0 ΘΒ δ] Βῃπιδηΐ 
οὗ ἢ18 δου υ ψου]ὰ Ὀ6 186 ταϊη οὗὁἨ ἰμεῖγβ.0 Τῆυβ {ΠΟΥ 6 γο ἱποϊίοα 
ποῦ ΟἸΪΥῪ ὈΥ̓͂ τοβοηϊπηθηΐ, Ὀαΐ, 88 {Π6Ὺ ἱπηαρίηθα, ὈΥ ᾿ηὐογοϑί, ἰο ἀθηΥ 
{πᾶὺ ΟἸγιδὲ τγὰ8 [π6 Μεβϑίαῃ, ἴο ορροβθ μῖπι, δπὰ ἴο ἀθδίγου Εῖπι; [ὉΓ 
βίῃοα {Π6Ὺ ὝΘΓ͵Ο ρογϑυδάδα {πῶ ἴΠ6 Μοββίδῃ βου ϊά Ὀ6 ἃ ἰθιροσαὶ 
Κιηρ, {Π6Υ οουϊά ποὺ δΔοκπονθασο (Ἰμγῖδὲ ἴο 6 1π6 Μρββίαθ, Ὁμ1688 δ 
(π6 βαπχθ {λπη6 {μ6γΥ ονηρα πῖπ ἴο 6 {μοῖγ Κίηρ. 

ΤΠΘΥ βυσοσοάδα ἴῃ {6} δμάθανουσβθ, {ΠῸῪ βισγοα ὑρ {Π6 ΡΘΟρ]6, 
{Π6Υ τ τ: ἀαἰθα {Π6 ρονοσηοῦ, {Π6Υ Ῥγου δ] θα ἴο ἤαγα ΟἸ γὶβί ογυς ρα, 
δηὰ ὈΥ 18 ἀθδίῃ {μ6ν ἐπουρεῦ {Πποηβαῖνοβ αὖ ᾿δδί βθοῦγα ἤτοι 411 {Π686 
δν1]8. Βυΐ Πα ἄγόβα δρϑ1}, δηα ἢ18 1501 0168 Δρρϑαγθα ρθη υ ἴῃ “οτὺ- 
Βα θαι, ΤΟΥ ΚΙΏρ᾽ ΤΩΊΓΆΟ]68, δ πα ἰσδοδῖπο ὑπαὶ ἐ6θὰ8 νγχὰ8 {π6 Μαββίδῃ. 
Ομ νου ]ὰ δὲ Εσϑὲ [Πϊηἰς ἐδ ἢο τὩδὴ σου νι πμδίαπα βιυιοῖ ουἹάθηοο ; 
Ὀυΐ τρ 884}} ηοΐ 80 πιο ΟΠ ΘΥ δὖ (8 6}Ὁ Οὐδ δου, 1Γ γὸ οὔβογνο (μας 
{ΠΟΥ ἔδασβ, δηα, δ {Ππ6ὺῪ ᾿πουρΐ, ὉΠ οἱΓ ᾿πίογοϑίβ, θα ἐβοῖὰ ασδὶη ἴο 
ΟΌΡοδα ἴμ6 σα ῃ. ΤΟΥ δοπβιαογρα {πᾶὶ [Π6Υ Το σΘ [86 ρϑύβοῦβ ὙΠῸ 
Παα τοργοβαπίθα ΟἸγιδί 88 ἃ τῆλῃ γιὸ ἢδα ᾿οϑὺ ἷβ β6ῆ868, ἃ ἀθιποῃηΐδο, 
ΔῊ ᾿προϑίου, 8 τηδρ]οἶδη, 8 νἹοϊαΐου οὗ {πὸ ἴανν, ἃ βοαϊθουϑ ὑθβοβοσ, ἃ 
ΓΟ 6], Δ ΘΙΘΙΛΥ͂ [0 (ὑξ βᾶσ, δπα ἃ [8186 ΜΙ ϑββιδῃ; το Βαα ᾿πϑίϊσαϊθα [86 
ΡΘΟΡΪΘ, δὰ το μδὰ ρεγϑυδαοα Ῥι]αῦθ ἴο οΥ ΟὟ Ηἰτὰ ; {ΠΥ ποαγὰ {πα 
{Π6 ἀροβί]ϊθ8 πσουρδῦ ΠΥ 0168. ἰὼ {86 ἤδηα οὗ ΟἸγὶϑί, δῃὰ {π6 γ οοῃ- 
οἰυάοά {μπαΐ, 1( [π6 ἀροβίϊθβ ϑῦα ραγη 64 το ρτοοσθοα ἴῃ {18 Ἰηδῆποῦ, 
{πο γ ψουἹά οοηνοτὶ ἃ ρστοαῦ ρασὶ οὗ [16 “9601; δῃὰ {Π6Ὺ ἔδαγθα {μπαΐ, 
16 {6 ἀοοίγίποβ ἐδυρηῦ ὈΥ ΟἸ τ δι β ἀἸβοῖρ]θβ γοσα σθοοῖνϑα, {ΠοῪ τΠῸ 
μαὰ Ὀδθη 18 ἱπιρ}] 80} 0]6 Θμθτωῖ88 βμουὰ ΡῈ δοοουηίοα ποὲ ΟὨΪΥ͂ 
Ἰσπογαηὶ δηᾶ Ὀ]1ηα σι άδθ, θαῦ ἀϊθμοηθβί τηθῃ ; {μαῦ ὑΠ6Υ βου α ποὺ 
ΟὨΪΥ ἰο86 {πον ογϑαϊῦ δῃα δυϊοσιυ, θαῦ θ6 ΘΧΡΟΒϑα ἴω {Π6 γεϑδϑηϊτηθηΐ 
οΥὗἨ 1ἈΠ6 ᾿πορηβοα τυ] πα; δηα {πογοίοσο ὑΠ6Υ ἱπουρῆι ταῦ (μα Ὀοβέ 
ὙΑΥ ἴο Β6ΟΌΓΕ {ποιηβαῖναϑ γ͵7χὰθ ἰο ἀδίεν δια υπᾶοσ (Π6 δροβϑίθβ ἔσοπι 
ΔΡΡΟΆΓΙΠΡ ΔΠΥ͂ ΤΩΟΓΘ ἴῃ ΡυὈ]16, δηα ἔγομι Ῥγθδοβίηρ (ῃ6 (οΒρ61. ἀπά 
ψΠθ ἰΠ6 ἀ1801}0168 σομΠηπ164 ἴο ρογίογπι [Π6 ἔμηοίίομβ οὗὨ ὑδπ6γ πλ]η- 
Ἰδίσυ, ὕπα Ιρἢ ρῥγιθδί δδίκϑα {μθηὰ, βαγιηρ, 14 τος ποΐ εἰγταΐξϊψ σοηι- 
πιαπά γοῖ ἐλϊαΐ γοῖς 5]Πιομία ποί ἰφαοί ἴηι ἰζλὶ8 παπις 39 Αἀπά δελοϊά, ψο λαυε 
7),1οἀ “εγιιδαΐδηι τοϊέδ ψοι ἀοοίγίπε, ἀπά ἱπέεπα ἰο ὃγίπρ ἐλὲβ πιαπ᾿5 ὀϊοοά 
μροπ 8. (ΑΛοίδ νυ. 25.) 

Μιγβοὶοβ τ τα ψσγουρῃῦ ὕο σομνίησθ ἔποπα; Ὀὰΐ ΏΘΩ 8 τηδῃ 18 νἱο- 
ἸοηΓΠγ Ῥαηΐ ἴο Ὀ6 ον οὐ ἀἰβῦθ] αν, ἢ 18 τλοσο [Β8ὴ [4}} ροτϑυδαθα 
{παῦ {μῖηρβ 4Γ6 88 ἢ6 ἀδββῖσοδβι ΤΆΘΥ ΑΒΟΪΥ ΘοΠο] ἀ6α ἐπαῇ [Πο086 τ]- 
ΓΔ 0168 ψΟΓῈ οἰ ΠῸΥ 66] .810Π8 δηα τη ροβίιγοθ, ΟΣ ΟΠ ΘΓ] ΟΣ ΚΒ ροῚ- 
[οστιμοά Ὀγ {πα δά οὗὨ 65}}] βρ: σ 8. 

Ἐτομλ {1Π686 1}] ἀἰΒροβ 0.8 ργοοδοαᾶρα βία ]α οἴβοίβ; [ὉΓ ΠΥ ρογ- 
βαουϊεα {π6 Εγβὺ Ομγιβίιαμβ, [ΠΟΥ δοουδεα βοτὰ ἰο {πῸ Ἐλοπηδη πιδρὶδ- 
{γαΐββ οὗ βοραϊοη, {πον Ὀθαῦ ἰθθιὰ ἴῃ {ΠΕ6ῚΡ ΒΥΠΑρΡΌρτιοΒ, [ΒΘῪ Ἱπιρτὶ- 
Β0η66 {Πϑτὰ, {πον Ὀδηβηοα ἴπθῖῃ, ΠΟΥ Ρυΐ τδὴν οὗ ἵποπὶ ἴο ἀδδίἢ, 
Δηά βίγονθ ἴο {πμ6 αἰπηοδύ οὗ {μποὶῦ ῬΡΟΎΟΣ ἰὼ ἀδβίσου {{|18 ΥἸβίηρ βϑοΐ. 
ΘΟΠΊΘ ᾿ δηοϊθηΐ ὙΓΙΓΟΙΒ ἈΒΒΌΓΟ 8, ὑπαὺ [86 “6707 ἴοοῖ [Π6 Ῥαϊη8 ἰ0ὸ 

Δ ψαδβιίη Μασίγτ δηὰ Ἐπϑουίυ8. ὅ6ο πδβιϊη, ἢ. 171. δῃηὰ ΤὨϊ γ 8 Νοῖθβ, δῃὰ ἘδΌγ οἷ 8 
ἂς δ΄ ἐγ. οὶ. ΟἸτίδὲ. Ὁ. 66ὅ. 
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ΒΟΠα ΡΟΥΒΟΏΒ ἔγοσῃ «6υιϑαίθτη ᾿ηἴΐο 411 δουθιτ]θ8, [0 δόουβα {π6 ΟἿ γῖ8- 
(ἴδῃ οὗ δἰ δῖδῃχ ἃπα οὐδ οὐὔἱπηθ8, ἀπ ἴο τηδῖζθ {Π|6 πὰ 88 Οὐ]ΟΒ 88 1μΠ6 Ὁ 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ οοι]α. ὦ 

ϑυοῃ 6 γ {Π6 ῬΥΐποῖραὶ οαυδ68 οὗ [μ6 Σ᾿ Π ΔΉ 1} οὗἨἩ {86 «68, ἀπ 
οὗ {ποῖν τοὐθοοη οὗ Ομσιβί 88 (πὸ Μρββίδῃ, αὐ γϑέ: ΠΟΥ 18 1 ἀΠἤου]ς 
ἴο Θοποοῖνθ δύ τ Ὀ6 (88 ΓΤΟΆΔΟῺΒ οὗ {Π6]" ρογβιβί!πρ' ἴῃ {π6 β8ῃ18 
1η8 61} ποῖο. [πῃ (Π6 ἢγβύ ρ͵δοθβ, οπ ἐδ ρατέ ο7 ἐδι6 “ειυε, ταοβὶ (1 ποΐ 
81) οὗἨ [Π6 Βδῆη6 ΓθΆβοῃβ 810 σαγο υἰγὺβ ἴο {Π61Γ 1866} 1 Θοηίϊηιϊ!6 
ἴο ΠΟΙΓΡΙΒῊ 11, ραγ ου ΑΥΪῪ ἘΠΘΙΣ ΟὈΒΕΠΔΟΥ, ὑπο ναΐῃ ΠΟροΒ πὰ ὃχ- 
Ρδοίδιϊοηβ οὐ σου αὶν ργθαίῃοϑθ, δα {116 ἔα]βα οἢγιβίβ δῃὰ α]δθ ργὸ- 
Ῥἢιδῖβ, ψγῆο δ΄ ἀιβογθηῦ ὕπλθθ ἤᾶνο ἉΓΊΒΘη ὉΡ διμοπρ (βοὴ. ΤῸ πΒῖ ἢ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Δ6Π6α {μ6ὶν σδηΐ οὗ ομαγ Δ Ὁ] 688 ὑοσσαγὰβ [86 ΟἸγιϑύϊδηβ, δπὰ 
οομθϊυϊησ ἴο ]γ6 1ηδι]α θα ἔγομι 41} {Π6 τϑϑῦ οὗ σηϑηϊιπα. ΑἸ] [8686 
οἰσουτηϑίδησαβ, ἰοροίμθῦ, ργοϑοηΐ ρτοαῦ αἰ ΟῸ (168 το ΠΘῚΓ ΘΟΠν σδΊοπ. 
δοοομάϊνυ, ὁπ ἐλα ρατί 4} ἐλό τοογϊἰ, [6 σταπὰ οὐβίβοϊθβ ὕο {πΠ6 δοῆνοσ- 
Βίοῃ οὗ ἴπ6 “96 }]8 γα, {π6 ργθναίθμοθ οἵ Μομδιλπιθαϊδβηι δπα οἴμοῦ 
ἔα!βα τ] σίοηβ, {86 βομίϑηηβ οὗ ΟἸἈ σιβίϊδηβ, (Π6 Ὁπβοὶν ἰἰνο8 οὗ ποπιὲπαὶ 
ΟἸ γι βύϊδηβ, δῃἃ ρδγιϊου ΑΥ]Υ (6 οσαθ] 168 τ Βοἢ, οἢ νδυϊοὺβ ρῥγϑίοχίβ 
πὰ «αἱ αἰἴδσθηῦ ὥμηθθ, αν Ὀθθη ταοϑῦ ὉΠ’ ΒΟΥ ἱπῇιοίθα οἡ {818 
ἘΠΠΑΡΡΥ ῬΘΟΡΪΘ. 

Γγοῖλ (86 δοοουμὲ ΒΟ τὸ μανα ρσίνθῃ οὐ (Π6 οὐϑίϊπδου οὗ (6 
“ονν8, 8δη4α οὗ (86 οδιθ68 ΨΏΘΏΟΘΘ Ὁ Δ΄ΌΒ6, 1Ὁ ΔΡΡΘΑΣΒ {μδΐ {πο ῖν ὉΠ ο] οὗ 
18 0 οΟδ]οοἴοι ἰο {π6 γα οὗ (86 (ἀοβροὶ. Τδθ τροάθγη “68, ἱπογὸ- 
ἴογτθ, γθᾶβοῃ ὙΘΔΚΙΥ ἤθη ΠΟῪ ΒΑΥ, {μαὺ ὑπο ὶῦ δποθδίουβ σψου]Ἱὰ ποΐ 
δηα οοὐὰ ποῦ ἢδγο σοὐοοίθα Ομ γιδί, 16 106 ταῖν 168 στο]αύθα 1 ἰῃ6 
(1οβρ6] μδὰ θθϑῃ σα] ν ψσουρῦ. Αραϊηϑί {Π18 ΔΥρΌ πη ὗ Ὑ76 ΤΩΔΥ 4180 
οὔβοῦνθ, {παὺ 10 σδὴ (10 ὯΟ Βού ο6 [0 ἃ «607, Ὀδοδῖι86 10 του] ῥγουθ 
ἴοο ποῦ. [Ὁ που]ὰ ργογο ὑπδῦ Μίοβοβ σουρἝῦ ΠΟ Πλ1Γ80168, βῖπο6 186 
8016 ΡΘΟρΐο οὗ 1βγδ6] οὔὔζϑῃ σϑρ 6116 α ἀρσαϊηεῦ ἢϊπὶ : 10 που] ργοόνο ἰμαῖ 
ἸΏΔΗΥ͂ ΟὗἨἁ {86 Ργορμιοίβ γθοοσάρα ἱπ {μ6 Ο]ὰ Τοβίδιηθηῦ ἡν οτο 8]86 ργο- 
Ρἰιοῖθ, θθοδῦβα {μ6 Ὺ ΜΌΓΘ ρογβαουΐθα ὈΥ {μ9 “6γ)8ὲ.. Τὴ “6718 ΔΓΘ 
ποΐ 8016 ἰο σίὶνθ ΔΩΥ͂ γθᾶβοη ὙΠΥ͂ (Π6Υ δοκηον]οᾶρο ἰδ αν οὐ Μοββϑβ 
ἴο 6 ἃ ἀϊνίηδ σονθδί!οη, ὑγ 10} γ7}}} ποὶ αἸΓΘΟΙΥ πα τροσῸ ϑίγοη ΡΥ 
Θβίδ] 18. (16 ὑσα δηα δ που" οὗ [86 (ὐοβρεὶ. 

50 ΔΓ Ἱπα 64 18 (88 ᾿ΠΠ 61} οὗ τῆς «“6ὉὍ778 ἔγοτη βοίηρ' δὴ οδ͵]θοϊίοῃ 
ἴο [6 ΔΙριπηοηῦ ἔγοια ΡΥΟΡΒΘΟΥ͂ Θοποσγηΐηρ [Π6 βρτοδὰ οἵ Ο γιϑι δεῖ, 
παῖ, οἢ 6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, Ὁ σογτοθογαίθβ {πα ονυϊάθηοθ ἔοσ ἰ86 τσυῦι οὗ 
186 (ἀοβρα]. ἘοΥ, ὈΥ {μοῦ ᾿ηῆ 6} γΥγ, γα ρα ἃ στοδὲ πυροῦ οὗ 
ππϑιυϑροοίοα τγιΐηθββοθ ἰο {86 σαὶ οὗἩὨ π6 ΟΙ]α ᾿Τοβίαμιθηϊ ; δηά, ὉΥῪ 
{πον αἸθραουβίοη, {π686 τυϊΐθθββοθ δρουμά ἴῃ {Π6 γΥἱομιοβύ δθα σηοδί οοπὶ- 
Τηθσοΐα] ρμεγίβ οὗ [86 που. δὰ {6 ὈΟΟΥ οὗ (6 «6ν.]ἷ Ὀδ6θη οοη- 
νογίθα τὸ ΟἸΥΙβυϊ 1 Υ, ΤΠΟΥ τρις πᾶν ὈΘΘῺ Βαρροβθα ἰὸ δοῃδρὶγα 
ὙΠ} {π6 ΟἸγΙβεδηθ ἴῃ οσρίηρ Δη σογγαρίηρ; [Π6 ῥῬγορ ιθοὶθβ χε ϊδηρ 
ἴο {16 Μεββιδῃ; θαΐῦ ποὺ ἐμοὶν ἱη 8 6} σα(β οὔ 411 ον} }8 δῃὰ βιβρὶ- 
οἰοηϑ οὗὨ παῦ Κιπα, δῃὰ τρβδκθθ {86} ὑδβίμμοην, {Κ ἐπαΐ οὗ δγοσῃ 
ΘΠ 6Π1168, [ἢ6 ἸηοΓ6 ἔα νοῦγαθ]6, [ἢ 6 ΠΟΤ ἘΠ ΘΒ. ΟΏΔΌ]6. 

Αραΐη, ὈΥ͂ [86 ᾿πῆἀο] τυ οὗ {π6 6718, ἀπα {μος ἀἰθρογδίοι ἰῃ οοη- 

} Δογίη 8 Ὠ᾿βοοῦΓ868 σοποοτγηΐης ἴ6 ΤΥΌ οὗὨἉἍ τπη6 ΟἸ γι βιίϊαη ΒοΙρίοη, ἀΐ8ς. ἱ. Βρ. Νενν- 
ἴοι» ογκβ, νοὶ. ν. ἀἰβϑουιδίίοῃ χχῖὶχ. 8566 α]δὺ Βρ. Οοπυ θθαγο᾿ Β βοσιηοηβ, νοὶ]. 1, βοστω. 3. 
εἰ Βρ. Κιάάοτ᾿ Β Ἰοπιομδιγδιίοη οὗἉἩ [0 Μοδβδβίαβ. (ΒΟ.]6 1ωθοϊατοβ, νοὶ], ἱ, ΡΡ. 105--.-1}2.) 
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ΒΕαΌΘΠΟΘ οὗ 10, ΤΠΔΗΥ͂ ΡΓΘαΙοἰἸοη5 οἵ Μοβοβ δηὰ (Π6 ρσορμοίθ, οὗ Ὁ γῖδὲ 
8πα 8 ΒΡΟΒΕ]68, ΔΓΘ ΓΘΠΊΆΓΚΑΡΙΥ [Ὁ] Π]]6 ἃ ; 80 ὑπδὺ ἱπϑίθδα οὗὨ ἀοίηρ 
ἀἸββουνίοθ ἰοὸ {86 ΟἸγιϑδηῃ οδυ86, ᾿ὖ ἀοο8 1ὑ ΓΟᾺ] ΠορουΓ, δᾶ ἰοηάϑ 
ὙΓΟΠΔΘΥ ΠΥ ἴο ργοιηοίθ πὰ δάνδῃοα 1ὖ 'π {πΠ6 σψοῦϊ, Απά δῆϊοσ 4]}} 
1Π6 ομδηρθδ δηα γονο 1018, ΔΘ Γ 41} [88 Ῥουβθοι 08 δ Πα ΤΆΒΒΛΟΓΘΒ 
ὙΠΟ {πον παν 866 δηα ὈΠαΘΓρΡΌΠΘ [ῸΣ ΤοΓ6 (Π8η βϑυθηύθοῃ Πιη- 
ἀγορά γϑαγβ, ὑΒ6Ὺ 8.}}} 8 0818 8 ἀϊβίϊ πος ῬθΟρ]θ ἱπ σά ἰο ἐμ σοταρίθ- 
[ἴοη οὗὁὨ οἴβαεὺ ρσγορβθοῖθβ, ὑπαὺ (Βου. χὶ, 256, 26.) ““ ψβϑη {Π6 δ] 688 
Οὗ 116 Οἰδπίι]οθ 18 σοπηθ ἱπ, 4}1 1βγϑθὶ τὺ 6 βανβὰ." ὙὍοσα 8 
ΠΟΙ πρ ρ8γΆ}16] ἴο {π|8 ἴο ΡῈ ἔουπά 1ῃ ΙΒΙΟΤΥ ἔσοτῃ (88 ογθδίίοῃ οὗ 
1π6 νου] ἀονῃ ἤο [Π18 {π|6, πα 10 18 ὩΟ 1688 {πδῃ ἃ βίδῃησϊηρ ταΐγβο]θ 
ἴῃ 4}1] ασϑδ δῃὰ οοιηίγ165 ἴῸΥ {Π6 τυ ἢ οὗ [86 Ο γι δύδη το] ρίομ. 

Βοβίάββ, 1Ὁ ἰ8β ἃ στοαὶ δανδηΐαρο ἴο {π6 ΟἸ γβδη το ρίοη ἰο ἤδνθ 
Ὀδοη βγεῖ ργοδομβοα δηά ργοραρδίθα ἴῃ ἃ παίϊοῃ οὗ ἀπύείίονοις, 8ἃ8 10 
ἔγϑοβϑ {86 δοοουῃηῦ οὗ {π6 ἔβοίβ ἔγοτὰ 81} βιιβρι οἷοι οὗ ἔγαυα δπα ᾿τη- 
Ῥοβίασα. δι ρηηρ᾽ ΘΠ ΠΊΔῪ ΘΑΒΙΥ ὯθΘ ΒΌΡΡοΘΘα ἴο ΟΔΙΤΥ ΟἹ 8 ὑγῖοῖς 
ΔΙΔΟΩρ᾽ [ΠΟΙ͂ ογθδίοσοθθ δὰ ἀθροηαδηΐβ, διηοπρ {ποθ οὗ {86 ββὴδ δ᾽ 49 
84 ραγίυ, οὐ {π6 βαπιθ ργοΐϑβδϑίοῃ πὰ ᾿ἰηΐογοθύ; θὰ ΠΟῪ γγὰ8 10 
8106 ῸΓ ἃ 51π18}} πυ6Σ Οὗ Ῥοοσ 1]}ΔἸογαΐθ Πββοσταθῃ ἀπ θη τ  Κ σΒ 
ἴο ϑυσοορα ἴῃ δὴ δἰζοιωρὶ οὐ {π]8 παίυσο διμοηρ ἱπουδβαηβ οὗ βρογοῖ 
ΒΡΙ6Β 8Π4 Ορϑῃ δποϑιηϊοδῦὴ Νοίμίηρ δὰΐ γαΐμ, ποίησ Ὀυΐ ἀἰνίηθ 
γα, πὰ ὉΡΠ6Ια ὈΥ͂ δ αἀἰνίπο ρονσοσ, οουἹἹᾶ ἤάγο βίοοα [Π6 {1|4] δπὰ 
ΒοΟΤΏΘ ἀο ἢ 80 το πλΑ] σα δηὰ ορροβιοῃ Ὀθίοτγο 11. 

(2.) Τήε τγεϊοοξίοπ 97 ἐλε Οοερεὶ ὃν ἐλ εἰπϑεϊευΐπο ΟῈΝΤΙΙ,ῈΒ, τοῖο 
τοεγὸ σοπέθη ΡΟΥαΥίε6 το Οὐτὶδὲ απὰ Λὶδ αγροδέζο8, ἐξ πο οὐ)οοίζοη ἐο ἐΐδ 
ἐγμέλ ὁ Ολγιδἐϊαπΐν. 
Μδηγ οὗ {86 ἀγρυπιθηῖβ βοὴ παν Ὀθθη ϑἰαίθα ἴῃ {π6 ργθοθάϊη 

Ῥῆρεβ, 1} τοΐδσθηοα ἴὸ [86 ἱῃβά 6} {Υ οὗ [6 «678, ΤᾺΔΥ Ὀ6 το 1, 
ὙΠῸ τοϑροοΐ ἰο {86 (ἀομιθ πδίοηβ, 0 ἢδα ΤΩΔΩΥ Ῥγο)υάϊοα8 ἴῃ 
σοιητηοη ὙΠῸ} 1Π6 “26 0Ὁ8, Δα βοὴ ὑμπαῦ ΤΟΥ͂Θ ῬΘΟΙ ΔΓ [0 {ΠΘΙΆβ ν 68. 
ΤΊ οαὐυδο8 οὗ υπρο] τοῦ, τ ιοἢ σογο σοπλοη ἰο ἔποπὶ τι [ἢ 

“678, ὝΟΓΟ, 8 ΘΟΥΤΌΡΓΟΙ ΟΥὉἨ ΤΉ ΏΘ6 ΓΒ; Π6 ῥγοὐυαϊοα οὗ δάμοα- 
ἴοη, το ἰοὰ π6 (ὐΘη}168 ἴο ἀοδβρίδο {Π6 ἀοοίγίηθθ δπᾶ στο] ρίουβ 
Τἰῖοθ οὗ ΟΡ ΒΌΔΏΣΥ ΡῥΥΘΥ]ΟυΒΥῪ ὅο δχϑιπδοη ; [16 ῬυΓΙΥ οἵ (ἢ9 

: Βρ. Νοπίου᾽ β Ἰοιῖδ, γοἱ. υ. Ὁ. 142. ““ἼὮ6 οδ26 οὗ [80 Φ6}Ὅ}ῈῸ ΣΏΔΥ 6 δοίη] ἰἢ οΟΓ- 
Τροίης 8 ναΐῃ ορίπίοη βίο ἢ ΘΥΟΣΥ Ο1)6 Αἰπηοδὶ 18 βοζηδίϊτηθδ δρῖ (0 ϑηϊοσίβίη, ἰδὲ ῃδὰ ΒΘ 
Ἰϊνοὰ ἴῃ ἐπ τπη6 οὗἩ ΟΌΣ ϑανίουγ δηὰ σοπνοσγβοὰ τὴ ΠΙπὶ ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ, δὰ ἢο ΘΟ δὴ οδζ- 
ὙΥ ἢ 688 ἴο Πὶβ ννοτάβ, δὴ ογϑ- 6858 ἴ0 δὶ8 ΟΥΚΒ, ἢ6 δῃου ὰ ἢδνο Ὀθοη δ θοίϊοσ ΟἸ γί βιίδῃ, 
8 δῃουϊὰ δυὸ γοδϊρηοά 4δ]} ἢἷβ δογρ!οα, δηὰ ἤδνο Ὀεϊενοα δηὰ οὐνογϑὰ νἱίδους ἀουδέ δηὰ 
ὙΠ ΟαΣ τόβοσνο ΑΪδδὶ ΠΟῪ, ὙΠῸ δῖὸ ἱπῆ6}9 πον, νου]ὰ ἰῃ 411 ρχγοῦδὈ! γ αν ὈΘΘῺ 
ἰηῆάςε]α ἴθ, ΤΏ 9678 56 [6 Τηΐγθο]98 οὗ ΟἿΣ ὈΪεδροὰ Ιογὰ δηὰ γοὶ Ὀεϊϊονοὰ ῃοῖ : 
“ ΒΙεββοὰ δγὸ ΤΟΥ {δαὶ βανθ ποῖ βοὴ δηῃὰ γεὶ ἢδνο Ὀαεϊονεα.᾽" (ΦΔοδη χχ, 29.) [ἴἰὰ. 

,. 144, ΤὮδ πηδο]οῖ οἵ 106 ὅον8 16 ἀἰδουξδοὰ ἱπ ἃ ΟἸΘΔΥ δηὰ ςοῃποϊιδῖνο Δ ΠΉΘΣ, ἴῃ ἴδ9 
Ὁ τὔτοο αἀἰθοοῦτθοθ οὗ Μγ. ΕΥδη θ᾿ “" Ηυΐϊδοαη 1 οῖττοβ ἴοσ 182}, οἡ ἴδμο Ενϊάθηςοδ οὗὨ 

ΟἸ γί βιϊδπ Υ, 88 ἘΠΟΥ Όγο βίαια δηὰ οπίοτοθα πῃ 1Π6 ἀἰδοοῦγδοδ οὗ οὔῦ 1ογὰ : οοτηρτί βίη σ᾽ 
8 ςοππροῖοα νυἱοῦν οὔ ἴπ6 οἰαὶπι8 ψϊοῖ Ψ6δὰ5 δάἀναποοά, οὐἩ [Π6 διρυπιθηῖβ Ὁ ἩΒΙΟὮ ἢθ 
Βυρροτιοὰ [δ6πὶ, δηὰ οὗὨ Ἐΐ5 βιδϊοιηθηῖθ τοϑροοξίηρ, [06 οδιιδοδ, ὑσζοργοδβ, δῃ ὰ οοηϑοαυθῃςοῦ 
οὗ ἱπῆάε!λῖγ." (Οαπιγίκο, 1821. 8νο. 

2 Το δἰδίο οἵ γοϊχίου διιοηρ ἴΠ6 ατοοκθ δηὰ Ἐοπιδηδ ὨδΔα ἃ ᾿Ἰδη Δ ΠΟΥ̓͂ [0 ἱπάποο [δ Ϊ8 
ἀἰπροεδιιίΐοη, ΟΞ ΔΉ ΠΥ δὰ ποι ΐηρ ἴῃ 1 το διἰΐγδος [ΔΘ ποίϊοο : ἰδ τηϊχοὰ τῖ ἢ ΠῸ ρΡο- 
Ἰϊἰςβ ; --ο ἷξ ρῥγοάυσοα πο 81:0 ἩΤΙΙΟΓΒ; --- [86 πδίαγο, οδοο, δπὰ πιϊηἰδίτυ οἵ 6888 νοι ὰ θ6 
ΑἸΐδη ἴὸ {Ππεὶγ οοποορείοηβ. [118 σοηποοϊίου Ὑὐῖ Φπἀδίδπι πτου]ὰ ᾿π͵)αγο ἰδ τε [μὸ Ἰοδσποὰ 
Βοδίθου, τῆ τερσαγάθα Φοδονδὴ Ὠἰπ)θ6 1} δ 16 ἰάο] οἵ (π6 Φ ον δὲ πδιίου, δηὰ 188 νου ὰ 
Ῥτροϊυὰθ 8}} ἱπααὶγγ διροηρ ταθῃ οὗ οἀὐποδίίου, ΜΓ Ποἢ. δοοοῦη(8 αἶδὸ (οσ (ΒΓ δι ἰθῃοο οἱ 189 
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Ργθοορίβ οὗ {π6 (ἀοβρεὶ, ὙΠΟ ἢ ΤΌ ΓΘ θη γον Τρροβιία ἰο {π61Ὁ νἹοΐουιβ 
Ἰπο δ !]οὴ8 δηα ρῥγδοίϊοοβ; [86 ἰθιωροσαὶ Ἰποοηνθηῖθμοο8 ψ ΙΟἢ δἵ- 
ἰομάἀοα {π6 ρῥγοξδβδβίοῃ οὔ ΕΟ υιβυ δῖ, δῃα ὁΠπ6 θη ρ ΓΑ] δαἀνδηίασοβ 
Ὑ ΒΙΟἢ πλϊσιῦ Ὀ6 Βϑουγρα οσΣ ΟὈία! 64 ΟΥ̓ το)θοί σ᾽ ΟΥ Ορροβῖῃηρ ἴἴ ; 186 
ΤΏΘ8Π ΔρΡρϑάγαποα ψ οἢ ΟἸ γι δα πη ἴῃ {Π6 νοῦ], ἀπ ἢἷ8 'σῃο- 
τοὶ ου8 ἀθαῖῃ, τ 1 ἢ {Π6Υ Κηθν ποῦ ΠΟῪ ὕο Σθοοπο116 τὰ} {Π6 αἰνπα 
ῬΟΥΤΟΥ ΔϑουΙ θα 0 Ὠϊτα ΕΥ̓ ᾿ΐ8 αἸΒΟ010168 ; δῃα {86 οσοῃίοτηρῦ οπίογίδιποα 
ὈΥ 1Π6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡ ΘΟ Β ἴὸγ [Π6 ταηΐ, δοαυ  Γοτ θη ΐβ, βυ στ ηρ8, πα τδγ- 
ἰγγάοιϑ οὗ {μ6 βγβὺ ΟἸὨ γι βύίδηβ. 4411 {1686 Φπῖηρβ ῥγοἀυορα ἴῃ {Π6 
στοαῖου ραγῦ οὗ [Π6 «6178 δὴ δυθυβίοη ἔοσ {86 (ἀοβροὶ, δῃὰ {πον δά 
16 βαπια οἴεοῦ οα {Π6 πποοηνοσίοα (αΘ ἢ [1168. 

'Βυΐῦ Ὀεβὲ468 {π686 οδιιδθβ οἵ ὑῃθο]ιοῦ, {πη6 Οοπ 1168 μα τδηγ οἴ Υϑ 
ῬΘΟΌΪΑΥ ἴο {Παπιβοῖνθθ. ὙΠΟΥῪ οπηίογίαι πο ἃ Ὠρ ποίϊοη οὗ {π6 
οσΔοΥ οὗὨ τηαρὶο, οὗὨἨ {Π6 Βίγαηρτῃ οὗἨ οἰδυτηβ ἀπά Ἰποδηίδί!οηβ, δμὰ οἴ 
[π6 αἰτηοβύ Ὁποοηίγο Ϊ80]6 ῬΟΥΟΓ οὗὨἨ {πο ὶγ ἀβθιηοηβ δηὰ ἀοθι-ροίβ ; 
δηα (818 ποίϊοῃ 16 {Π6 ρσγοαίοσς ραγύ οὗ {θὰ ἰο σοὐοοΐ {1π6 ΟἸἾγῖθ- 
ὈἸΙΔΠ ΤΙΓΆΟΪο8, ΤΉΘΥ ὙΟΓΘ, ΠΊΟΓΘΟΥΘΙ, ΟΣΧΙΓΘΠΊΘΙΥ σγΘἾ 688 δηα 1ῃη- 
αἴοσγθηῦ δου 411 σϑ]!ρΊΟΩΒ 10 σΘΠΟΙᾺ]; ΘΟΙΒΘΑΌΘΠΙΪΥ ΠΟΥ Παα ΟὨΪΥ 
ὙΘΙῪ πηρογίδος ποίϊομϑ οὗ {6 Πινίηθ Βοϊηρ, δῃᾶὰ οὐ {6 βρίγιίιαὶ] 
ϑαἀογα ἢ τ οἢ πγαϑ ἀἀ6 (0 Ὠἴπὶ αἰοπα; ἃπα {Π6ῪΥ Τ᾿ γο οἴη θα αδἱ 
{Π6 ὉΠΒΟΟΙΔΌ]6η688 οὔ ΟὨγΙβ δ ην, δηα 105 αὐτου Ἰποοι ρα Ὁ] 1γ τὶ 
1Π6 ΘΒ Δ]18ῃ6 4 τοΥΒῃ 10 οὐἁἨ {Π6ῚΓ Βανθγαὶ ΘΟ Π Ὑ168. 

ΕΠγί μοῦ, {86 ρστοαΐ δῃᾶὰ Ρουοσ!} τηθῃ ἁτηοηρ {π6 (ἀμ. 1168, [ῸΓ 
ψαηΐ ΟΥἨΎ αἰζοπάϊηρ ἴο {Π6 1η.Ὑ1 η810 τοι οὗ {π6 πθν ἀοοίτϊηθ, ἀπ οἵ 
ἘΠΑΘΥβίδπαϊηρ 10 ἘΠΟΤΟῸΡΉΪΥ, 6 γα ηοῦ 8016 ὕο Τϑοοῃο11]6 10 τ ἢ ἘΠΘῚΓΡ 
Ῥαγ ου]αΓ νῖθννβ δα Ἰηίθγαβίβ; το 1688 νγ)71ἃ8 10 ἴο Ὀ6 Ἔχροοίοα ἐδπδΐϊ 
1Π6 ρῥγιοβϑίβ, γι ἤσουϑ, δηα ἀγίϊβαηθ, ὙΠλῸ ᾿ἰνϑὰ ὈΥ (6 γτγοῆϊβ οὗ 
ἸΔο]αἴσγ, σου! σϑβα!γ ρθη ἐποὶῦ ΘΥ68 δηα ΑΓΒ ἴο σϑοϑῖνα ἃ δι ἢ 80 
ΓΙΘΥΪΥ βυ νογβῖνα οὐ {Π δῖ ργθβοηῦ ρα. ΝοΥ ψου]Ἱὰ {Π| Ὀδα ορ᾿πίοη, 
ΜΠ1ΟΝ ΟἾΠΘΥ παίϊοηβ ἴῃ ρΘΠΟΙΡΆΙ μα οοποοϊγοα οὗὨ {μ6 «678, ροστοϊὸ 
ΤΠπΘ ΘΆΒν ἴο Ρ888 ἃ Ἀνουσα]6 Ἰυαρστηθηῦ ἀροὰ [86 ΕΟ γβδηϑ, 
θούνγθοη θοῦ δη [Π6 «}6ν7γ]χ8 {Π6Υ αἰα ποῦ, [ὉΓ ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΥΆΒ]6 ἐΐπη6, 
τηλκα ἃ βιβιοϊοηῦ αἸβιποῦοη ; δοοουμπύϊηρ ΟἸΥΙΒ δηλ  ἴο θ6 ΟἿΪγ ἃ 
ῬΑΥ ΟΠ Γ βοχὺ οὗ πα λῖβπη, δα σα] ησ' (μ6 ΟἾ ΓΒ αὐλεὶδές, ὈΘοδιι86 
{Π6} ἰαύραῦ {παῦ (6 ροάβ οὗἩὁ {6 παίϊομβ σγοσα δἰποῦ ποίησ δἱ 41], 
ΟΥ ἀομδὰ τηθπ, ΟΥ̓ ΔΘΠΊΟη8, πα Ὀθοδυβα (Π6Ὺ ὙγοΥΒμΙρροα ἃ. βριγιίυδὶ 
ΤΟΙ ἴῃ ἃ Βρίγιΐιδ] Ἰη ΠΟΥ, δηαὰ δα ΠΘΙΠΟΣ θυ ]θ8 ΠΟΥ δἰ ύδυβ. 

Βυ ]οοῖ. [π᾿ {18 ΤΏΒΠΠΟΥ ΟἸἾ ΓΙ ΒΟ ΔΗΠΥ͂ τσα8 ἰτοδίοὰ ὮΥ Τδοίϊα8 δηὰ ὈῚ Ὀ]ηΥ ἐπ ἘΠᾺΟΣ. 
Ἡλοι ἱπφείγψ, Ταοῖϊϊαβ ἀΐβροβθδ οἵ ἴ6 ὙΒΟΪο φαρβίϊοη (866 ὑ. 175. διεργὰ), ὉΥ Το! ηρ ἴὲ 
ἃ ῬΡοδι επί δυρετγϑίϊἰοπ,--- ργοοῦ ον 1016 Βα Κπονν οὐ σοποογηθα ᾿ἰπ,86] ἢ δθουξ 1Π|6 τηδιῖογ. 
Ικὺ 106 στοδάδσ ρογιιδὸ [π6 ἱπβίσιοιοη8 οὗ Ῥϑὰϊ ἴο [86 Ποϊωδη Ἴοπῃνοτὶϑ (οπι. χὶϊ. 9. 
ΧΙ]. 18.), δπὰ τΠ6π προ οὗ (Π18 Ῥεδίϊίενπέ διιρογ βίον ; οτ, ἰοῖ Ὠΐπὶ ἴΔΚὸ Ῥ]ΠΙΏγ᾿ 8 ἀθϑοσιριίοη 
οὗ ἴῃς οοπάποὶ δινὰ ῥυϊηςὶρ 8 οὗἩ τ6 ΟἾ ΓΙ δ. Δ 5 (566 Ῥ. 179. δυεργὰ), απὰ το 68}1 ΟἾ ΓΙ ΒΕ ΔΉ Υ 
ὃ Ῥεϑίϊεπίὶ διροεγδίίοη. Οὐ ἴπ6 νοτά8 οἵ Τοίτιι5, τ. ῬδΙον οι η 8 [656 ΟὈΒΟΓΥΘΙΪΟΙΒ ---- 
Ἰ. ΤΏΘ Ἰοδγηθὰ τη οὗ πὴ ἃρὸ ὈοΒοϊὰ ΟἸ ΓΒ: ΔΏΪΠΥ ἴῃ ἃ ἀϊδίδηξ δηὰ ΟὈϑοιγο ΥἹΘΎΥ. 
2. Βυὺ ΠΠε01}6 το! απο σδὴ Ὅς μ]αοοά οἡ 186 τηοβὲ δουῖϊς ἡπᾶρτηοπέδβ, ἰῃ 80 Ὀ)6οῖδ τς ἢ [ΠΩ 
ΔΓῸ μ]ελερὰ ἴο ἀδβρίβθ. 1 ΟὨ γι δ ἢ Ὑ Πα ποὶ βαγνίνοα το 16]] [18 ΟΥνῺ Ββίουγ, ἰῦ τηυβὲ ΠαΥΘ 
ΒΌΠΟ ἀονγῃ ἴο ῬοΒίοΓΥ͂ 88 ἃ μεδέϊεηί οὐ μεγηϊοίοιβ διρεγεί οι. 8. ΤῊΪΐ8 οοπίοτηρῖ, ῬγῸΓ 
ἴο ΟΧΑΠΙΪΔίίοπ, 18 δῇ ἱητο] ]οοἴπΑ] νἱθα, ἔγοτῃ νυ ἰσῃ 1π6 στοαϊοβὲ δου 68 οὗ ἴΠ6 τπιϊπα ἀτῸ 
ποῖ ἔτ, Αηῃά, 4. ὅ7ο πϑοὰ ποῖ Ὀ6 βυγργίβοά (μὲ Δ ηΥ νυτίζογβ οὗ τπδὲ αροὸ ἀἰὰ ποί πιϑη- 
τἴοη ΟΠ τ ΒΕ δεῖν, ἤθη (080 ἯὮΟ αἰά ΔΡΡΟδΥ ἴο ἤδνθ σωϊβοοηοοίνοα ἰἰ8 παίυγο δπὰ οἢδ- 
τοίου. 866 ῬΆ]Ογ 8. Εν άθηοο8, γ0]. 1, ΡΡ. 807---8320., τ βογο ἴμ6 Ῥχοοοάϊηρ πἰηῖδ ἄγὸ 1}109- 
ἰγαϊοὰ δὲ Ἰεηρσίῃ. 
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Αβουασάβ, σι μοὴ ὑπ6 (ὐοβροὶ θοραη ἰο βργϑδά, ἀπα [Ἀ͵86 ἐδδοθοῦβ δηᾶ 
νἱοϊουβ Ῥγοΐθββουβ ᾿ηξεδίθα {π6 σμαγοῦ (48 ΟἸγῖδὶ πα ἰογοίο! ), {Π6 
(ἀδητ 68 που] ποὺ αἀἰβαηρσυ θη Ὀοίπθοη {16 ἐδοίίουβ Πογθίϊοβ (γ8Ὸ 
τ] βῃ θα ἰο τηαῖα ἐποηγβοῖνοβ θα οὗἨ ραγί168) δῃηὰ {Π6 ὕσιαα α18010168 οὗ 
ΟἸὨγῖδῦ : δηᾶ, 88 {πΠ6 δῃοϊθηξ ΟΠ υἰϑιϊδηβ ἔγοαι θη] σοι ρ] απο, ΤΠ 6 Ὺ 
Ιαϊα {Π6 οὔἰπιθβ οὐὗἁἨ {π886 ἔβ]8βθ δῃα ᾿τπ] ΧᾺ] Ὀγοίμσομ ἴο ἰῃ6 οἤάγρα οὗ 
ΟἸ ΣΙ ΒΕ ΔΗ : ΠΟΥ Θου]Ἱα [9 Β᾽ηρι αῦ ἸΠΠΟσθποα δηα ὈΪΘΥ οὗ {Π6 
ΟἸ τιϑυϊδηβ βοοῦγα {Ποπὴ ἔγοτῃ τη δ] 1 οἱου 8 δηα ἴλ]86 δοσιιβαι! 8. 

ΤΠ ΑϑΕ]γ, [16 δι αυ Υ ΟΥ̓ ραραπίδβιῃ, δῃὰ {Π8 ἸὩΔΠΥ͂ αἰ συ ῃ6α 
Ὀ]οβδιηρβ νοι (1 νγ88 τηδρίη6 4) {Ππ6 ΡγοριουΒ ᾿ηἤμπθηοα οὗ {Π6}Γ 
Βοσοθβθ δπᾶὰ ροάβ ἢδὰ ἴγομῃμ ὥἄτμηθ ἴο {]π|6 Θοηξοσσθα ΠΡΟμ {Π 6}. Βονοσαὶ 
οουπηίσίαδβ, ἰοροίμοῦ πὰ (Π6 Βιτρ]6 δηα ἀΥί]6 88 ΤΏΔΠΏΘΙ ἴθ τ ΠΙΟἢ {Π0 
ΔΡΟΒΙ168 δῃα ἢσβὺ ΟἸ γιβιδπβ, δα ποῖ ἔο ] ]οσσοσβ, ργορασαΐθα ἃ τοῖ!- 
σίου (δαῖ μιδα ποίπιηρ' ἸῺ 18 ἀχύθγπδὶ Ἀρρθαγαμοα ἰο γοοοιημηθπᾶ 1, .---- 
οοπουγτοά, ἴῃ δαάϊοη ο {π6 σαυδο8 ΔΙΓΘΔαΥ βίδίβα, ἴο ἰθββθα {Π6 ἔργο 
οὗ 116 πιΐγϑοΐθβ ττουρσῃύ ὈΥ̓͂ 6808 ΟἸγδὺ δηα ἢ1Β ἈΡΟΒΙΪ6Β; δηᾶὰ ργϑ- 
γοηῃίθα ΠΟ 5124}} πυμθοσβ οὗ {Π6 τῖοἢ, {πΠ6 ρστοδῖ, δηα {Ππ6 ἰδαγηθά, ἔτοπὶ 
σινιηρ ἴῃ Π6ῚΓ ὩδΙηθ8 διηοηρ {6 Θαγ]οϑῦ οοηγογίβ ἴο {Π6 ἈΠ} δηῆ 
ορεάϊθησα Ἡϊσἢ 18 ἴῃ «6818 Ομ γιδ. ““ δυο σγογ (ῃ6 Ρῥγθ) 1668 οὗ 
16 9618 δῃὰ (θη. 68, ψ Ὠϊοἢ τηλθ 80 ΤΩΔΗΥ οὗ ἰδοῦ ἀν 1] πη δηά 
πηδὺ ἴο σοσοῖσο {86 ΟΠ γιβύδη γο]ρίοη. Βαΐ {Π6Γ6 18 γθάϑοῃ [0 {Π|Π}Κ 
{πα0 {π6 πα οΓ ΟΥἨὨ Ὁ 6] αν σβ, διηοηρ; ἴμΒοβ6 ἴο ψμοσὶ [86 (ἀοβρεὶ 
γγ8 ἔγδί Ῥγοδ θα, γγαϑ ποῦ δἰζοροίμοῦ 80 σγοαῦ 48 18 σΟΠΙΠ]ΟΙΪΥ͂ 1π|8- 
σὶποά, Βοϑίδβ {ποβθ σγγὴῸ ρῥγοίβεδδβεα ΟἸγΙβυηΥ, ἀπ ὉΠο886 νγ80 
Το]οοίθα αῃὰ ορροβθᾶ 1{, {ῃθῖθ ὑοῦ 1 811 ργοῦθδὈ 1 του 468 
θεύνϑοῃ θοίἢ, ποῖῖμοσ ρογίδοι ΟΠ γι δῦ ΔηΒ, ΠΟΥ γοῦ ὈΠΌΘΙΙΘν ΥΒ ; {ΠΟΥ͂ 
Πδά 4. Τβνουγα]α ορὶηΐοη οὗ {Ππὸ (ἀοβροὶ, θυῦ νου] ν ΘΟμΒΙ ΘΓ ΓΟ 8 
τη8 46. ἴπθῖὰ ὑπν1]}1ηρ ἰο οὐγη 10. ὙΠΘΓΘ ὙΟΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἸΓΟΙΤΩΒίΔΏΟΘΒ 
ὙΒΙΟἢ ᾿μο] πρὰ ἰἤθῖὰ το {μῖηῖς {πα ΟἸΓΙΒΟΌ ΔΗ Υ τγ88 ἃ αἰ νὴπ6 τον ἷδ- 
ἰἴοα, Ὀυΐ {ποῦ ΘΥΘ ΤΕΥ ΠΟΘ  ΘΠΙΘΠΟ68. ὙΥΒΙΟἢ αἰϊοπαθα [πΠ6 Ορθῃ 
Ῥτοΐδββίοι οὗ 1; δῃὰ {Π6Ὺ σου]ὰ πού Ηπά ἴῃ ὑπο Β 1 γ 68 ΘουγαρΘ Θπουρἢ 
ἴο Ῥδαγ {μθπὶ; ἴἤο ἀΙ8οΌ ] σα {πον ἔσθ δηα ἔβπλ1]1686, [0 συΐϊῃ {ΠΟῚΡ 
ξογίυηθβ, ἴο ἰοβα {ποὶῦ σορυϊδέοη, θῖν ΠΘΥγ, δπα {ποὶν ἴθ, ἔου {6 
ΒΈ Κα οὗὨἨ [Π18 Π6Ὺ σοὶ] ρίοη. ἸὙΠογοίοσθ ΠΟΥ γα Πρ 0 ΒΟΡΘ, {πᾶ 
1 (ον δηάδεανουζοα ἴο οὔβογνο ἴπ6 στϑδῦ ργθοδρίβ οὗὨἩ πιογα νυ, ἡὙΒΙΟἢ 
ΟἸ τῖϑὲ μδᾶ σοργεβθηΐθα 88 {Π6 ῬυΪΠοΙραὶ ραγί, [16 βὰπι ἀπ βυ ρϑίδῃπο 
οὗ τε] σίου, 15 [86 γ Ὑπουρῆῦ ΠΟΠοΟυΓΔΌΪΥ οὐἨ {6 τοι 1 ὉΠΟΥ͂ ΠΟΥΘΥ 
ΒΡΆΚα ραϊηβί ἰΐ, ἢ ΤΠ6Υ οἴεγθα πὸ ἱπ͵υγΥ ἴο {6 ΟἸ τ] βιίλη8, 16 {ΠΥ 
ἀϊὰ {Πότ 411 1π6 βϑυνῖοθβ {μαὶ {πον σου]Ἱα βαίοὶυ ρογίοστη, {ΠΥ "6 6 
ΜΠ ηρ; ὅο ᾿ορα {μαῦ αοἀ του]ά δοοθρὺ (818, δηὰ ὑπαύ 6 ψψου]α δχοιιβα 
8πα [οτρῖνα {6 τϑϑί. 
“Τῇ δοοουπΐ ψΈ]ΟΝ γγὸ πᾶγο οὗἹὨ {Π086 {1Π168 18 ὙΘΥΥ͂ Βῃοτῖ, Ὀπΐ δπουρἢ 

18 8414 ἴὰ (Π6 Νὸ ιν Τ εδβδίδιηθηϊ ἴο βου [πδ΄ [818 Βρροϑβι[οη 18 πού στουπά- 
1688, Βα {Παῦ τη ὑμουριῦ ἀπά δοίβα ἴῃ {18 τη ΠΏΘΓ ; [ῸΓ γ76 ΔΓ6 ἴΠ6 ΓΘ 
το]ὰ {πὲ βανοσαὶ Ὀο νὰ τη Ογιδῖ, θυῦ ἀπτγοῦ ποῦ ὄνη 10, Βοιλ6 Ὀδοϑιι86 
{ΠΥ Ἰονϑὰ {π6 ῥγαΐβα οὗ τβϑῃ, οἴμιογβ βθοδιβα {ΠΥ ἔδαγϑα {π6 «δνγβ, Ὀ6- 
οΆπι86 ἐπ υ που] ποὺ Ὀ6 ραΐ ουῦ οὗ {π6 ΒΥ παρόριιθ, ΟὕΠασβ Ὀθαβῦβο [ΠΥ 
σου] ποῖ ρατῦ σι τἢ [6 ῖτ ροββθββίοηβ. «βαρ οὗ Ασὶμλδίμθα 18 βαϊ ἃ ἴο 
ἢν Ῥ6θῃ βθογθί!υ 18 ἀἰβοῖρ]ο; ΝΙοοάθμιϑ Βθοπη8 ἴο ἢανθ δα {Π6 Β8Π|6 
ἀϊεροβίου ; ἀπά αἴοσναγὰβ Ολπι8}161, ἀπὰ οἵποσ ῬΒΑΥΪβο68 ὙΠῸ οὁρ- 
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Ροδβϑᾷ {π6 ρογβοοιίίοη δπα {86 ῥαῃιβῃτθηΐ οὗ μ6 δροβίϊθϑ, σσοσα ῥσο- 
ὈΔΡ]Υ ποῦ ἃ 11{{16 1πο]πρα το ΟἸτιϑυδηϊγ. ὙΤΠὰΒ 10 νγ88 (6, δηὰ {μπ8 
10 μαῖῃ ὈΘΘῃ δυοσ βίποθ. Τσυίῃ Πδ8 μδα σοῃοθαϊὶθα δηα {ἸπΠΊΟΓΟΙ 8 (ὙἸΘ ἢ (18, 
γγ)ῃ0, Καορίηρ' {861} Βα ταθηΐδβ (ο ὉΠ τλβα] ν 68, ΟΥ ἀἸβοϊοβίηρ' [μθτὰ ΟὨ]Υ ἰο 
ἃ ἔδνγ, σοταρ 64 τ} Θβί δ] ]Βη6α ΘΥΤΟΥΙΒ ἀπ ΒΌΡΟΥΒ ΠΟ ΏΒ, τ ΒΙΟἢ ἐμὸν 
αἸΒΙ κοα δῃα ἀθβριϑοά. ὙΠΟΥ γἼΠῸ 8176 αἵ 411] δοαυδϊηοα ψ} 0} ΠΙδύοσγ 
Κπον {παΐ 4' στοαῦ ὨσηθΟΓ οὗ ϑιιο ἢ. ΘΧΔΓΡ]68 τσ θ6 ῥτοἀπορά. 
“Τῇ ορροδιίου ψβῖο ἢ (86 (ἀοβροὶ Ὄχροσυϊθηοθα ἔσομι {86 «6 

δηα (ὐθαί]θβ ἈΡΌΒ6. ὈΓΙΠΟΙΡΑΙν ἔτοῖὰ {π 6 }Ὶ νἱοθθ. Τὸ (18 οδυδο 1ῃ6 
Θουρίαγοθ δβοῦῖρο (ποὶσς Ὁπθοὶιοῖ, δηὰ οὔβοῦνο ἰπαῦ ὑσυτῃ 18 Δ ἄθη 
ἔτοσῃ {ῃοβ ψῆο ἰονα ἀδυίζηθδβ σαί μου μδη Πρσἢΐ, νμοβ ἀθθαβ ἀγα 6υ1]}, 
ὙΠῸ Παΐϑ ἰο 6 σοξζογγηθά, ο86 τ] 8 ΔΓ ΟΔΓΏΔ] 8η4 οαηηοὶ Ὀ6 ΒὺὉ- 
Ἶ6οὐ ἰο {π6 ἰὰν οὗ ἀοα, δ ψῖπὸ πᾶν Ρ]θαθγΘ 1π ὉΠ ΘΟΌΒΠ 688. 
ΟΥ̓ βυοῖἢ ΡΘσβοϑ 1 18 βαϊά, (μδὺ ποηα οὗ ἱπθῖλ 8881} ππαογϑίδηα." 3 

(3.) Α νὰ ορ]οοίίζομ ο {π6 ργόρῆθοῖθβ συ μ]οἢ ἀπηοῦηοθ {86 πηϊ- 
γΘΥΒ ΠΥ οὗἨἉ {86 ΟἸγθύδπ το] ]ρίοη, 18 Ἰουπα  α οἡ [86 ἴδοί, ἐμαὶ 8 εοπ- 
διαογαδίο ραγέ Γ᾽ πιαπλῖπα, δοίλ τὰ Ειτορο απάὰ Α45ϊα, ποιὸ ἐπιότασε 
"Μολιαπιπιφαϊΐδηι, απα τοοεῖυε ἐΐδε Κογαπ Γ΄ δὶΊοϊαπιπιθα α5 απ ἐπβρίγεά 
δοοΐ : τολῖοῖ λον τοομϊὰ ποὲ ἀο ἢ Οἠιγιδέϊαπῖξ ᾿σογα γοαϊψ ἥγοπι Οαοά. 

“πεισεν. ὙΥ α οοῃοοῖνα ὑπ8ὖ {π6 ργορἢθοὶεβ ἃγὸ {1816 ἀ τ θη 8]] ραγὶβ 
οὔ [86 ψου]α 8Π4}} βανθ λαὰ ἐλθ οὔεν φῇ Ολγιιαπὲΐν ; Ὀὰὶ ὈΥ̓͂ Ὠο πιοδῃϑ 
{παῦ 10 8141} θ6 ὉρΡΒ6Ι]ἃ διμοηρ (μθηὶ ὈΥ͂ 8 ταϊτασῖθ. ΤῊ8 18 ΘΟΠΊΣΑΥΥ ἴο 
{886 ὙΠ016 δηδίορυ οἵ παίυσθ. (ἀοα ρίνϑϑδ ᾿ῃόγραβα ἴο {Π6 ἰτβθ, δαὶ 
ἄοοθ8 πο ργανϑηῦ 18 ἄθοαυ. Ηδθ ρἵγββ Ἰπόγθᾶβα [0 ἃ τηδῃ, διιΐῦ 4668 ποΐ 
Ργονθηῦ 818 ρτονίηρ ᾿μῆστιη. ΤὨυΒ το]σίομ, τ μθῃ Ρ]δηϊθα 1 ἃ σουη- 
ἘΥ, 18 Ἰοῖρ ἰο {86 παίαγαὶ οουσϑ οὐ {π]ΠρῈ; δηὰ ἱξ τπδὺ ΘΟΥΠΙΓΥ͂ 
σύονγβ Βρίη6, ἀπ ἀο68 ποῦ ομογῖβα ὑΠ6 ὈΪΘβδίηρ, 1Ὁ ταυϑὲ ἰδκα οῃ 
γ{8610 (88 οομβθαιιθῆοθ. Υ 8 οοῃοδῖνθ, ἐμογοίοσο, (παῖ, τ ιἢ τοραγὰ ἴο 
411 1Πο86 δου ]68 ΒΟ τοοοῖνο {πΠ6 ογδη, βθγΘ [86 (ἀ08ρ6] οὔδ6 
βουγὶθηοα, (Π8 ῬΥΟΡΏΘΟΥ 88 Δγεϑαν θθθη [8116 4, ΙἸπᾶοοά, {ποῖ 
»γοϑοπὲ βίδῦθ 18 Δῃ ϑοοοιῃρ ἸΒηπχθηΐ Οὗ ΡῬΓΟΡΊΘΟΥ, ᾿παϑιλυο 88 1 νγ88 
ξοτοίοϊα {πμαῦ σωοὶ α ζαϊϊίπρ αἰοραν δλομίά ἐαλο ρίαεε. Νοΐ ἰο Θηΐοσ ᾿ηΐο 
ἴοο τηϊηαΐθ ἀοίβ1]8, 10 ΤΑΥ͂ Ὀ6 Τοιμαγκοα, ἰπαὺ [Π6 βϑνθὴ ομυσοῇοθ οὗ 
Αβίδ ἰ:6, ἐο ἐλὲβ υεγῃ ἄαψ, ἴῃ [88 βδτὴδ ἔουϊοση δπὰ ἀρβοϊαίθ οοπαϊ το 
τ πο (886 δηρθὶ δὰ βρῃιῆἔορα ἰὸ {π6 δροβίϊο Φομπ (νυ. 15. 11..}; 
ἐλεὶγ οαπαϊοείϊος 158 τοεπιουεα ομξ Ὁ 18 ρίασο, {ποὶν σμυχοςθ8 ἅτ τυγηοὰ 
100 ΙΩΟΒ4 68, 8ηαἃ (Π6ῚΣ ἸΌΓΒΗΙΡ ἱπίο {Π6 ρτοεβοδί βαροσβϊοη. ὙᾺΘ 
ῬΓΘναΐθηθθ οὗ 1η846] ῥγιποὶρ]θ8 οὐ 1:6 Οοπίϊποῃῦ 18 ποίογϊουθβ ; δὰ 
ΘαυΔΙΥ ποίοσϊουβ ΓΘ {86 δἰἰθιηρίβ πιακὶηρ ἴο αἰββθυϊ παῖ Τμ6 πὶ ἴῃ 

1 Ἐγδβπ,υβ, ΕἸρβι. 688. Βαγ8, Θυϊὰ ὁρο Ροϊπΐββομι ορ᾿ ]αγὶ 1,  ΠΘΓΟ, 81] τὴ 6 ῬοσΙοᾺ]; σοπιὶ- 
ἴοτῃ ἴδοΐββαι), ἢΪϑὶ αὖ ὕΧῸ ὍΠῸ μοί γθηΐ ἀσο ὅ ---- Μυ]δ αὐϊάσοπι ῥγεβοίαγο οἱ ἀοοαὶξ οἱ τηοπαΐϊς, 
αἴας υἱπδπὶ δια ὈΟΠ8. ΤᾺΔ]}16 ἱπιο ΘΓ ΌΪΠΣΌ.Β ὩΟῊ Υἱ δδϑοῖ ἢ υοά δὶ οσηπῖδ Ρὶ6 βογ ρδίββοξ, 
ΠΟῚ ἴδιμθη οἴας δηϊηυβ ΟὟ γογδίοη ΟΑρΙΐ6 ΡΥ τὶ. ΝΟπ ΟΙΩΠ68 δὰ πη τ τη 58115 
Βαδοηΐ γτοῦοτδ. ὙΨΌΓΘΟΥ, π6, βὶ αιἱὰ ἱποϊάοΥτῖξ ἐπ} 8, Ῥοίστιπλ βῖτὰ Ἰταϊ ἐϑίτγτιβ. 

Ἑαΐμοσ Ῥϑαυὶ, δοὶπρ δοϊκϑὰ ὮΥ δ ἔποπα ΠΟῪ ἢθ οουἹὰ Βοϊὰ οομηπιαηΐοι υγιὰ ἐἢ6 σατο οὗ 
Ποταο, τορ ἰοὰ, 2 εμα πον ̓ ἀδαϊ πιϊλὲ οριχιέμπι Ζαμλεγὶ, 866 Βαγηοῖδ 11}6 οὗ Βοάεὶ!, ὑ. 16. 
δηὰ Βαγ]ο 5 Ὠ]ςοῖ. δεῖ, Υ οἰ ἀποσαβ. 

32. Φογιπ᾽ 8 Π᾽Βοοῦγβαβ οἡ ἴδια ΟΝ τί βιίδη Ἐο]ρίοη, ἀἶδα. 2. ῬΡ. 91---94. πη ἴδ6 ῥγεςδάϊηρ 
Ρατὶ οὔ {πὶ ἀϊϑοουγθο, [80 Ἰοαγηθα δυο Υ 88 ἀϊβουβθοα, αὐ ἰεπσίλ, ἴ6 οδυδοδ οὔ 186 τγεὐεο- 
ἐίοη οΥ̓ ΟἸ τ βεϊ δ Υ ὈΥ ἴῃ (θη [1168, γε οἢ τὸ πᾶνὸ ΠΟΟΟΒβαΓΪΥ ἰγοδῖοὰ 1 Ὀτουῖγ. Ὑδὰὶ 
“«Νὼὺ νδ]ὰ Αγρυμθηῖ οδῃ Ὀ6 ἄἀγανγῃ ἔστουι ἴΠ6 Ἱπογοά! υ ΟΥ̓ {πὸ Ηοαίδοπ ῬΠ]ΟΒΟΡ ΓΘ 
ἀρσαϊηβὺ ἴπ6 Ττιῖῃ οὗ 6 ΟΠ στ δίϊαη Το] σίοι,᾽ 48 θοδιι ῥσογαὰ ὉΥ λῖτ. 4. Α. Φεγοιηίς, ἴῃ }ιῖ5 
Νογχιδίδη Ῥτζο Εδδαυ, (δε τ άρσο, 1826. ϑ8γο. 
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{818 ὨΊσὮΪΥ ἰδνουτοὰ οουπίσγ. ὙΥοἱ αἱΐ ἐΐέδο σομπέγίες ἧαυο λαά ἐΐε 
Οοερεῖ, απὰ 1 1Π6Υ Βῃου!α Βογθδθοσ οχροὶ 1, 8 {π6 ΕὙΘΏΟΘἢ ἀϊά ἰονναγά8 
{Ππ6 οἷοβα οὗ {Π6 οι ύθθηί σοηΐαγυ, 10 ν7}}} 06. {πο ῚῚ οση ἔλα. ΤῊΘ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ λαδ δεεπ 1816 α. 

ΤῊΘ ΟΡροβοιβ οὗ γύναι οι πᾶν πού [8116 ἠο σοηϊγαβύ {πὸ ταρὶ ἃ ῥγο- 
ὅτεβϑ οἵ Μομδιμηθα!βπι τὶ ἢ [ῃ6 ργορασαίίοι οὗ ΟἸ γι β δ" ; δηᾶ 
᾿ανα ὑγχοα 1 88 δὴ διμιπιοηύ, ἰ0 5ῆονν ὑπαΐ {Π6γ6 γγ88 ποίμῖηρ' ταϊγα- 
ουϊουβ ἴῃ ἴπα οχίθηβίοη οὗ [86 το]! ρίοη οὗ 688. 1θαΐ, ἴῃ τραϊκῖηρ {18 
δββογίοη, ἔΠ6Ὺ πᾶν οἰ ΠῸῚ ποΐ ΚπΟΠ, ΟΥὁἩ πᾶνα ἀθϑιρσΏΘαΪΥ σμρργοβϑοά, 
{π|6 ΘΟ ΠΘΟΙΟηΒ δηα πηθϑῃ8 οὗὨ δϑδιαείΐδῃοα Ὑοὴ ανουτοὰ Μοπαιηηοῦ, 
δη4ἀ ψ ΒΟ Ἰοανα ποίπίηρ' γοπάἀογῆ! ἴῃ (86 ϑυοοθβθ οὗ ᾿ϊ8 ἀοοίσιμϑ. 
ΤΒαΐ ϑυοοαϑθ, Πού υ συ, ἰ8 δα βού! ] Υ δοοοιηίοα ἴον ὈΥ [86 ΓΟ] ἸρΊοι8, 
Ρο ἴοι], δηά οἷν"! βίαιϊο οὗ [16 Ελαϑί δ {π6 ὕταα {86 ἐὐεαιο τεὐγβεὶ οὗ 
Ατδθῖα δῃηπουησθα ἢ18 Ῥχγοίθῃβι οηβ, δπα ὃγ [86 παίασο οὗ [18 ἀοοίγη6, 
88 Ὑ611 δ ὈῪ [16 πηϑϑηβ ἴὸ στ ϊοῖ ἢ6 ᾿Δα ΤΘΟΟΌΓΒΟ [ῸΓ 118 ῬΓΟρΡασ ΟΠ. 

Μομβαδιωσηθα δδπηθ ἱπίο ἔπ του α Ὁ Χϑοῦ δ [Π6 {ἰπ1|6 δυϊ6α ἴο [18 
ΡΌΓΡΟΒΟΒ, ΒΘ Ὼ 18 ΡΟΙ ο4] Δ πα οἷν! βίδίθ γὙἃ8 τηοϑῦ ἐνοῦσα] ἴο ἃ 
ΠΟΘ ΘΟΒΑΌΘΓΟΓ. 

Ιὴ Αταρὶα ΕῸΙΙΧ, σοὶ σίου γα8 δὖ ἰμαῦ (116 ἴῃ ἃ τηοβὲ ἀρ] ογΆ ὉΪ8 
βίαϊθβ. 118 Ἰῃβαθιαηΐθ πο γ αἰνιἀθα τηΐο ὉῸΓ τοὶ ἸσὶουΒ ραγίϊθ8, ΒΟΠ1Θ 
οὗ σβοπὶ 6Γ6 αὐϊδομοα ἴο {86 Ἰἀο]αίγοιβ υγουβῃρ οἵ {π6 ϑαθίδηβ, 80 
Δαογοα [86 δίδυβ 88 αἰν 1168; Μ{116 οΟἰπογα Ὁ] ον οα [6 ἸΔο]αΐΓΥ οὗ 
116 Μαρὶ, γῇο ψογβῃϊρροα ἔσθ. Τὸ “6 18} το] σίου μδὰ ἃ ρτοδί 
ΤΩΔΕΥ [ὉΠ] ον 6 γ8, 80 ἰγοδίοα (6 οἴμογβ 1} το γι ἐν ; πα {Π6 
ΟἸιγϊδδηθ γἢ0 ΤΟΙ αὖ (παῦ πιθ τϑϑιἀϑηῦ {θα σο, ἔὈγθα μ᾿ ΠΟΙ͂Α ΠΥ 
ΔΠ ΔΕΘΘΙΏΌΙαρο οὗ αἰβδγθης βϑοῖθ, γᾷοὸ Πα βίη σοῦιρθ διμοηρ; (818 
ἴγθθ Ῥθορὶθ Ὀθοδιδα {ββύῦ 6 σο ποῦ [οΟἸεγαίθα ἴῃ πΠ6 ΒοΙηδη ΘΠΊρΡΙΓΟ. 
Αταοηρ πο Οἰγιβώδῃ βϑοίβ ἐπ 1π6 θαβίθσῃ ραγύ οἵ [86 θιδρίγθ, δι ΟΣ 
ΑἸΒΒο ΠΒΙΟἢΒ δπα ΟΥ6] ΔΗ πιο δ 0168 ργθυδ} 6, ν ϊοὶ Β]16Θα στοαῖ ρατί οὗ 
1Π6 Εαϑὺ τι ΘΑΓΏΑρ 6, ἀϑβαββι δ 0η8, δηα διυοὶ ἀοἰδδίβ Ὁ]6 Θμοστ} 168, 
88 τοηἀογρα [Π6 γνϑὺν πϑῖὴθ οὗ ΟἸΥ ΒΥ οὐϊουθ [0 πᾶν. ΤὴθΘ 
Ρυζα ἀοοίγηθ8 δηὰ μον Ῥγϑοθρίβ οὗ {16 (ἀοδρϑὶ μβδὰ Ὀθθῃ ἀθργδαβα ἱπίο 
ΒΙρογβυϊουβ 16ΔΟ] ΔΙ ΓΥ͂ ; δηαὰ ἴμ6 ἀθοδΥ οὗὨ τηογα! ῦ ἰῃ ΘΥΟΓΥῪ οἶαβ8 δά 
Κορί ϑαᾳυδὶ ραοθ σι ἐπαὶ οὗ ρἰεῖγ. ἴὅπαογ βιιοῖ 8 ἀἰδβίσγβοίβα βίδίβ οὗ 
τοἰ κῖοα, 1ῦ που παν θθθη ΒΙΡὮΪΥ ποηάογίῃ! ᾿ξ, ἴῃ ἃ βῃογί {1π|η6, 
Μομβδιημιθα πδαὰ ποῖ ργοουγζοα ἃ πυϊηθγοῦβ ἰγαὶῃ οὗ [Ὁ] σοσθ. Τὴ6 
ΟἸγιϑύδηῃ το ρίοη, οἡ (16 ΘΟΠίΓΑΓΥ, Γοοονϑα 18 οΥρίη ἰῇ ἃ ΘΟΙΠΙΓΥ 
ὙΠ6ΤΘ [6 ΟὨΪΥ ἴσια (ἀοα τνν88 ὙΟΥΕΠρρΘά, δηᾶ 1η6 Μοβδῖὶο οθγθιῃοῃ 8] 
αν (στ μιοὴ 11 ἀρτοραΐθα) τγὰ8 ἀπλνυβα ν τονογοα, 
1 τη6 ΘΟΥΓΌΡΟΙΟΩΒ δηα αἰδίγαββοβ οὗ (Βυ β ΠΥ 6 γ6 {Π|18 δ ρ Δ} }ν 

[Ἀνουγα Ὁ] 6 ἴο 16 δϑρίσηρ νον οὗ Μομδιηπιθά, 1Π6 ρο] 1οΑ] ϑίατθ οὗ 
{πΠ6 νοῦ] αὐ [μαὲ τἴπη6 σοπίγιθυύοα ποὺ 1688 ΓοιμΆ  ΚΑΌΪΥ ὕο [Π6 βιυοσθβ8 
οὗἨ [86 ἱπηροϑίογ. ΥὙΥ̓ΏΣ]6 {η6 οποα ἔσῃ 840]6 θριγθα οἵ ομηθ, οἢ 
{π6 ομθ δδηά, ονθγυβοὶιιθα ὮΥ ἴῃ6 ἤθγος ἱποιιγβίοηβ οὗ {ἢ86 πογίβογῃ 
θαγθαυδη8, δημα οὗ Ῥεσβὶβ, ου {πὸ οἰμοσ, ἀϊδίγαουθα ΌὉΥ 18 οὐ ᾿ηθϑι 6 
Αἰ νΊ 808, ΤΟΥ ΟΥἹἀΘΏΓΥ 1π ἴπ6 ᾿αβὺ βίδίθ οὗ ἀθοῦγ, Ασαθῖα ψγ88 ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ Ταβρθού ρῥγΌΒΡΟΓΟΙΒ δηᾶ βουγϑμῖπσ, Ναίαγα! ΠΥ ΡΟρΆΪ]ΟΙΒ ἴῃ 1086 
10 δα γϑοοῖνθα ἃ νῦν ΘΟΠΒΙ ἀ6γ40]6 δοοθδϑίοῃ οὐ ᾿πμδὈ! δηΐθ ἴσοι [ἢ 6 
τοοίδῃ δ γα ; ὙΏΟΠΟΘ ΓΟ ΙΡΊΟΙΒ ᾿ΠτΟΪογάποα Πα ἀτίνθη ργοδὲ ἡ π- 
υοῖ5 οἵ 76:78 δῃὰ ΟἸ γιβείδηβ ἴο βϑοὶς ἂῃ δϑυ αι ἰπ ἃ ΘΟΙΏΙΓΥ, ΜΓ ΒΘΓΘ 
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(Π6Υ παρμῦ Θη] ΟΥ̓ {πεῖν ορ᾽ηΐοηβ πιβουῦ Ἰπίοστιιρίίομ, δπᾶα ργοξδδϑ 
το σποὰῦ ἄδηρου. ΤῈ6 Αγαθῖίαπβ ΓΘ ἃ ἔγαα δαῦ 1 ογαῖθ 
ῬΘΟρΪΘ, ποὺ ἀδνοίβα {τὸ οἵ ὺ παίίοπβ ὕο [8 βχύγαψαρθῃοθθ οὗ ΒΒΠΒ 18] 
Η]ΘαβαΓοβ, Ὀαΐ ἰθιηρογαίθ δηᾶ Βασάν, δπὰ ὑῃαγθίοσθ ῬΥΟΡΟΥΙΥ αυδ ῆοα 
ἴῸΓ ποὺ οοῃαυρδίβι ΤῊ 8 Ὀγανα ῬθορὶῈ σοῦ δὲ ὑπαῦ {1π|6 αἸν] θα 
1Ἰηἴο βοραγϑίβ ὑγῖ68, ϑδοῦ ἱπάθροπμάθηϊς οὗ [Π6 οἴ ῦ, δα ΘοΟμΒΘα ΘΒ 
οοπηροίθα ὈΥ͂ πο ρο] ] 104] απΐοῃ, --- ἃ οἰγουτηβίδποα {πα΄ ρτϑδίν ἴδοι-- 
Ἰαϊοὰ Π6 οοπαμυοβίβ οὗ Μοπδαηθα ὙὩῆδ ῥβουδο-ργορμοὺ ἰπιβο] 
8 ἀοβοοπαρα ἔγοτι ἃ ἔΆΠΔΔΪΥ οὐἨ το ΡΟΥΤΟΣ δηα ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΟ; 8Π6, 
Ὁγ ἃ ἐογίαπαία τλδυτῖαρο ὙΠῚῊ δὴ Ορυϊοπΐ σϊάονγ, γψγ88 σαϊβαᾶ, ἔγοπι 
Ἰπαρειῦ οἰγοιυπηδίαησοβ, ἰο θ6 ὁπ6 οὗἨ [86 τἱοπαϑέ τηθῃ ἴῃ ίθοοα.Ό Ἠδθ 
Ὑ88, ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ, οηδονοά ὙΠ ἤπηδ ἀπὰ ρο] ς ἰα]οηΐβ ; δηα ἔγοιῃ {Π6 
ψΑΥΪΟῸΒ ἡΟΌΣΠΟΥΒ ὙΠΊΟΝ ἢθ τηΔ46 'π Ῥγοβθου τ] ηρ' 8. το γοδη [116 σοη- 
ΘΘΓΏΒ, 8 δοαυϊγτοα ἃ ροτίδος δοαυδιπίδποθ σι {Π6 οοπδυα!!οη οὗἁ 
{π6 σουηίτγ. ΤΠοθο, δἀάρα ἰο 18 δισὴὰ ἀδβοθηύ δπᾶ 1ἀπ}}} 7 Θομπθο- 
τἴοηβ, σου ]Ἱα ποῖ [41] οὗ αὐἰγδοίίηρ αὐὐθηθοη ἀπά [ὉΠ] ον σΒ τὸ {π6 οἢδ- 
ΤΑΟίοΓ οὗ ἃ σϑ] ]ρΊΟΙΒ ἰθϑοῃθῦ, ἴῃ 8ἢ ἀρὰ ΟὗὨ ἸρΏΟΓΑΠΟΘ δηα ὈΑΥΡΑσΊβπι. 
Νὸο βοὴ δἀναηῃίαρεββ οὗ σϑῃκ, Ὑγ 8] ἢ, ΟΥ ῬΟΥΘΓΙΪ σΟΠΠΘΟΙΟἢΒ ὙΓ6ΥΘ 
Ροββεββϑᾷ Ὀγ «“}6βὺ8 ΟἸγῖβί,. ΟΥὦἁ δυταῦ]6 ἀδβοθηῦ, Ὀγθα ἊΡ ἴπ ρογοτίν, 
6 σοπεϊηποα ἴῃ {παΐ βία 411} ἢ18 116, μαυϊηρ γα ΘΏΠΠΥ πῸ ρῥἷδοα 
ὙΠΟΓΘ Πα οοὐ]Ἱὰ ἸΑΥ [18 οδ. Α πιδῃ 80 ΟἰἸγΓου τ βία ποθ τῦῶβ ποῖ 
1 κοῖγ, ΕΥ̓ Β1Β ΟὟ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ᾿ηΗθΘΠηΟΘ, ἴο ἴΌΤΟΘ ἃ ὩΘῪ ΤΟ] ρΊοΠ, τυ ἢ 
1685 ἃ 3186 οὔθ, ροὴ τ 6 νου], 

Ιὴ ἰοσγῃλῖηρ ἃ ΠΟῪ το σίου, Μοβδιητηθα βἰυαϊοθα ἰο δἀδρί 1 ἐο (Π6 
πΟΙΪΟπΒ οὗ ἴπ6 ἔθου το]οίομβ ὑπαῦ ᾿γονδ θα πὰ Ασάρὶα ; τηλκίηρσ 118 
τιῦυ8] 1688 ὈΌΓ ΠΘ Βοῖλθ, δπα 18 ΤΩΟΥΑΙ ΣΤΥ τῆοΣο πα] σοηῖ, ΕὟΟΩΣ 186 
ἸΔοἸδίγΥ οὗ {π6 ϑαδίδπβ αῃὰ Μαρὶ, Βα οοῖς {πΠ6 Το] σΊουΒ ΟὈβουναηοα οὗ 
ΕΥϊάαΥ, ἁπᾶὰ οὗ {Π6 ἴΟᾺΣ το π ἢ8 ἴῃ {Π6 γ6 8, ἰοροίμοσ τὰ τἢ ναυῖοι8 
ΒΆΡΘΓΒΕ ΟΌΒ ΤᾺ 0]68 Θομοουΐηρ' {πΠ6 τοβΌσσθοίο οὗ {π6 ἀδδα δηά {π6 
Ιαβί Ἰυάρταοηῦ, ΕὙομλ {πὸ Φ 68, ἴ0 Ὑ Ποτὰ ἢ6 δῃποιπορα ἢ} μ861} ἃ8 
[η6 Μεββίδμ, {Π6 ΘΟΠΑΌΘΓΟΣ ἴἢ ΠΟΤ {Π61 ΡγΟΡθοῖθ8 σθηΐγοα, Π6 
ὈΟΥΓΤΟΥΘΑ ΤΑΔΠΥ͂ (4168, ῬΑΓΓΟΌΪΑΥΥ ΘΟΠΟΘΓΠΙ Πρ ΔΏρ618, ΠΌΤΊΘΓΟΙΒ. ρυτὶ- 
βοδίϊοηβ δπα [αβίβ, {Ππ6 Ῥγοβιθιοη οὗἁἨ οογίδϊπ Κιπάθ οὐ ἴοοά, δπὰ οὗ 
ὈΒΌΓΥ, Δα {ἢ ῬΘΥΙΏΪΒΒΙΟΠ ΟὗὨ ΡΟΪΥΡΆΙΩΥ, δηα οὗὨ οδργίοῖουβ ἀϊνοσοθ. 
Εγοπὶ 1ῃ6 Ἰαττῖπρ ἀπά οοττυρίοα ΟἾ γβίϊδη βϑοΐβ, (0 τμοπὶ μ6 ῥτο- 
οἰαϊτη θα 1 τ86]Ἐ δ8 {π6 Ῥαγδοϊθία οὐ Οουαξογίοσ, {παῦ γ88 ὕ0 Δοσου 188 
{86 γοῦ πη Ὁ]Π]]6α δυβίομι οὗ γον δίομ,) 6 ἀογνοά ἃ ναυιοῖυ οὗ ἀοο- 
ὉὙ108] ὑθηθίβ, Ὀοΐῃ ἔμ]86 δῃᾶὰ ἔσθ, σοποουπῖηρσ [Π6 αἀλνπα ἄδοτγθοβ, {Π8 
Δ ΠΟΙ οὗἉ “688, ἀπ οὗ [π6 ονδῃρο]βίβ, (Π6 γχοβυγτθοίίϊου οὗ {86 
Ὀοάγ, δῃηὰ {π6 υμῖνογδαὶ ἡυαρτηθηΐ οἵ τηδηκὶπα, ἰοροίποῦ 1 ΤΩΔΠΥ͂ 
ΤΟΥ] ρῥτθοορίβ. ΒΥ {Ππ|8 γί [Ὁ] σοιαρι δύο ἢ6 υπιίρα 411] {π6 ἴουγ 
ΤΟΙ ρΊΟΩΒ οὗἨ ἢ18 σουπσυ, δηα ὑπ8 Ῥγοουγοα ἃ ἸΟΥΘ ΘΆΒΥ Δαταλλης6 
ἴοτ 8 ΠΟΥ͂, ἀοοίτη6. 
ΕΣ μον, Μομδμῃλτηθα θϑίβ] ]Βῃθα ἢ18 στο] σίοη ἰπ βαοῖ ἃ ΤΩΔΏΠΟΓ, 

{πὸ 10 αἸα ποῦ Θχοῖϊα ἀραϊηδὺ 1186] {Π6 Ῥββίοῃβ οὐ τηθῃ, θα οὐ 16 
ΘΟὨΙΓΑΓΥ Ἠδίίογθα {ποτὰ ἸῺ ναγίουβ γαυβ. [10 γ88 ΘαΒοσ [0 ΡΘΓΌΓΤΩ 
οογίδιῃ ΘΟΥ̓ΡΟΥΘΆΙ ΟΟΥΓΘΠΊΟΏΪΘΒ πα ρμυγβοδίίοηβ,. ἰο τϑοϊΐ Ἵογίδιῃ 
ῬΓΆΥΘΙΒ, ὕο ρ!νΘ 8]Π28, ἰο [αϑί, δπα ἴο ἀπάογίδκα ρἰ]ρτίπιαροβ ἰο Μδοοσα, 
{π8ῃ ἴο ΓαΒίσϑ ᾿δί8, ἴο ΒΌΡΡΓΘΒ8 81] β' Π}] ἀρ ρουοβ, δα ἴο οομῆπα 
{μο86 ΜΓ ΒΙΟΝ ἀγθ Ἰῃηηοσθπῦ ὙΠ] ΡΓΌΡΟΓ Ὀουμα8. θοῇ ἃ βυβύβπι οὗ 
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ἀοοίτ!π6, 80 δοσοιησηοαδίηρ ἴο ΟΥΟΣΥ ὈΔα ρΡδϑβ5ἴ οι, --- δοοοιηραηϊθα ὈΥῪ 
{86 ρΡογιἸβϑίοη οὗ ΡῬοϊΥ ρΡΙΑΥ δῃα οδρτγιοῖουιβ ἀἰνογοθ, δηα ὈΥ {{|| ρῥτο- 
ΤαΪ86 οὗ ἃ [Ἃ}] δη)οΥ πηθηΐ οὗ σγοββ βθῆβιαὶ ρΡ]αθΌ γα 1π ἃ ἔαίαγα 116, ---- 
οουἱὰ ποί [Ἀ1]}ἔ οἵ ργοουγιην Ἡΐιη ἃ Θοπβίάθγμ 8]8 ποοθδβίοῃ οὗ [Ὁ]]Ον 608, 
πη ἴῃ πὸ ἰοησ {1π|6 Ὀγουρσῃῦ [π6 Ὀγανο πα γα κο ὑγῖρ68 οὗ Αὐδθία 
ὉΠῸΟΥ ἢἷ8 ϑίαπααγά. Εδγ αἰ εγθηΐ νγαβ {π6 ΠΟΙΥ ἀηα Ῥαγο ἀοοίτιηα οἵ 
ΟὨγῖθε. δ δῃὰ ἢΪ8 ἃροϑί]θβ βίγοα]ν ἔου 846 4}} β'η, τϑαυϊγθά οὗ 4]]}, 
νυ πουΐ ἀχοορίϊοη, {π6 τιον βοδίοη οὗὨ {ποὶγ πηοϑὲ Ὀο]ονβα ἰιιβίβ, οδη- 
οοἰ]ο π6 σαγθμλοπίθϑ οἵ ἴπ6 “68, δηά 41} {86 Ὁ] 18} Θ ρογβ το πβ οἱ 
116 Βοαίμθηβ. ΟἾγιϑί τηδάθ 0 δ] Ἤοσγαποα, σγαηϊθα πὸ ᾿μάμ]σδηςαο ; 
αηᾶ γοί [8 το] ρίοη ᾿ὰ8 οοη πυθα ἴο ᾿γανδΙ] ἀραϊηδὲ {Π6 δβίγοησαϑῦ 
ΘΟΓΓΟΡΓΟΠΒ ἀπ πχοϑύ Ἰηνοίογαί ργο) υϊο68. Μοβδιηπηθάᾶ οῃδηρσοα [18 
Βυϑίθῃχ οὗ ἀοοίγιηθ, αηᾶ δίθυρα ἢἷ8 ἰαττβ δἃῃμα οθγο πη 168, ἴο βυϊῦ {ἢ 6 
αἰ βροβιίοπβ οὗ [6 ΡῬϑορὶθβ. Ηδ βοπιϑίϊμηθβ θϑίδ 8 η6α ομθ ἰδ ἀμᾶ 
{Π6Π ΒΙΡΡΓΟββοα 1 ; ργοίθηαϊηρ ἃ ἀἰνίπθ σανοϊδίίοη ἔὸσ Ὀοῖμ, ἱποιρῇ 
ΤΠ6Υ 66 Ἰποοπϑιϑίθης. Βυῦ ΟἸγιϑῦ νγαϑ αἰ ψαγθ {Π6 βαπγθ, δηὰ 19 
Ἰαννϑ ΤΟΥ͂Θ 8η4] ΔγΘ νυ Ὁ 16. (ΟὐΟηδοίοιβ ὑπαὺ ἢϊ8 ργοϊθηἀθα γονοὶα- 
ἴοη ψου]ὰ πο ῬθᾶΓ [86 ἰαϑὲ οὗ Ἔχαπιηϊηλίίοη, 1ὖ 18 ἀθαῖῃ ὈΥ οπ6 οὗ {16 
Ἰανγβ οὐ Μοβαδιηταθα ἰο δοηέγδαϊοὶ ὑμ6 ογδη, οὐὁἨΘ Το αἸβρυΐῖα δρουῦ 1.18 
τοὶ σίοη. Τα (ἀοβροὶ, ου [Π6 ΘΟΒΙΓΆΓΥ, γγ)88 800! 6 α ὕο ἔγθθ ἸΠΑΌΪΓΥ: 
1Π6 ΠΟΤΟ ΒΙΓΙΟΙΥ 1Ὁ 18 Θχατηϊηθα, ἰῃ6 ὈΥΙσὨΐοΣ ἀο 118 δυϊἀθῆοθβ ἃρ- 
Ῥοᾶγ; δηά (π6 τυάδ αββαι] 8, ὙΠΟ αὖ ναγίουιβ {1π|68 αν Ὀθθη τηδά 6 
δσαϊηϑὺ 1, αν βουνοα οὔἹυ ἴο ἀοιμομδβίγαϊα 108 ἀϊνπ6 οὔσῃ ὈΘΥΟΒα 
16 ΡοΒ5: 0} )ὺ]ἷἝοοὗ τοξ αίοη. 
“Τὴ ρῥγοίθηβίοῃϑ οὗ Μοπαπιπιθα γγγο ποΐ δοοοιηρβηϊθα ὈΥ δὴγ οὗ 

{086 οχίθγπαὶ θυ άθησθθ, ὙὙΠΙΟΪ ΤΩΔΥῪ αἰ ναγ8 Ὀ6 Θχρθοίδα 0 σοηβτγτη 
Δηἃ ἰο ἀἰβε!ρ δ ἃ ἀϊνίηθ σονυθἰαίίοη. Τὸ ταϊγαουϊουβ ρον γ, ἰδαῦν 
τηοϑύ 1η|}}10]6 ὑοῦ οὗὨἨΎ ἀἰνίηθ ᾿η ογροβιῦοη, 8 ΟΡΘΏΪΥ (1861 1 Ππη6 4] ΘΥΘΥΥ͂ 
Ῥγθίοησο, δηὰ ὄνθὴ δο  αἷν ἀθπιθα 118 ποοοβϑιΥ ἴο σοηθτγια [ἢ 6 τη ϊδβϑίοπ 
Οὗ ἃ ῥγορ ει. Ηθ ἀδεπιρὰ 10 βιυ!Ποϊθηῦ ἴἰο ἀρρθαὶ [ὁ ἃ βϑογεΐὶ δῃηά 
τπηαἰτοβιοα ᾿ηοΥΟΟυΓΒ6 ἢ Δἢ ἀπσοὶ, δηα, ἀρονα 4]}], ἴο [86 ᾿ππαϊ 80 ]6 
ΒῈ ] ΠΥ δηα Ἔχοθ]]θποα οὗ [ῃ8 ογπη. Ῥὸ {π6 ἔοσιηοσ οὐ ἰῃθβ6 ργϑ- 
ἴθ ησ68 ΠΟ ΒΟΙΙΟΙ8 αἰθη!]0ὴ 18 ἄτι ; [ῸΓ, ἱπβίοδα οὗ δῇοσγαϊησ δὴ ον]- 
ἄδποα ἴῃ βυρρογῖ οὗ [6 οΪαίπη8 οὐἨ Μοπμαπιηηθα, 10 ποίουϊουβ Υ τυδηΐϑ 
Ῥτοοίβ ἴο 6ϑίδ Ὁ] 18}. 118 οὐσῃ δα ποητοιν.ἢ ὙΠ τασαγὰ ἴο ἴπ6 Ὀοαβίθα 
Β ὉΠ τ μα Θχοθ]]θηοα οὗ [μ6 ζογϑη, --- Ὑ Ιοἢ, ἴπ6 ρϑουάο- ρσορῃοῖ 
4]]ερεα, Ὀοτα βίγοηρ δῃηὰ ν]81}0}}]6 οπαγασίουβ οὐ δὴ αἰταϊ συ παπᾶ, δπά 
νγ8 ἀοδισηοὰ Ὀγ (ἀοα ἴο σοτηροηδαῖθ ἴΠ6 ψαηΐὶ οὗὨἨ ΔΩΥ͂ τα Γδου]οι8 
ΡΟΥΤΟΓ, --- ᾿ἴὖ Πα8 Ὀδθὴ Βα. 5δοίου  Υ Βλονν ἢ ποῦ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 [ὯΓ Ὀαίον [ἢ9 
δογιμίαγοβ, Ὀοΐὰ ἴῃ (86 Ρτορτιοῖν οὗἁὨ 118 ἱπιᾶσθϑ δῃ [π6 (Ὅγοα οὗ 118 
ἀἰββου ροηβ; Ὀυΐ 18 ἤποβῦ ραββαᾶσθθ ἃΓὰ δοκηον]οησ δα ἱταϊ ι]οπ8. οὗ 
1π6πι, ἀηα, {πὸ 4}}1 ᾿τα  8 0108, 1π ΒΕ ΠΠΘΙΥ Ἰπέδγιοῦ ἴο {π6 σγοαῖ οτὶσίηλ). 3 
ΤΏ Μοβίβῃιβ ἴῃ ρῥτγοοῦ οὗ {ῃοὶγ γϑ] σίου ρρϑαὶ ἤο {86 ρῥἰθπαγυ δηΐ 
Ιηδηϊίοθι Ἰπϑριγδοη οὗ 6 ογαῃ. ΤΏΘΥ τοϑὺ {πῸ αἰνΊ }Υ οὗ {ποῖγ 
ὈΟΟΚ Ὡροη 108 1Πηἰ τ} 8016 ΘΧΟΘΊ]δποα; θυ ᾿ηδύδδα οὗὨἩ μοϊϊπρ 1 ἴο Ὀ6 
ἀἰνὶπθ ἐιαῤεινο 1ῦ 18 ΘΧοο]]οηΐ, {Π6Ὺ Ὀο]Ιονα 118 ΘΧο !]θηοθ Ὀδοδιδ8 

᾿ Ἤξσηςο ἢο ογοάϊε 8 ἄπο ἴο (Ὧ6 τηϊγβοι]οῦβ βίοτί68 τοϊδίο ὰ οὐ Μοπαδιηπιοά ὉΥ ΑΡαυεά8, 
ὙΠΟ στοῖδ ἔἰπ 6 βοσοπηῖΐ ἐς λεπάγεα ψεαγϑ ΔΙΌΟΣ ἢΐ8. ἀθαῖἢ, οὐ νυ ἷοῖ ἀγὸ Τοαηὰ ἰῃ [6 Ἰοχοπὰ 
οἵ ΑἹ Ψαπεδὶ, νῆο ᾿ἱνοὰ ὥσο λωπαάγεαά ψεαγα αἴϊος ἰδὲ δνθηῖ. 

5. Ῥτοΐδββον Ἦ μἰἐθ᾿ 8 Βαιηρίοη 1οοιτοβ, ΡΡ. 241---252. 
γΟΪ. 1, } 4 



322 ϑρτοαὰ 9 Μολαπιπιοαϊδηι πὸ 7ι8ὲ 

ἐμον δαπιῖὺ 18 αἰνϊηγ. ὙΠΘΤΟ 18 ποίησ ἴῃ ἴπ6 Κογδὴῃ ψΒΣΟΝ 
αἴεοίβ της ἔβα ηρβ, ποι μῖηρ Μ Π1Οἢ οἰαναίθβ [Π6 ᾿τηαρὶ παύοη, ποιῃὶπν 
σοἢ Θη]ρηΐοηβ 1ῃΠ6 πἀπάογβίδηαιηρ, ποίμιπηο ἡ Ὠϊοἷν τάργονοβ {δα 
ποαῦτί. [ἢ δοῃΐαδϊ 8 πὸ θαι] παγγαῦνθ, ΠῸ ῬΓΟνΟΥὮΒ οὗ ψΊΒάοση ΟΥὅὨ 
ΒΧΊΟΠΊ8 ΟΥ̓ ΤΟ ΓΔ ΠΥ ; 10 15. ἃ οἤδο5 οὗ ἀοἰβομοα βθηΐθῃοοθβ, ἃ τηλ88 οὗ 4}}] 
ἰαυΐοίοσγ. Τῃδ βριτῖῦ τ ΠΙοἢ 10 ὈΓΘΑΙΠ6Β 18 1 ὉΠΙΒΟῺ ἢ {π6 1π- 
τρογαὶ δηα Δβυγα ἰομοίβ ἡ ΒΙοἢ 10 που οδί68, ---- ϑανᾶσο Δηα ογιοὶ; ἔοτ- 
διά άϊπσ; ὑποβ6 γῆ ομῦταοθ {π6 Μίοβίθια ἔλἢ το ΠΟ] ἃ δὴν ἐγ θη] Υ 
Ἰηϊοοοῦσβα ΜΔ 1η816]8 οὐ ἱμοδα ὙΠῸ τοὐθοῦ 10, δῃηᾶ οουπληιδηάίησ 
τῇδπλ ἴο τρϑῖκα ψ8Γ ΡΟ {πὸ ἰαίίοσ, σ΄ σἢ 18 16 ζούϑη ἃ8 ποῖσ δχίδηζϊ : 
Ὀυὺ 1 15 γψ6α}} Κηότῃ παὐ 10 Πὰ8 τϑοοϊνθα δἰ γα ΙΟη8, Δα 1] 0πη8, δὰ 
ΘΙΩΘητηθηΐβ, ὈΥ͂ σοιμονϊηρ Βοὴ6 οἵ 118 ΔΟΒυΓα 168, Βῖη06 1 γ8 ἢτϑὶ 
σοι 1] 64 ὉγΥ Μομδιαηλθα. ὙΤμ6 ΟἸ γιβίδη γονϑίαἰϊοη, οα {Πι6 ΘΟΠΈΓΑΓΥ, 
ΤΘΙΩΔΙΠΒ ἴο [018 ἀΑΥ͂ 88 10 νγνὰϑ πχιϊίθη ὈΥ 118 ᾿πβρίγθα δυο; δηα τῆς 
ἸΏΟΓΘ τ ΘΙΥ 1ζ 18 Ἰηνοβιραϊθα, [86 ΤηογΘ Ρον οΥ Ὁ] νῪ ἀο68. 10 ἀρρολὶ] 
ἴο 1πΠ6 Πααγίβ δηα τη]η65 οὗ 411} 0 δχϑιηιηθ 10 ὙΠ Ποποϑίυ δηα ᾿π- 
ῬΑΓΓΔΠ ΠΥ. 

Οἵ τ8)6 ργορποῖο βριγιῦ οὗ Μοδδιωσηθά, γα μᾶνθ (1318 βο] ΠΑΓΥ 1η- 
βίαποο, ὙΏθη μ6 νγϑηῦ ἴο νἱϑὶῦ οπα οὔ ἢϊ8 πσῖνοϑ, Ὧ6 Βαγ8 (δαύ (οὐ 
τουθαὶβα ἴο πἰπὶ τ ηδὺ δῆ8 ἀββϑιγθὰ ἴο β8Υ ἴο τὰ : ἢ6 δρργονυνβᾶ οὗ οὔ 
Ῥαγί δηὰ χοϊθοϊθα {η6 οἴμεσ. ὙΥΒθη 6 τοϊὰ ᾿18 τ νμαῦ νγὰ8 ἴῃ ΠΟΥ 
Ὑ71}} ἴο Βρϑαῖς ἴο πῖμ, 8.16 ἀθιημδηάοα οἵ ἴτα πὸ Βδὰ τϑνθαὶβα 1ἴ τὸ 
Ἰπιῦ ““Ηδ6 {πᾶῦ Κπονοὶ 4}} {πιησβ," βαϊα Μομδμηιγηθά, “ Βαίἢ τὸ- 
γϑαϊϑα 11 ο πι6, {παΐ γ8 δ 6 σοηνογίοα; γΟῸ ᾿οαγίβϑ ἃΓ6 1ηο] πο 
ἴο ἀο ψῇμαὺ 18 ἰουθι θη. 1 γα δοῦ δὴ {δβῖηρ' ἀσαϊηβὺ {π6 ῥτορμβοῖ, 
Κηον {παΐ οἄ 18 Π΄5 ρτγοίθοίου." ὙΤΠΘΥΘ 18 ποΐῖ ἃ βιῃσ]ο οἰγουμηϑίδῃοα 
ἴο τϑηάδν {Π18 γοϊαίϊοη οὐθα! Ὁ ]6. 

δυο οἢ  γα [Π6 οἰγουτηδϑίδησθθ {παὺ δοπίτιδθαϊοαά ἴο ργοσηοίθ {π6 δὰο- 
6688 οὗ Μομαμηπιθάϊϑι ; οἰγουτηβϑίδῃοαβ ὑπαῦ 1 πῸ ἄσρτοα δρροτγίδϊποα 
ἴο {π6 οτἱρὶη οὗ ΟἸἈ γι δηιγ. Τυτίπρο [Π6 βγϑί βϑευδη ὙΘΆΥΒ, ἱπάθοα, 
τ η {[Π6 Αταδίδη πη ροϑύοσ 864 ΟὨΪΥ Ρογβιιδβίοι, δηα σοηηρα ἢ]8 Ἔχοῦ- 
τοη8 ἰο Μϑοοᾶ, 1Ὁ ΔΡΡΘΑΥΒ Ππᾶὺ ἢ6 οου]α γθοκοῦ πὸ τλογα οοηνοσίβ (ἤδη 
οἰσ γ-ῖῆγθα τπθῃ πὰ οἰρηΐθθη ψοηθη. (Οὐοπίγαβυ ἢ {18 ἐμ ταριά 
Βρτοδα οὔ ΟἘΥἸΒ Δ ΠΥ ἀυγίηρ [Π6 Βαπ)6 ρογιοά.32 Βυΐ ὩῸ ΒΟΟΠΟΥ νγἃ8 
ἴ6 Θηϑ]οα ἴο δβϑϑιῃ θα ἃ ῬΑΥῪ Βι Ποιοπί ἴο βυρροῦὺ 18. πὶ δ! Ἰοιιϑ 
ἀοβῖσηϑ, τῃΔη ἢ6 [ΠΓΟῪ ΟἹ {Π6 τηλβῖκ, νυ ὨΙΟἢ ττᾶϑ ὯῸ ἸΟΏΡΘΥ ὨΘΟΘΕΒΑΓῪ ; 
δηα, ἀἰβοϊαϊταϊησ (6 ΒοΓΟΥ ἀγίβ οὐ ρουβιιδβδίοη δπα σϑαβοηϊῃρ,, ἱτατηβαὶ- 
αἴθ! νυ δἀορίοα 4 40] ΚΓ ἈπΠα τροσο οἰολοιοῦβ τηοα6 οὗ σομνθγβίοηθ. [ὲ 
νγ5 ΔΙ]ασοα ὈΥ ἰδ ἀφοοῖνογ, {Παΐ, ΒΙΠς6 8 αἰβοθϑαϊθηῦ νγοσἹα Πδα α185- 
ααϊηθα οΥ το]θοϊθα [π6 Ἰποδοϊυαὶ δυχαπηοηϑ, ἡ ΒΙοἢ ἀϊν!η6 τλογου δὰ 
Βοηΐ ἴῃ [ΌΤΤΟΥ {ἰπ68 ὈΥ {π6 ῥγορ]ιδίβ, 80 οᾶμαθ 1} ἈΡΡΘ8]8 ἴο {ἰἸ6 
ΒΘΏ868 ἃηἀ τοῦβοη οὗ πηδῃκιηα ; 10 Ὠδα πον ρ]οαϑοα {Π6 ΑἸπλ ΠΥ ἴο βεπά 
ἔουἢ ἢ18 Ἰαϑὲ σγοαῦ ρχορ]ιοῖ, ὈΥ [6 δέγθηρτῃ οὔ] ν}8 ἄγη πὰ [6 ροντογ οὗ 
Ὦ18 ϑυγογά, ἴο σοιῃραὶ πιδη ἴο οι γασα {π6 γα. Α νο]υρίιοιβ μαγὰ- 
ἀ186 δὰ τπ6 μίρμθϑὶ μϑανθὴβ ογα {Π6 τον ρά8. οὗὨ {πο86 ψΠ0 [ουσ]ιῦ 
1.18. ὈΔΌΠ]68, ΟΥ ἜἘχροπάθα {ποὶν ἴογία ββ ἴῃ 1118 σαιι86 ; δηὰ [Π6 οουγασα 
οὗ 115 δα βογοηῦβ νγὰϑ [ΟΕ πα Βῃαγρθηθὰ θῪ {πὸ ἀοοίτιηθ οὗἉὨ [ἀἰ4|- 

λ 8566 Κογϑη, οὗ. 11, ΡΡ. 32. 25., ΟἈ, 1, Ρ. δ0., ἀπὰ οἢ. γν, Ρ. 89. 538]. ἐγδῃβιαιίου, 4ἴο. οαϊς 
2. 866 ΡΡ. 801---806. φωργὰ, 



ατοιπά ὦ Οὐ)οοίίονι ἐο ἐλ Οοερεϊ, 528 

ἴϑια γΠΙοἢ μα ἱπουϊοαίοα. Ἐτομ 411} {π686 δου ηρ6α οἰτουμηβίδῃοθδ, 
186 δι ςο688 οἵ [ἢ 6 ΔΥΠῚΒ ἀπ το]! σίου οἵ Μοβαιησηθα Κορ θαυ] μδοδ : 
ΠΟΥ οδῃ 1{ δχοῖία ΒΌΓΡΥΒ6, ἤθη 6 ΚΠΟῪ {μ6 οοπα! ]οη8 ψ ϊοἢ ΒΘ 
Ργοροβαά ἴἰο {π6 νη εῆθα, 1 οι ἢ ΟΥ ΘΟ ν υβιο νγ88 {Π 6 ΟὨΪΥ σοῖο 
οὔοτοα ἰο ᾿Ιἀοϊιῖογβ: ὙὯ116 ἴο ἴΠ6 6ν8 δὰ (Ἰ γιβυϊδηβ νγαθ ἰοῦ εἶ 
Βοπιονγ μα τ] 6. δἰ ἰογπαῖϊγθ οὗ βυ )]θοίοη δημα ἰχὶρθαΐο, 17 [Π6Υ ρογ- 
βἰδίβα ἴῃ {Π6ῚΡ οὐ ΓΘ] ]ΡΊΟΠ, ΟΥ̓ οὗ δῇ δα] ραγ οὶ ραίοη ἴῃ ὑπ τὶρἢΐβ 
δηὰ ᾿ΙὈδγίε8, ἴπ6 ἈΟΠΟυΥΒ δηα ῥγῖνι]εροθβ οὗ {π16 ΑἸ], 1 ΤΠΘῪ διὰ- 
Ὀγασοθα {πα σα]! ρίοη οὗὨ {Π6}Γ ΘΟΠαΌΘΓΟΥΒ. 
ον ἀϊβεγοπῦ 186 οοπάμοίὶ οἔἱἹ ΟΠ γι Ϊ “ὄ ομρογοα πὸ οἵμοσ 

Ὡ]68η8 οὗ σοηῃνογίπρ τ6η ἴο ἢΐ8 το] !ρίομ, Ὀπΐ ρουβυδϑοη, δυριυμηθηῦ, 
Θσχπογίδίοη, πλῖγΒΟ]68, δηα ΡγΌρΏθοιθθ. ΗἮθ τηδάθ τ οὗ πὸ οἵδοσ 
ἴοτεθ, Ὀαΐ {π6 ἔοτοο οἵ {τυ ἢ ---- πὸ ΟἿΟΣ βυνοστά, Ὀυΐ {Π6 βιυυοσὰ οὐ {6 
ΕΡ ΓΙ, ὑπ δΐ ἴδ6, [6 ψοτὰ οὗ ἀοα, Ηδ Πιδὰ ΠΟ ϑττη8, πῸ Ἰορίομϑ ἴο βρ}ῦ 
18 οδι1886ὃ.Ὀ Ηδ ψγαϑ (86 Ῥσγῖησα οὗ ρθϑᾶςθ, δηὰ οὐπηοῆς Ρ6δοα ἴο ἃ}} 
1Π6 σου], ΥΥΠπουΐ μόνον, ψττπουῦ δι ρροτῖ, σι οὰ  ΔΩΥ Ὁ] ον 6 Β, 
Ὀυΐ ἔλναῖνο ροοῦ παι Ὁ]6 τηθη, ἢ ποὰΐ Ομ οἸγουμηβίαποα οὗ αὐγδοίϊοι, 
16 η66, ΟΥ ΘοΟΙΩρΡ ΒΟ η, 6 {γι πὴ 64 ΟΥ̓ΟΓ [Π6 Ὀγα)υάϊοθβ, {π6 θα γη- 
ἴηρ, {86 το] ρίοη οὗἨ ᾿ἷ8 σουῃίγυ ; ονοῦ [86 δῃοϊθηΐ γἰΐθβ, ἱἀοϊαίγυ, δπά 
ΒΌΡΘΓΒΕ ΟΠ, ΟΥ̓ΘΡ {Π6 ΡὨΙ]ΟΒΟΡΉΥ, Ὑ Ιϑάομῃ, δα δα που Υ οὗ 116 Ἡ ΠοΪ6 
Ἠοιηλη ορῖγο. ΥΥ̓́Πογονοσ Μοπδιληλοαϊϑιη ἢπ8 ροηρίγαϊθα, Ὁ [88 
σΔΥΤΊΘα ἀοβροίδηα, Ὀδυ ΑΥΊδιη, αῃα Ἰσμογδησοθ' : ὙΠΘγοσου ΟἸΓΙΒ ΙΔ ΒΥ 
8 βρτοδά, 10. ἢα8 ῃγοάισοα [Π6 τηοϑῦ θθημθῆσιαὶ οἴδβοίβ οἡ ἢδίϊοηβ πὰ 
Ἰπάϊν!ἀι4}5, ᾿η {Π6 αἰ βίο οὗ Κηον]θᾶρα, ᾿π πλογα]8, το]! ρθη, σονθγη- 
Ιηθηΐϑ, 10 90οῖ4] Δ] ΡΟΓΒΟΏΔΙ] ΠΔΡΡΙ 688. ᾿ 
Τὴ οοπέϊμμεα ργθναίθηοα οὗ {{π|8 Ὀαἰ 61] βυβϑίθιῃ οὗ σοὶ ΟΠ ΤΥ Ὀ6 

ΒΑ ΙΒέλοΙΟΥΎ δοσοιηςοα ἴον ὈΥ {Π6 ῥγοίουπα Ἰρποόσγάποθ οὗ {π6 πδίισθ 
οὗ 16 πυπηδηὴ δαοαγί, ἰῇ ψΔ1οῖ Μοβεπ)τηράϊδῃ ἰθανθδ 118 νοΐδτγ168, ---- 
1ῃΠ6 νδηΐ οἵ σγῖρὶῦ ἸΏΟΓΑ] ἴδοϊϊησ, τυ ἰοῇ ΔοσοιΏρΆΠ168. ἱπηνοίογηαϊα δηᾶ 
Ὁ ΘΥΒΆΪ ἸσΏΟΓΔΏΟΘ,--- [Π6 Ὑ]6681η ν᾿ ΒΊΟΝ 10 ΔΠ10ν}8 18 ργοΐβββουβ ἴο ᾿ἰν6, 
δηὰ 1Π6 ΟἸϊπδίθ8 ἴῃ νυ] οἢ (Δ 6 Υ ]ἶν6,--- [6 ΘὨΠΠ]Πηρ ἀδβροί δα οὗ 4]}} 
Μομβαδιηηθάδη ρονογη πη η[8,--- ἀηα {86 οαὐπηϊηρ ἔγαυα ἀηα οχίοσγίοη 
Ὑ ΠΙΟΝ ἘΠΊ νΟΥΒΆΪΥ ργαν 81} ἴῃ ἰποι. 

“1,6ὲ ποὺ ἴμθῃ {πῶ ΟΠ τιβδη 6 οῇεπαοά, οὐ {πὸ ᾿ηῇ 46] {τ ατρἢ,, 
αὖ [Π6 βυυσοθδβϑίι! δϑίδ Ὁ] Ἰσπαθηῦ ἀηα ἰοηςσ σοητηυδηοα οὗ 80 δοκηον- 
Ἰεάσεά δῇ ἱπιροβίιγα, 88 δου ηρ ΔΠΥ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪ6 στουηά οὗ οὐ]δοίίοη 
δραϊηδὲ ΟἿ ΒΟΙΥ ἴα, [1,6ἴ (Π686 Θνθηίϑ σαΐμον θ6 οοῃδιἀδγοα 858 ον]- 
ἄδποοϑβ οὗ 1059 ἐγ ἢ, ----- 88 ΔΟΟΟΙΏΡ ΙΒῃταθηίθ οὗ [ῃ6 φεπορλαὶ ρτβάϊοτίοη οὗ 

δ ὦ Μο)Απηπιοα οβι Δ Ἐπ εα ἢἷ5 το] ρίοπ, ᾽ Βαγ8 ἴπ6 Ῥγοίοπη ΓΆ504], “ ὉΥ ΚΙΠηρ ΟΠ οΓΒ,---- 
δεδὺ8 ΟΠ γῖβο, ὈΥ͂ τπακίηρ δἰ8 [Ὁ] σα ἸΔΥ ἀοννῃ [ΠΥ οὐη ᾿ἰνὸβ; ΔΟΒαπηπιοά, ὃν ἑυγοὶὰ- 
ἀϊηρ πὶ Ἰανγ ἴο Ὀ6 τοϑα, --- 7685 ΟἸγίδο, ΌὉΥ σομαπλβη δ πρ᾽ 19 ἴ0 τοβὰ. [Ιῃ α πνογά, 1Π6 ἴνψο 
ὝΕΓΟ 80 Ορροβίϊα, ἴῆδι ἱΠ Μοδαδιμποα ἰοοῖς 186 τΥἂῪ ἴῃ 8}} ἢππηδη ΡΓΟΌΔΌΙ ΠΥ τὸ βασοςοά, 
δεβιιϑ9 ΟἸιγιρε ἴοοκ 1Π6 τυϑΥ, πα ΔῊΪΥ Βροδ Κι, ἴο Ὀ6 ἀἰδαρροίϊπϊοα, Απά Βοηοο, ᾿πδῖοδα οὗ 
οοποϊαάϊηρς τπδὶ Ὀοοαυϑο Μοβαπιπιοὰ βυσςοσι(οα, 765 08 τὶ ἴῃ ΚΘ ΤΠ ΠΟΓ ἤάανο δπ0- 
οοοὐ θὰ, τῷ οὐμρῆξ ἴο ἰηΐεσ, τπδἴ βίηςθ Μοἰιδιηπηθὰ ἢ89 δυςοοοαοά, ΟἿ ΓΙδι  Δη  Ὑ πιιδὲ ανα 
ἐπον ΔΌΪΥ ρογβθοά, [ἰδ δὰ ποῖ ὕθοπ βδυρροτίοα ὈΥ͂ 8 ρονγοσ δἰϊοροῖμοῦ ἀϊνηα." 'ΓΠουρι8, 
Ρ. 197. Ἰ1ωπάοη, 1806. 

2 Απὰ γεῖ, ποινὶπβιαπάϊΐηρ {πὸ ἴλοῖβ δθονα βίαιοα (βιις ἢ δ. ἴπ 58 }Π}8 ἰο ἢ] οὶ ᾿ηΠ ἀ6 ΠΥ 
18. ἀγίνοη), ἰδ 88 Ὀσδη βεβεσιθὰ ὮΥ δὴ δηϊδροηϊδι οἵ γονοἰδιίοη, παῖ “ οὗ πὸ ἴννὸ ὕοΟΚ8 ᾿ 
(μὲ Βιδὶς απὰ τῆς Κογβϑῃ), “ ἐἦε ἰαίίογ " (16 Εογαπ) “λας (ἐξ πιοδέ ἱγμίλεα, ἀπά α πιοτὸ ἐπι" 
Ῥ͵Τεεδίυο πιοταὶ σοάε! 1 

5" Τίια τορίοϑ, δῦοτο Ηἰϊπίοᾶ, δ δι} ᾿ΠΠιϑιγαιϊιοὰ ὈΥ Μδῖγ. Φονεῖϊ, ἰῃ ἷ8 ΟΠ γϑιίαη 6» 
ΒΟΔΤΟΪΘΒ ἴῃ 186 Μίεαἰτοττϑηθδι,, ΡΡ. 247---276. 

τ2 
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ουγ 1μοτ, {πὲ 3αἶδο ὑγορἠείβ ἀπά ζαῖξο ΟἸιγὶβίβ8 δλομϊζα ατγῖξο, απὰ δλοιζα 
ἀεεεῖυε πιαηψ ; θα δβρθοῖα! γ οὗἨ {παῦ ραν συ Δ Πα ΘΧΡΓΘ5Β ργόοριθοαν 
ἴῃ [6 τουϑ᾽ αὐ ηΒ οὗὨ 818 θεϊονϑᾶ ἀϊβοῖρὶε (Εν. ἴχ. 1. ζο.), ψ μος ἢ 85 
Ὀδθη ἀδίοσγτηϊηθα ὈΥ͂ [Π6 Δ] 6βί σοπιτηθηΐδίουβ ἴο ταϊαδίθ ἰο {6 ᾿ππροβῖος 
ῬΜομδαπηπιθά, πα ὕο ἢ18 ἔαἶβθ δῃα ἱπηρίοιιβ το] σίοπ, στ οῆ, ἀγέρι Πἐλε 
α βπιολο οἱέ οΥΓ ἐδε δοίίοπιϊος5 ρἱΐ, ΒΔΑ ΘΏΪΥ ονθυθῃδαον θα {Π6 βαϑίο ΓῚ 
νοῦ, δηά Ἰηνοϊνοα 115 τγοίοῃοα Ἰμαθιίδηΐβ ἴῃ ἀαγλποοα απᾶ ἔπ 
6770 τ." } 

(4.) 1μαβύϊγ, 1Ὁ 18 ορ)]θοϊοα {παΐ Ολτγίβέϊαπῖέν ἐς ἀποιοη οπῖψ ἴο α βνπα 
»ογίϊοη ὁ}, πιαπἀϊπά, απά ἐδλαΐ ἐγ ἐλ ΟἈτδέϊαη τευοίαξίοη σαπιὸ ἤγοηι Οοα, 
πὸ ρατί 9} ἐδς ἀπιπιαπ τασο τοομα γοπιαΐῃ ἱσποταπέ ο ἐΐ, πο μπαάογείαπά- 
ἔπ τοομία Καὶ ἐο ὃ6 οοπυϊποεά ὃν τί. 

“"ισογ. ΤΊ Ορροβϑῖβ οὔ {π6 Ο γιϑίδη τονοϊδοῃ οδηποὺὶ τ ἢ ῥσοὸ- 
ῬΓΙΘΙΥ υτρα 118 ΠΟΙ -ὈΠΙΨΘΓΒΑΙΥ 88 8Πη Οὐ]ΘΟΙΊοἢ ; [ῸΣ {ΠΟ ῚΓ το] ρίοη ( 
[Π6 ἀοίβιη, Οὐ σαύμπον δίμοῖβηλ, ἈΙΟ {Π6Ὺ σγῖβῃ ἴο ῥσοραραῦθ, τῦδὺ ὃδ6 
ἀοϑισηαίθα ἈΥ̓͂ {Ππαῇ ΠΆΠ16) 18 80 ΨΟΣῪ [ᾺΓ ἔτοιῃ Ὀοϊηρ υπίνογεαὶ, ἰμδῖ, 
[Ὁ ὁπ6 Μῆἶιο ῥτοΐθββαϑ (6151, γῦ6 85Π4}1 Βπὰ ἴῃ {π6 που] ομδ ἐπουδξαπὰ 
Ὑ1|0 υγοΐοββ Ογβδηϊγ. ΒΒ Θβί 68, νγχὸ ΟἸΘΑΥΥ 866 ὑπαῦ ἸΏΔΏΥ ὈΘΠΘΗ 18 
ψ οἢ ἀοα [ὰ8 Ὀοδίονγθα πα ΤΏΘΏ ἃΓ6 Ῥδγία] 88 ἴο {86 δη)ογτηθηΐ. 
ϑοΙη6. ἅγΓ6 σίνθῃ ἴο ῬΑΥ ἸΟ]ΑΥ ὩδίΟη8, Ὀὰΐὺ ἀφηϊ6α ἰο {86 τοβί οὗ {Π6 
ὙΌΣ] ; ΟΥΠΟΥΒ ΓΘ ῬΟΒΒθββϑα ὈΥ βοῖὴθ 1πα ᾽ν: ι}8 οηἶΐγ, οὗ ἃ ἰανοιϊΐοα 
παθοη. Α πηοάογαΐα Κπον]δᾶρα οὗὨ βίου Μ1}} Ὀ6 βιιῆηοιοηῦ ἴο σοη- 
ψῖποα 8, [πα ἴῃ {Π6 τρογὰ] ρονογπηγθηΐ οὗὨἩ [86 σου], [16 Ὀουπί168 οὗ 
Ῥτγονιίδποθ, 45 Μ6}} 848 τηδηΐαὶ οπαονιηθηΐίβ, πα (ῃ6 τηθδ8 οὗὨ 1π}- 
ΠΟΉΡΕΤΗΣ ΑΙ ἀϊδιγι θυ δα ἢ τ μαῦ ἈρΡΘαγΒ ἴο ὰ8 8 ππροαιϊιαὶ μδηά. 

ἤθη {π6 οὈ)δαίοΩΒ ἴο {Π18 Ἰπϑα υΑ] ΠΥ οὗ ἀἸβισ α οἢ γα σοπβιἀοτοα 
δηα τοίυϊοα, {π᾿ οὈ]θοίϊοη. αγίβιηρ ἔγοσα π6 Ῥαγίαὶ Κπον]οᾶσε οὗ 
ΟΠ ΓΙ. ΙΔ ΣΥ 18 ΔΏΒΎΘΙΓΘα αὖ {Π6 Βϑιμθ {{116. 
ΤῊ βυδ)θοῖ, Πούγονοσ, τὺ 6 νἱονγοᾶ ἴῃ Δπούποῦ ἰἰσμῖ. δοῖηθ 

Ὀ]αββίηρθ ἤονγ πηηηοθαϊαίοϊ νυ ἴοπὶ (ἀοα ἴο ΘΥΘΓΥ͂ ΡΟΙΒΟΩ ὙΠῸ ΘΠὨ]ΟΥ͂Β 
1π6πὶ; ΟἰΠΟΓΒ ΓΘ οοηνουθα ὈΥ π0 ᾿πβίσι τ ἾΑ ΠΥ οὗὁἨ πιδη, δηὰ ἀ6- 
Ῥαηα οἡ {π6 Ρ] ΔΗ ΠΤΟΡΥ οὗἩ τηδὴ ἔοσ {Π6}]Γ σοη θᾶ πο 6 Δηα αχίθῃϑβιοη. 
ΓΗ Ἰαβῦ 18 1πΠ6 6888 85 ἴο {6 Κπονίεαρα οἵ ΟΠ γϑυϊδηϊγ. ΥὙΥ̓Βοα 1 
γν88 ἢγϑί τονοδ] θα, 10 νγᾶβ Θοτητη 64 Τηΐο {π6 Παπά8 οὗὨ {πε ἀϊβοῖρ 68 οὗ 
4] 6818; 8Δη4 118 ρΓΟΡΑΡΔΙΟΙ ἴῃ {π6 του] ΟΥ̓Ὸσ βίποθ ἢ88 ἀθροη θα θα 
ΠΟΙ ΘΧΟΓΟ.Β ἴῃ ΡῸ]ΠΒΠΙηρ 10 ἀπηοησ {πΠ6 παίίοηβ. Τηδὶ ἃ τηοἶδη- 
οΠοΪν ποσί σοησα ἢα8 θθθη ἴοο οἴΐθη θείγαγοά, ταυβὺ 6 δοκποπ]οασοά 
Δη ἀερίογοά, Βυΐ αὖ {πΠ6 βαῆηθ ἔπη [Ὁ ψν1}}} Ὀ6 ἐουπά, {παὺ ἴῃ παπὶ- 
θοῦ] 688 ἰπβίδποθβ {Π6 τηοϑῦ υἱοϊθηΐ Ορροβι ἢ 48 Ὀ6θη τηϑάθ ἰὸ (ἢ 6 
'Ζολίοιιϑ δμάθανουτβ οἵ ΟἸ τ βίϊδηβ; δηὰ {παΐ 1Ὁ 18 ονὶηρ ἴο {6 βδῆ- 
ΘΌΪΠΑΥΥ Ρογβθου 008 ΒΥ {π6 τυ ογθ οὗ [μ6 ψου]ᾶ, {πᾶὶ (6 (ἀοερεὶ 4068 
ποῦ πον δη] σῃίοη 186 τ Πο]6 ΠΑ ΙΔ 0]6 ρορθ. [ΙΓ ἃ οοπαυογου, ἴο]- 
Ἰοννϑα ὈΥ ἷ8 ρονγθγίι! ἀγπλγ, ἀθβοϊαΐθ ἃ σοιηΐγΥ, δπα Ὀυσγῃ {Π6 1168 
ΔΠα ὙΠ] ]ασθ8, ἀπα ἀσβίγου (86 σϑύϊθ δηα 86 ἐειἀο οὗ οοτῃ, 8ηα [{6 
ῬΘΟΡΙΘ Ῥϑυῖβῃ ἔοσ οοϊὰ ἃπὰ υηρσοῦ, 18 ΓΠ6ῚΓ ΤΑΙΒΟΓΥῪ 0 Ὀ6 Δ8οσιθ6α ἴο 

ΓΒ ο Βαπιρίοη Τκοίπγοβ, Ὁ. 99.; ἴγοπι ὙΠ ἢ ΤΩ ΒΓΟΣΙΥ τνοτὶς (ἢ6 Ῥγοσοάϊπρ 5κοίος 
Οὗ {16 Ῥγόρτοβθ οὐἨ Μομδιππιθαϊβπὶ ἢ88 θοθη ΟΠ ΘΗ͂Υ ἄτανγπ. [1,288 οἡ ἴδε Αὐιμοητὶςὶν οὗ 
τη Νον Τοριαπηοηῖ, ΡΡ. 377---385. Βρ. Ῥοτίδιια οὐ ἴπθ Ο γϑμη Ἐδνοϊατίοη, ργοροβι τοι 
ὙΠ. 8566 δἰδο Βρ. ϑιιπιποῦβ Εν άρποςβ οὔ ΟΠ τὶ βΔηἶν, σἤαρ. νυἱϊ. οὐ 186 ΝΥ ἰβίίοπι τηϑπὶ- 
Τεδιοά ἴη τῃς Ογἰκιδη ϑογριιγοδθ, σοτηραγοα νν1}Δ 1160 εἰπιο-βουυϊηρ ῬΟΙ ΟΥ̓ οὗὁ Μοδδιημπςὰ. 



Νὸ 7εδὲ αγοιιπὰ ὁ Οὐ)οοίϊοπ ἔο ἐς (΄οερεῖ, 32ὅ 

8 δηῦ Οὗ σοοάηοβθ ἴῃ (οἀ, οἵ ἴο ἔπ Β ρου ου παϊπο τυ ϊοκπ688 οὗ 
Ἰδη Τὴ6 ΔΏΒΥΘΙ 0011] ΘαΌΔΙΪΥ ΔΡΡΙΥ ἰο 186 ΒβΒιιγεοῦ Βοίοσθ 8. 

Βιυΐῦ {Π6 οὈ]δοίομ νν1}} ἈρΡρθαῦ 1688 οοροηΐ, στ θη 1 18 οοῃδιἀογοά 
1παὖὺ ΟἸ ΓΙ ΒΌΔΉΙΥ 18 ποῦ {π6 το] ρου οὗ ἃ ἀδύ, ποὺ οὗ δὴ ἀρ; δυΐ 8 
ΒΟΠΘΠΙ6 οὗὨ τπϑτου, ἴπαὶ ρυϑάυα! ]ν αἰίδιηβ 118. στη ρ 8, δἀπὰ ψ Ἰςἢ, 
ΟΥ̓ΘΤΟομηρ 8}1 Ορροβι τοι, εοὐΐἑ Ὁ] ΑἸ θ6 ρτοραραῖδά τπσουρβουΐ 
1η6 δα. Τῆ6 πιοβὺ ΘΠ] ρ ςοηθα δηα θ6δβὺ ον 1] 186 παιοηΒ οὐ ΕΌΓΟΡΘ, 
Αβίβ, δῃαὰ Αἴτῖοα, λαυθ ὅθε Ὀϊθδὺ νυ {μΠ6 (ἀο8ρ6] ; δηὰ στ σαρατὰ 
(ὁ {πὰ οἴποσβ, ἰὸ ψ Βοῖ 1Ὁὺ 88 ποὺ γϑί Ὀθθῃ οδγγὶϑα, {18 ανουν ἢ 88 
θοθη ψ ἢ} 6] ἔσοιῃ {Π6πὶ, Ὀδοδιδα 1Ὁ 18 ογάδι πϑα {μαῦὺ 1Π6 βργϑδάϊιρ 
οὗ 106 (ἀοθραὶ βῃουϊ ἃ Κορ ρᾶοθ σι {Ππ6 ἱπρτονθιηθηΐβ οἵ σϑᾶβοη. 
ΤΠ νι] Βάοπὶ οὗἩ 1818 ἀρροϊητηθηῦ 18 θυ θη. ον θἰδίίοη 18 πιοϑὺ ργο- 
μῶν Ὀοδίονοα δἴἴοσ 16 γθακηθββ οὐἨ δυμπηδῃ γϑάβοῃ, 1η 15 Ὀαβύ βίδίθ, 
88 Ὀδ6η ἀοριμοηδίγαίοα ΌΥ͂ Ἔχρϑγίθποθ Βϑβιάθβ, 1ὃ ου]Ἱά ποῖ μᾶνθ 

ΔηΒΥγΟΓΟα (Π6 ἀδδισῃ ἱπ οπαρα ἴο μθ6 ργοάἀυοσοα ΟΥ̓ [Π6 (οβροὶ, 1 10 δά 
66 ὈΠΊΨΘΓΒΑΙΥ Βργοδὰ αὐ [Π6 ὈορΊπηϊηρ. 106 οΘοποσρτομβ ψΒ οὶ 
(86 οοηνογίοα Ὠοαίμθπη8 ἰοστηθα οὗ π6 ἔγιιθ σοὶ σἼΟΠ ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ 
ὙΘΓῪ ΠΡΟτίδοϊ : ΠΘησΘ Βργϑης {Π6 στοαὶ οοτυρίοηθ οὗ ΟἾγΙ δ ΠῚ Υ 
ὙΥΠΙΟΝ 80 ΘΑΓΪΥ Ῥσονα θα, Ηδα [Π6 ΟἸ γδιϊδη σγο] σίου ὈθΘη ππηΐϊνοῦ- 
ΒΑ] ΡΤῸ ὡὰ ῃ ἴμ6 ἢγδύ αρθβ, 1Ὁὺ που] δανο ὑθθη αἰ βιιβοα ἴῃ δη 
Ἰπηρογίθοῦ ἔοση. ΝΟΥ 18 1818 411. ῬὍΤῃο ραγί!δἱ ργοραχαίίοῃ οὐ {}6 
(ὐοδροὶ, σὰ τΠ6 οἴποσ οδ]θούδοπβ ὑπαὶ ἤν Ὀθθῃ ἀαύῃν ἢ Ἀρδϊηδῦ 
Ὁ ΓΙΒΌΘΗΠΥ, Πανΐηρ ΤΟπαογοά 118 ἀϊνίηα ΟΥ̓ ρΊΠ4] ἃ τηδίῖον οὗ ἀἰβμιιῖο, 
{Π6 ὕῬδπάθηου οὗ τπ686 ἀϊδρυΐθθ 88 Ὀθθη ἴ᾽ βδραγαίθ {πΠ6 ν βϑαΐ ἔΌΤ 
{Π6 οΠϑΗ ( οἢ αὖ τ6 Ὀοριπηΐη ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ παϊχοα 1186] τ ἢ {10 
ΠΌΡΡΟΙ 8ηα ἴο τρᾶκα ΟἸ γιβϑίϊδηβ ἄγαν {861 το] ρου ἴγοπλ {Π6 δογι- 
ἴυγο8 δίομπθ. [{ 18 ἰπ8 τῃδῦ ΟἾ ΓΙ ΒΕΔ, ἴῃ {Π6 σουΓδο οὗἁὨ ασοϑ, νν}}} 
ΔΟΠ]ΌΪΓΟ 118 σοηυϊηθ ἴοση. ὙΠΘη, α͵8ο, 1 Μ0}}} 6 δϑιυστοιπά θα τυ ἢ 
1Π6 στολίοϑι Ἰυβῖτο οὗ δυϊάθῃοθ; δῃηὰ δἰ βουσῆ, ἴοσῦ ἴῃ τϑαδοὴ 715 
βίδα, {πΠ6 (ἀοβραὶ [88 μι πογίο Ὀθ6 πη οοηΗβπΘα ἴο σομηραγαίίνοὶν ἃ ἔθιν 
ΘΟΙΠἰΓ68, γοῦ Ἧ͵ΚΟῪ 86 αββιιγοα {ῃπαῦ τὰ ἀπι6 {{π|6 1Ὁ Μ1}} 6 οἴἶδεγοα ἰο 
{Ππ6 411, δῃἃ ν}}} ΡῈ ἀιδιβοά ονὐοσ {π6 016 οαγί ἢ, υνἱῦδ 41} 118 
δἰτοπάδῃϊ ὈΪοδϑίησθ. ὍΤῆο ργϑαϊοίοηϑ οὗ ἴπ6 ῥσορῃοίβ, οὗ ΟἾ γῖβῖ, ἀπά 
Ὧ18. ἈΡΟΒΙ]68, τον ἴο {86 οχίθηβίοη οὗ (ῃ6 (ἀοβραὶ, Ἔχργθϑβὶν δῃ- 
Ποιηο6 πα 11 18 ο Ὀ6 δι8 ῥσοργθβείνοὶυ αἰδἔιιδεα, δηὰ ἰῃαὺ Ὁ νν}}} 
ἤηΔ]γ ὑσρἢ, θα ἐδέ εαγίἠ δἰαϊ δὲ γμὶϊ 9 ἐδιε ἀποιοϊοαφο 9 ἐὴδ 
]ιογά, ας ἐδο ισαΐογ8 σουεῦ' ἐΐε 8εα. (84. χὶ. 9.) ΤὨγουρἢ {Π|| ἀν 6 
Ὀ]οδϑιης οὐ 1Π6 Ἰαδουτϑ οὗ μυπάγοαθ οὗ δι! ι] τι Β5] ΟΠΆΓ]68, τ πὸ να 
Ὀδθη ἃπα ΔΓ6 ΠΟΥ διηιρὶ ογϑά ἢ οΑττυτηρ ἴ[π6 (Π08ρΡ6] ἱπῖο 4] ἰαπ 8, γΧῈ 
ΒΕΕ στοδῖ δάνδησθϑ αοέμαϊϊῳ πιαάδ ἴῃ βυτοδαϊηρ ΟΠ ΥἸΒΌΠΔΠΙΓΥ ; ἀπὰ νγ6 
ἀουδὲ ποὺ διυΐ [6 οβρθὶ ψ}}} θ6 ρῥαηίβα, Ἀργθθν ἰοὸ τΠ6 αἀἸνίη6 
γοα στ] οἢ 8, ἴῃ 41} τ1Π6 ναϑῦ σοῃτποπῖβ οὗ Αἰἴγοα, Α 8:8, Αλοσῖσα, δπὰ 

1η {π6 Ἰϑἰαπάβ οὗ Δυδβίγαὶ Αϑἰδα. 
ΤΠ δἰ ΠΟΥ πὰ ρῥἱοίγυ οὐ {Ἀ111}0]6 πλθῃ, 1Ὁ 18 γι, σδὰ πανοῦ 40 

βίο ἴο {86 τηϑδὴβ σψηϊοῖ οὐ [88 φγδοϊου δὶ υουοῃϑαίεα ἢ δηὰ ἰύ 
Ὑ}}} αἰ γᾶγβ Ὀ6 ἃ σϑαὶ στοῦ ἰο ροοά πιϑη, {δμαΐ, ΔΠΟΙΡ ΠΊΔΠΥ͂, ὑπ 6 ΓΟ 
Ἔχἰδίβ 1116 τθοσο ἐμδη [ἢ 6 παιηα οὗ Ὁ τϊδαη. Βυῦ {Π6 δἀνοοκίοβ οὗ 
ΟἸ γι δυϊδηλῖν ἀο ποῦ ργοίθηα {πὶ ἰΐϑ Ἔν  ἀθ 66 18 80 ᾿γγθβιβί] 016, (Πα πὸ 
ὉΠ ογϑίδπάϊηρ ο8π [31] οὗ θεϊηρ οοηνιπορὰ ὈΥ 1; ποῦ ἀο ἴμου ἀθηγ ἰΐ 

1 Βοχυε᾿β Ἑκδαὺ οἡ 16 Ὠἰνίπα ΑἸ ΠΟσΥ οὐ (ἢ. Νενν Τοβίδπίθηϊ, ἢ 385. 
Υ 3 
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ἰο πᾶν Ῥοθὴ σὴῖη {Π6 σοτηρα88 οὗἨ αἰνὶπθ ῬΟΟΥ ὑο ἤδυα ΘΟΙΩΣ.- 
πἰοαίοα ἰὸ τῃ6 ψοΙὶα ἃ ΒίσοΣ ἀορτοο οὗἨ δβϑβυγϑηςθ, δπα ἴο βᾶνα σίν θη 
ἰο 159 δσογα πῃ] οϑίϊοη ἃ ΒΙΓΟΩΡΘΥ Δα ΙΏΟΥΘ οχίθηβῖνο βυθοῦ. Βαΐ 
1π6 ποῦ μανίῃρ πιο δνάθηοθ 18 ποῦ ἃ βΒυ Ποϊοηΐ ΓθᾶΒοη ἔογ στο)θο 
{πὲ τ ποῖ τ αἰγοααν μανο. [1 βυοῇ ουϊάθπος σοῦ ἐγγεβιβεϊδίο, τὶ 
που γαβίγαϊη {Π6 γοΪ ὨΓΆΓΥ ΡΟ ΘΤΒ ἴοο πηι ἢ, ἴο ΘΉΒΟΥ {Π6 ρυτροβα 
οὗ ἐγῖαὶ δῃὰ ργοθδαίοη : 1ὺ ψου]α ς641}}] ἔὉΓ ὯῸ Θσχϑσοῖθα οὗἨ οδπάοιχ, 
ΒΟΥΪΟΙ 3688, ΠῚ], ᾿ΠΟΑΌΪΓΥ ; ΩῸ ΒΤ: ββίοη οὗὁἨ ρῥϑββίοῃϑ, ᾿ἱπίθγαβίβ, 
δηα ρῥγοϊαάϊσθβ, (0 τηόσγαὶ ουϊάθηοα, δηα ο ργόθδῦϊα ὑγαῖῃ ; πὸ Βαθιῖϑ 
ΟΥ̓ τοῆροιίοη ; ποηα οὗὨ {πᾶΐ ῥγονίουβϑ ἀδβϑίγθ ὕο ἰθδγῃ δπα ἴο ΟΌΘΥ (86 
Ὑ}}} οὐ (σοά, νι μο ἢ ἔοσιηβ {π6 ἰοϑὺ οὗἉ {π᾿ νἱγίαουβ ρῥυϊηοῖρῖθ, δηα Ὡς ἢ 
Ἰηάπσοϑ θη ἴο αἰϊθηάᾷ ὙΠ σατο δηα σονθθηοα ἴο δΥΟΣΥ ογϑά!θ]6 
Ἰητἰπγαϊίοη ΟΥ̓́ΤΠαι γ011}1, ἀπ ἴο Το ϑισ Ὀγοβοηΐ δανδηΐίαροβ δῃά ργοβϑηΐ 
Ρἰοαθαγθα [0 ΘΥΨΘΥῪ ΤΟΑΒΟΠΔΌΪ6 δχροοίαζοη οὗἨ ρῥγορὶ δῦ 18 [ἈνουΣ. 
““ ΜΙ͂6η 5 πλογ8] ὑγοθαίοη ΤΑΥ Ὀ6, ΠΟΊΕΙ Π6Υ ψ}}} ἴαΚα ἀτι6 σαγα ο 
Ἰπίοσιη {Π|6ηγβοῖνοβ ὈΥζ ἐπιρατέϊαϊ ΘΟ. ΒΙ ΟΥΑΙ Οη ; δηά, αἴθ ιναγάβ, ν ἢ 6- 
{ΠῸῚ {πον ΜΜ01}}} δοῦ 88 [88 οᾶβ6 γα. 98. ρου ἴΠ6 δνιάθησθ τ οἢ ΤΠ6Ὺ 
μανθ. Απάαιῃῖ8, ψὸ πα ΟΥ̓ ΘΧΡΟΓΊΘΏΟΘ, 18 οὔὔθῃ ΟἿΣ ργοθαίο, ἰῃ ΟΌΣ 
ἰοπΊρογαὶ οαραοιτγ.""} 

ΕἸ ΓΙΒοΣ, ΗΓ τΠ6 ονυϊάθησα οὐ {186 (ἀὐοβρϑὶ Το γα ᾿στοβιϑυ 016, ᾿ἐ ποι]ὰ 
Ιθᾶνθ πὸ ρΐδοα ἴῸγ {πὸ δαἀτηϊββίοῃ οὔ ἐπέεγπαϊ ευἱάσποοῖ ; ψ ἈΙΟΒ οὐρΐ 
ἴο ὈΘΆΓ ἃ σΟηΒι ἀ6γ Ὁ]6 ραγύ ἴῃ ἴπ6 Ῥγοοῦ οὗ δνϑσυ σονοἰαίίοη, Ὀθοϑιβθ 
10 18 ἃ Β066165 οὗἩ ονάδπος ΜΒ ΟΝ ΔΡΡ]168 1861 ἴο (86 Κπον]θᾶρο, ἴονς, 
Δα ρτηοίοα οὗ νἱγίιθ, πα ᾿ν ΒΙΟἢ Οροσαῖθβ ἰὴ ργορογέοι ἴοὸ (6 ἄδρτδθθ 
οἵ τῃο86 αυδὶτῦϊο8Β πο 1Ὁ ηα5 ἴῃ τὴ6 ρϑύβοῃ ῆοτ ἰΐ δάάγαββαβ. 
Μδη οἵ φοοά ἀἰϑροβι οηβ, διηοησ ΟἸ ΥἸβίϊλ 8, 8Γ6 ΟΥΘΔΌΥ αἰοοίοα Ὀγ 
16 ᾿τπηργθβϑίοη τ ἢϊοῖ (Π6 δοΥιρμύαγαθ {Πποιηβοῖν δ λα οα {Παὶσ τη 8 ; 
δηα {Π6Ὶ]Γ Θοην] ΟὕΟη. 18 τηιοῖ δ γοηρι αποα ὈΥ̓͂ (Π656 Ἰτηρταββίομβ. [ 
5 ᾿ΠΚ ιν 186 ἔσὰθ {παῦ ΤΠΟΥ ν᾽ ΠῸ ΒΙΠΟΘΥΘΙΥ δοῦ, ΟΥ̓ ΒΙΠΟΘΙΘΙΥ Θηἀθᾶγοῦῦ 
ἴο δοῖ, σοουταϊπφ ἴο νυῆδῦ {Π6Ὺ Ὀ6]ονα, ὑπαῦ 18, δοοογαϊηρ τὸ {π6 δὲ 
ΤΟΘΆ] οὐ (Π6 ῬγοΟθ Δ 1 ΠΠ165 (οτ, 1 {16 γϑδάθυ ρ]θαβθ, [16 Ῥοββ1}}}1168), 
1ῃ Παΐαγαὶ δηα γαυθαὶοα το] ρίοη, τ Ιοἢ ΠΟῪ ὉΠ Θλβ ον 8 ρασοοῖνθ, δπά 
Δοσυγά!ησ ἴο ἃ ΓΒΕΟΠΑ] Θβιπηδίθ οὐ Ομ] ΘΠΟ65, 8η4, αὔονθ 84]], δο- 
σογάϊπρ ἴο {Πς }.8ῖ οἴἴἶεοῦ οὗἉ [Π086 ὈΓΙΠΟΙΡ 68 οὗἁἩ στα πἀθ δηα ἀδνοίϊοῃ, 
ὙΠΟ ἀνθ {Π6 νἱον οὗ παΐυγα σϑηθγαΐθβ ἴῃ ἃ γὙ76}} ογάογϑαά χηϊπά, 
δοίήοπι {αι ὁ ῥγοσεοαϊπσ ξωγίλονυ. "ΓΒ α͵80 ταν μανα Ὀθθη 6χδοίΥ 
ννπαύ νγ88 ἀοδισηθα. 5 ΟἹ {Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ΠΘΓΘ ΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟῺΒ ΠΘΥΘΓ βού 
{Ποπηβοῖνοβ ΠΘΆσ ΠΥ δηα ἴῃ δαγπθϑὶ ἴο 6 Ἰη!οσιηθᾶ 1π χοἰ ρσίοη, ---ΟΥ 
ὙΠΟ ΒΘΟΓΟΙΥ τ Βἢ 1Ὁ ΤΊΔῪ ποὲ ρύονθ {γ6, δηᾶ 0 δγθ ἴε85 αἰϊϑηξνθ 
ἴο δνιίάοποθ ἰπδη ἴο αἰ βου 168, ἀπά πιογε αὐϊοηῦνα ἴο ΟὈ]ΘοΙ 8 
ὑπᾶπ ἴο ηὰῦ π88 ἰοηρὶ βῖίποβθ Ὀ6θῃ πιοϑί βα ἰϑίμουου ] 88] ἴῃ ΔΏΒΥΟΥ 
ἴο {Π6 πὶ; ---ϑο ἢ ῬΟΥΒΟΠΒ 8 ΒοθγοοὶΥ Ὀ6 ἱμουρηῦ ἴῃ ἃ ᾿κοὶγ ΨΥ 
οὔ βθοϑίηις [πΠ6 δυϊάβποθ οὐ τϑ]ρίοη, ἐμουρῇ 1ὲ το γο πιοϑὲ οι ιδίη]Υ 
ἴσιο, Δα σΑΡ80]6 οἵἩἨ Ὀαϊηρ' ΘΥΟΣΓ 80 ΠΥ ρχγονθᾶ. “17 ΔῃΥ δοοιυβίομι 
{Πογηβαῖνεβ ἴο ΘΟ Βι ἀ6ν {Π18 δ ]6οῦ ἀβυ8}}} ἰὼ [86 τὰν οὗ στηϊσίῃ δπὰ 

᾿ Βα ]οτ 8 ΑΠΑΙΟΡΎ, Ρατὶ ἰἱΐ. οδδΡ. νἷ. Ῥ. 227. Τὴ σοῖο οὐ ἐπαὶ σπαρίον, τ ἰ ἢ ἐγοδὶϑ 
οη ΥΡ χὰ ἀν μὰ ΠΟΥ͂ πᾶ 6γ οοηϑἰἀδγαίίοη, ν7}}} δ ῃ ἀΔΏΕΥ͂ ΣΕΡΔΥ [86 ἰτοῦθ]ς οἵ ἃ ἀϊίφεπῖ 
ῬΟΓιι88]. 

5. ΤΒΪ5 βογί οὗ ουϊάβῃςθ ἷ8 Ὰ]}Υ δίαἰθὰ ἰπ 86 [Ὁ] ον ἱπς ομδρίασ. 
5 ῬΑΙΟΥ ΝΒ Εν ἄθπο 68, γο]. 13, ΡΡ. 840---352. 
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Βρογῖ; 1 {ΠῸ ν αἰΐθμα ἰο ἔογττηβ δηᾶα σϑργαβοπίαϊομβ, δηα ᾿Ἰηπαάοαυδίθ 
ΤΩΔΏΠΘΙΒ Οὗ ἜΧΡΓΘΒΒΊΟΠ, Ἰπβίοδα οὐ ἴΠ6 τθ8] {μὶποϑ ἱπίθπαθα ὈΥ ἴπαπὶ 
(ἔου βῖσῃβ οἴδηῃ οσδὴ δ6 ἼῸ τόσα ἔπη ᾿πδαδαιδίρὶ Υ Ἔχργαβδῖνα οὐ 1}6 
{Ππϊηρδ βση!ῇῆ6α); οὐ 1 ὙΠ Ὺ δβυδδίλαϊα Παμηδη οὐσοσϑ, ἴθ {Π6 ΤΌΟΤᾺ 
οὗ ἀϊνιηθ γα ; ΨΥ ΠΥ ποῖ 811, ΟΥ ΔΩΥ οὗ [8686 Βίησδ, ΠΙΠάΘΥ ΒΟΙῺΘ 
ἸΏ6Π ἴτοτῃ βϑοϊηρ {παῦὺ ονϊάθηοθ τ] Οἢ τα] ν 18 Θθθὴ ὈΥ ΟἸΠΟΓΒ; 88 ἃ 
1κα ὕυγη οὗ τηϊπᾶ, ἢ γοβρθοῦ ἴο τηδίΐθσβ οὗ σοτησηοη βρϑου]αϊίοη δπά 
Ῥγδοῦοθ, ἀοθ8, ε βηᾶ, ὈΥ δχρϑγϊθποθ, πἰπθν {ἢ 6πὶ ἔγομι αἰαὶ πἸπρ; 
ὑπαὶ Κπον]θασα δηά στὶριῦ ὑπάθγβίαπαϊηρ, ἴῃ τηδύζογβ οὗ σοπτηοι βρθου- 
ἰδίου δπα ργδοίϊοθ, ἐν ΤΟΥ͂Θ ΓΔΙΓ 8Ππ6 αὐϊδηΐΐνα τηϊηἀβ αἰΐαϊη ἰο ἢ 
Αμπάὰ {86 οἰΐδοῖ ν1}} Ὀ6 (Π6 βαᾶπι6, ὙΠ 6. {Π6ῚΓ πορ]οοῦ οὗὨ βϑυϊοιβὶῪ 
σοηβιάθγησ {πὸ ονϊάθησο οἵ σϑ ρου, ἀπ {πο ἱπάϊγοοῦ Ὀαμανίοιγ 
ὙὉ1{}} τοσαγὰ ἴο 1ἴ, ργοσοϑα γΟπλ ΤΔ6Γ6 ΘΑΥΘΙΘΒΒΉ688, ΟΥἩ ΤΊΤΟΣ {Π6 Ρ,ΟΒΒΟΥΣ 
Ὑἱο65; ΟΥ̓́ ΒΟΘΙΠΟΥ 1 Ρ6 οὐἱὴρ ἴο {{||8, {παὺ ἔοτιαϑ δηὰ ἢσυγαίϊνο 
ΠΙΔΏΠΘΙΒ ΟὗἨ ΟΧΡΓΟΒΒΊΟΙ, 88 ὙὙ{6}} 48 ΟΥΓΟΥΒ, ΔΓ ΙΒΙΟΥ ΟΟΟΆΒΙΟΏ8. Οὗ 
τι ἀΐσυϊο, ἤθη {πΠ6 {πϊηρ8 ᾿πίοπάρα, απα {μ6 τας 1036], νου] ποῖ. 
Δίδη τᾶν ᾿μπά σα 8 ᾿ἀἸογοιβ (ΤΠ 80 ΔΓ, 48 ἴο ἰοβα 4]1] βθῆϑ6 οὗ οοῃ- 
ἀποὺ δηα ργυάθηοο ᾿π ποῦ] ]ν ΔΆ γθ, ἀπ ουθῃ, 88 10 βθϑῖηβ, [0 1ΠΊΡΑΙΓ 
{πθῖν βου ΠΥ οὗὨ τθάϑοῦ. Απά, ἴῃ ρἜΠΟΓΙΑΙ, ἸΟΥΥ͂, ΘΆΓΘΙ]ΘΒΒΏ6ΒΒ, ρἈΒΒΊΟΏ, 
δηα ρῥγο)υάϊοθ, ἀο ἰπάοσ τ8 ἔχοι Ὀδὶηρ ΓΙΡΏΥ ἰῃμἰοσγιηθα, ἢ σοδρϑοῖ 
ἴο σοπηο {μίηρσβ; δηα {ΠΟΥ πιαψ, 1π κα ΤαδΏΠοΓ, ἀπ ροσῆδρβ ἰπ 
ΒΟπΠ16 λυ ΠΟΥ Ῥγον] ἀ6ῃ 118] ΤΉ ΠοΥ, 1} τοβραοῦ ἰο τηοσγαὶ δηα γα μοι 
Βι. 0] 6οἴβ, ΙΒ οΓ ονιάθησα ἔγομι Ὀοιηρ Ἰαϊἃ ὈΘίΌγΘ α8, δηὰ ἔγοιῃ θεϊηρ 
Βοθὴ ὙΠ6η ἰὑ ἰ86. ὙΤΠ6 ϑουρίαγα! ἄοοθα ἄθοϊαγα, {παῦ ΘΥΘΣΥ οηδ 85εἰ 
ποέ μπαογϑδίαπα. Απαὰ ἴύ τλκοβ πὸ αἀπΠἴδγθμοα, ὈΥ τ μαὺ γον: θα] 
σομάυοῦ 1π|8 ΘΟΙΔ68 ἴ0 ρᾶᾷ88: ὙΠοΐμοσ (Π6 ονιάσποθ οὐ ΟΠ γι 1 Υ 
Ὑγ88, ΟΥ̓ ἾΏΑΙΥ δπὰ πὴ ἢ ἀσδῖση, Ρυῦ ἀπά ]Ἰοἵ 80, 88 {μαὺ 086 τ ῆο 
86 ἀδβίγουβ οἵ δνυδάϊηρ' στρογ] ΟὈ] σα! οἢ8 δμου]α πού 866 10, πα τῃδὲ 
Πιοηοβῖ- τ 66 ΡΟΥΒοΩΒ Βθοι]α ; οὐ, ἡ ΒΟΙΠΟΣ 1ὖ σομηθ ἴο μ858 ὮΥ̓͂ 8ῃ 
Οἴπον στρθϑπβ. 5 δοιο, {παῦὺ ΟΠ Υ ΒΔ ΤΥ 88 Ὀθθη ϑαίὈ] 18Π6α ἱπ {Π6 
ΜΟΥ], δηὰ 18 80}}} βργοδάϊηρ ἱπ 4}}1 αἱἰγθοίίουδβ, (χοὰ ἀοθβ πού σψοὺκ 
ΤΉΪΓΆΟΪ68 ἴο πιαζο τηθῃ Το σου; ἢ6 ΟὨΪΥ 8οῖ8 {η6 τα Ὀδίογα {ἢ 6, 
88 ΓΑΓΟΏΔ] δηα δοοουηίδὈ]6 Ὀοΐηρθ. [{ γ)͵ὲβ δπα 18 (Π6 τηοτοὶ Ὁ] ἀοβίρση 
οὗ ἀοα, ποΐ ἴο οοπάσῃμι ἴἢ6 τοῦ], Ὀυΐ ἴο βανο ἱἰΐ,---- ονθη ἴο βῆνβ 8]], 
τ πουῦ ἀχοορίίου, 80 ΜΨ1]1 1Ἰδύδη ἰο 186 ονογίαγοθ οὗ ἢ18 (ἀοερεὶ. 
Ης {δαὺ Βα ανοβ δηα οὔθυβ {π6 (ἀοδβρϑὶ δ}8}} ποὺ ἤπα!]ν 6 οοη- 
ἀφηγηθά, Ὀὰϊ ν}}} οὐίαϊη 4 οομρ]οίθ ρϑγάοῃ: ὑἢ1}6, οὐ {86 οὐδοῦ 
᾿ιδηα, ἢ6 ψδο τεοὐ είν τοὐ]θοῖβ (Π18 ἰαδύ στοαῖ οὔβν οὗ βαϊναϊίοῃ ἴο τηδη- 
Κη, πλιδὲ οχρθοῦ {πΠ6 σοηβδθαθῃθθ. ΑἈπά ἐῤε σγοιπα 9 ἀἰξ σοπάεπι- 
παίΐοη ἰδ, (παξ δυο ἢ ἃ Ῥεύβοῃ σλοοϑὲς ἴο σοιηδῖῃ ἱσπογδηΐ, ταΐῃον {π8ὰ 
ἴο βιι στη Ὠἰπη86 1} ἰο {86 ἐοδοβίηρβ οὗ [818 Πα νυ Ώ]Υ τανοϊαίίου. Ζι σὲ 
(} 6808 ΟἸισὶϑί, [6 ὅπ οὐ ΕἸρμίθουβηθβδ, [π6 Τουπίαϊη οὗ ᾿ρ ὺ ἀπα 

1 Ὧδη. χὶϊ. 10. 866 αἷεο 1ε8. χχίχ, 13, 14.; Μαῖιῖ. νἱ. 38. δηὰ χὶ. 25. δῃὰ χὶϊὶ  11,.12.; 
Φοῖη ἢ, 19., ν. 44.; 1 ΟοΥ. ἱἰ. 14. δηᾷ 2 Οὐου. ἰν. 4.; 2 Τίπι. 111. 18.. δὰ τῃδὶ δἰεσιοιναῖθ 
88 Ὅ6}1 88 δ Ποτίταῖῖνο δ πηοηϊ το, 80 ὙΘΤῪ ΤΩΛΗΥ {ἰπ|68 ἱπου]!οαῖοά, 176 Ἰλαί μα(ὴ εατε ἴο 
λεατ, ἰεὲ ἀἰπι ἤδαγ. Ατοῖϊα 8 βᾶνν 860 δί ΓΟ ΙΥ ἴπο τΐηρ ἱπιοηἀρθα πῃ 1686, δπὰ ΟἴΠΟΓ Ρδββ 568 
οὗἉ δεγίριαγε οἵ τλ6 ΠΠἶκα δε π86, 88 ἴ0 δϑύ, ἴππδὶ 180 ῥγοοῦ ρίνεπ ἴο τυ οὗἉ ΟἸ ΓΙ δ: ΠΙΕΥ͂ νγΔ8 1688 
άπ ἴξ τηῖρης πανὸ Ὀδοπ [ῸΓ {Π|8 ὙΘΥΥ Ράγροβο: 71 ἰδ Βαστῆο δυϑηρο}} τδηαιδπ ἰδ ρὶ8 ἐδδεῦ 
1,γἀϊιβ δὰ ἀύθπν ἰηρεπία βϑηδὈ 8 Ἔχρὶογασεμίασ. Ὠς Ὑ γ. [16], ΟὨσῖδι, 110. 1), τουγαγὰ8 
16 οπὰ, 

2 ΒυιοΣ 5 ΑΠδίοσυ, ρῥδτί ᾿ἱ. εἢ. νἱ, ΡΡ. 272, 278. 
τι 
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18) ἐδ σοθιθ ἱπίο ἐδ τοογϊὰ (ἀδίηρ 18 ὈΘΠΙσ ᾿πῆμθηοο8β ΟΥΘΓΎΥ͂ 
ὙΠΘΓΘ, Δπα ἰλνουτίησ τηθὴ 1 ἃ οἶοαῦ δηᾶ (1}} σανθἰαἰίοη οἵ {868 
ἀϊνίης ψ1}}};} απά γαῖ πιὸπ παῦο Ἰουεά ἀαγάπε85 ταίλεν ἐλαη ἰἰσὰΐ, Ἀαν 6 
τοίου βίη ἴο ΠΟΪΊ 688 : --δηὰ ὙὮΥ7 ΔΒεοαιιδε ἐξεῖγ αδθαβ τοότε ουϊἦ, 
Π6 δαᾷ τηδη δνοϊάβ {π6 γαῖα ἢ σοπάδηληβ ἢϊπὶ; Μγ8116 (μ6 σοοά 

ΤλΔῺ 866 Κ8 1, 48 {πΠ6 στουπά- τοὐ]ς πὰ Ῥγοοῦ οὗ πἰ8 δοί!ομβ. 
Τὶ σογα πὸ αἰ ουϊε ἐπϑὶς ἰο δάδυοθ οἴμοσ θχϑιρ]6β οὗ (μ6 Δ] ΑἸπχοπὶ 

ΟὗἩἨ ῥγορῆθου, 1Ὁ {π6 ᾿ητϊῖ8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ δββιρηθα ἤο {818 βθοίΐοῃ σου]ὰ 
ῬογπΪ : τν6 88.4}} ἐπογϑίογα δα Ὀυῦ γγο πιΟΥΘ ᾿ηβίϑῃοαβ 1 1] δ γαίίοπ 
οὔ [π6 δνιάθηςα ἔγοῃχ ῬγΟΡΠΘΟΥ͂. : 

Τῆς ἤγϑὺ 18, {π6 Ἰοπσ' δροβίβϑυ δῃὰ σϑηθγαὶ οοτταρίίοη οὗ {π6 Ῥγτο- 
ἔοββοτθ οὗ ΟΠ τ β ΔἸ Υ, 80 ὈΪαΙΪΥ ἔογοίο!, ἀπ ἀπάδυ ϑοἢ Θχργθβ8 δηά 
Ραγιου ασ ομαγδούθγβ, ἴῃ {Π6 δροβίο]ς τυ ηρδ; νοι, 41} [86 ποτ]ά 
ΤΊΔΥ 866, 48 Ὀ6 6 ρα πἀλπι])ν δ] 416 1η {π6 Ομυτοῖ οὗ Βοπιθ. ὙΠΟ 
ταὶ παὰ Ἰἰνοά 1π {᾿πο86 ἄδγϑ, στοὰ ΟἾ ΓΙ ΒΕ ΠῚ Ὑγὰ8 Βίγ ρ  Ί Πρ ἈΠ6ΟΥ 
411 {π6 ἱπουιηθθιΐ ποῖρηῦ οὗ ΦΘν 18} ὈΙΘΟΙΓΥ ἀπά ρᾶσϑδῃ ᾿ηἰοΐθσϑηοθ 
δηα ρογβθουτοη, οουἹὰ ἔγομι {μ6 δία οὗ {πίηρβ ἤᾶνθ ροββι Ϊν οο- 
)θοἴυγοά {πα ἃ τἰβίηρ βθοῖ, δυθσῪ ὙΠΘΓΘ ΒρΟΐΘη αρϑϊηβί, οι α ΟΨΟΥ 
ἴδνα σίνθῃ ὈΙΓΓΝ ἴοὸ ἃ ἱγγαηΐ, 80 πουἹὰ ορροϑὸ απά οταϊέ ἀϊπιδεῖ 
δον δἱἱ ἰαννα, μαπιδὴ δηὰ ἀἰνίηο, δἰξέπο α8 Οοα ἱπ ἐΐε ἐενιρίε οΥΓ Οοά, 
8 Πα ο]αϊπηϊηρ ἀπ βαρ ἃ Βοορ6 οὗ πηΐνογβαὶ βρὶ για] ΘΡΙΓα ὃ 
ὝΝο, {παῖ Ὀομο]ά {6 Ἰονν δϑίδϊα οὗ {πὸ ΟἸ γιβίῖδηῃ ομυγοῦ ἴῃ {(Π6 ἢγϑὲ 
ἃ06 οὗ 118 αχὶ βίθῃησθ, οουἹὰ δνϑσ αν αϊνίηθα {παΐ 8. σου Κ]6 οἰνα- 
ΤἈΟΙΟΥ οι] οἢ6 ἀΑΥ ἀγῖϑ6 ουὖ οὗ 1, γγῆ0 Βῃοι]α Θβ Δ Ὁ] 18} ἃ γϑαϑί τλο- 
ΠΆΓΟΌΥ, ΜγΠ086 ΘΟπλϊηρ; Βμου]ὰ θ6 τοὐέλ αἰΐ μοιοεγ, απά εἴφηδ, απά ἰψὶπισ 
τουπεγς (ργο ἢ 6α ταϊγβο]68), απά τοἰξῆ αἷΐ ἀεοεϊυαδίεπε8β5 9 πητισὴζ- 
δοιιϑπε58, ΘΟΠΊΠΊΒΗΘΔΙηρσ [Π6 ὙΓΟΥΒΗΙΡ οὗ ἀθιηοηβ, δησθὶβ, οὐ ἀδραγίοα 
Βαϊηῖβ; Τογδιἀαϊΐπο ἰο πιαγγψ, ἀπά σοπιπιαπαάϊπο ἐο αδείαῖπ ζγοπι πιεαίβ 
Ιὴ δδογί, νγα 866 08 σμδγδοίοσβ οἵ ἐλε δοαβξί, απὰ ἐλθ ξαἶβο ργορὴεί, ἀρὰ 
ἐλιο ματγίοὲ 9. αῦύψίοπι, ἸΟῪ ΘΧχοτρ 1Β6α ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ ραγίϊσαΐαγ, ἀπά ἴῃ ἃ 
οἰἵγ ἰπαΐ 158 δααῖϊθα ροῦ βϑύθῃ σηοιπίδιηβ: 80 ἱπαί, 1 186 ροπθβ οὗ 
Ποπιο μδὰ δαὶ ἔογ 18 μι οί ΓΘ, ἃ ΤλΟΓα δοσυγαίο ᾿ἸΚΘηθ ΒΒ σου]ὰ πού παν6 
Ὀδοη ἀγηνη.32 ΤΠ] οχἰϑίθποθ οὐ 1Π686 ΣποηΒίγΟ θ ΘΟΥΤΌΡΟΠ8 οὗ ἰπ6 
ῬΟΓΙΥ δηα δι πη ρ ΠΟΥ οὗἩ 1Π6 (ἀοδροὶ, τη πὸ δΒυμηδῃ ρθηθίγα 0 ἢ 
οουὰ αν ἔογθβθθη, 18 ἃ στϑαῖ οοῃβγιηδίοη δηά βίαπαϊπρ' τοηυταθη δ 
οἔὗἩ {ἰἰ6 ὑγατῃ οὗ {πΠ6 (ἀοβροὶ, ἀπά ἀδπχοηδίσγαϊθβ ἐπ6 ἀϊνίηο ᾿πβριγαϊϊοη οὗ 
{ΠΟ86 ῬΌΥΒΟῚΒ ἡγ]1Ὸὸ τοῖο {π686 ὈοΟΐκα, απα Οἰγουτ ΒΔ ὨἘΆ]]Υ Ὀγοαϊοίρα 
ἔπτατο ανθηΐβ πὰ δαΐατα ΘΟΥΓᾺΡ ΟΠη8 οὗὨ το] ρίοπ, ᾿μβη [6] ν Ὀογοπα 1[ἢ9 
Τοδοὶ οὗ ]] οοποδβρίοη δῃά ἀἰϑοοσῃσηθηῦ τυ ΓΘ Υ λαπιαη. 

1 ΤῊ τορίο8Β δῦουθ σοπεϊ ἀογοὰ ὅτὸ ΔὈΪΥ ἀἰβοιϑ98οα δηᾶ 1ΠΠπδἰταῦβα ἴῃ νασίουβ οἴἶοῦ ῬΟΪΠΙ5 
οἵ νίον, ἴῃ (Με, πον Βρ.) νοηϑάα]θ᾽ Β ἴτοο ἀιϑοοῦγβοβ, ἱπ|} 16 ἃ “ ΒοΙη6 ρορυΐασ Οδ)θοϊοπ 5 
ὙΠΗΠΕ ΟἸὨ το ΠΕ Υ͂ σοηϑίαοτοά, δὰ [Π6 σθΏΘΓΑὶ ΟἸδγαοῖοσ οὗ {Π}06]16Γ Γερτοδοηϊοα.ἢ 8νο, 

πιο η. 1820. 
δ ον ἴα Νὲνν Ὑ δδίδπηθηξς ργορἢθοΐοϑ Γαδροοίίηρ [86 ῬΔΡ4] δπθο τίδὲ (49 Ὑγ6}1 88 ἴποϑ6 οὗἉ 

1) 4.161), 866 Βρ. Νουτοηβ ᾿Ὀἰδβογίδιίοπβ, νοἱ, ἰϊ.; Βρ. Ηυγὰ᾿ 8 Ιπ’τοἀυσιίίοπ ἴο Ῥγορδδογ, 
ΒΟΙΓΤΊΟΠΒ 7. Δα 8. (τ 8, υο]. ν. Ρρ. 171---282.); Κοῖῖ ου ῬΙΟΡΒΟΟΥ͂, νοὶ. ἰϊ. ῬΡ. 1---Θ]. 
Α σΟπΙ} Πα Ο.18 Υἱοῦ ΟΥ̓ [Π6860 Ῥτραϊ οἴ ο8 ΤΔΥ 8180 Ὀ6 βθεὴ ἰῃ ΜαδοἊοκηί μι" Ττατ οὗ [ἢ 6 
(οερεὶ Ηἰβίοσυ, ῬΡ. ὅ76---600. ΕἸ] ΠΠΠυδιγαιτίοηδ οὗ δ} 8 ὑγοαϊοϊζίου τοβρροῦπρ [6 ΡΑΡρδὶ 
ἈΠΕ ἢγιϑῖ, ἴῃ. 2 ὙΠ 688. ἰἰ. 1--1 2. τὴ] 06 Τουπὰ ἴῃ Ὦγ. Βοηδοη Β Π᾿ββοσίδιίοπ ἱπ Πἰφ ρδγα- 
ῬΉΓΑΒΘ δηα ηοΐε8 Ὁροη δι. ῬΑ0}8 Ερίβιῖ68, γαρσγιπιοὰ πὶ ἴ86 ἢ νοϊυπιε οὗ Βρ. Ὗ αἴϑοῃ᾽ β 
ΟοἸ]εςείοη οἵ ΤἈθοϊορίοαὶ ὙΤτδοῖβ; δπὰ ἴῃ Ὅτ. Μ. ΟΒυ 1 νϑη᾿ 8 Ττοδιῖδο “ ΟΥ̓́Τ86 ΑΡοϑίδβυ 
Ῥτγθαϊοϊβα δΥ 8... Ῥ8ὰ]." θυ] η, 1842. 8νο. 
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ΤῊ οἰ μον ἰῃβίδποο δ] πἀθα ἰο, 189 {πΠ6 »γεβϑοπέ βργϑαά οὐ ᾿πβΆάο] έν, ἴῃ 
σαυϊοῦϑ ραγίϑ οὗ {πὸ ργοΐβββθαϊ νυ Ομ γιϑύδη τοῦ], {π6 οἰἴογίβ οὐ σι οἢ 
ἴο δυῦνοσὺ {Π6 ΟἸγδδη ἰδ (γα Κηον) Μ01}} αἱ] πλδίθΥ Ὀ6 ἴῃ γαΐῃ, 
“ἴον {Π6 ραίδβ οὗ Π6}] 8[}4}} πού ρσϑνδὶ] " ἀραϊπβί (ἢ6 σβγοι οὐ ΟἸγιβῖ. 
Απλοηρ; ἴΠ6 νϑγοῦ8 βίρηθ οὐὗἨ {π6 ἰαδέ ἄαψϑ, {παΐ 18, ἀυγίηρ [6 σοη- 
[πυδησὸ οὗ 186 Μοββίδῃβ Κιπρίοπι, οΥ {π6 ργανδίθποα οἵ Ο γι ϑιϊϑπὶν 
πη [86 ποῦ]ά, ἰΐ 18 ἔογθίο!α {πδ΄ ““ἐλόγε δλαϊὶ σοι ξοο δῦ 8 ἀπά πιοολετς, 
ιοαἰλίησ αὐίον ἐλεεῖν οἷο ἰμδέ8, τοῦο δοραταίε ἐλοπιδείυοθ ὈῪ ϑροδβίαβγ, 
ϑεπϑιαί, ποῖ λαυΐπφ ἰδ δρὶγὶί, ἰουόγς οΥἹ ἐλεῖγ' οιοπιϑοῖτοδβ, σουοίοι δ, δοαδί- 
ΕΥ̓ δ, ργομά, διαδρλοπιεῦβ, αἰϊδοδοαϊεπέ ἰο μαγεία, μπίμαηπλζαϊ, μππλιοῖμ, 
εὐἱλομέ παίωμγαϊ αγ[εοίίοι, ἐγιοε-δγοαΐλογα, ζαΐδο ἀσοιδεγαδ, ἱποοπνίϊημοπί, 
υἥενοο, ἀεερίδοτα οΥΓ ἐλοδε ἐλαΐ αγὰ σοοά, ἐταϊίογε, ἠεαάν, μὶσ-πεϊπαοά, 
ἰουεγς Ὁ ρίοαδιγο πιοτὸ ἐλαπ ἰουεῦς 9565 Οοα; λαυΐπο α ζογπι 0} γοαίϊπε55, 
διέ ἀεπψίπο ἐλὸ ροισον ἐλπεγοο." (2 Ῥεῖ. 111. 8.; υἀς 18, 19.; 2 ΤΊ). 11]. 
2---ὅ.) ΤὙ686 ργοάϊοϊϊζοηβ ροϊηῦ οαυὐ {Π6 σα δουγχοθ οὗ 411 ᾿π8 46 ]1γ, 
ἈΠα οὗἨ πιθη ΒΒ πηοίγοδ ἴῸΣ βοοηηρ᾽ δἰ σϑ]ρίοη. 

Τίια ζοβροὶ οἵ 9688 ΟἸγδῦ 18. βῬαγο δῃᾶ δον ; 10 ΓΘ, ῸΓΟΒ ΠΟ] 1 Π688 
οὗ μοαγί δῃᾶ οὗ 116, δα 6 η)0Ἷ 8 δ} ὈΤ ΒΒ:0η 0 Οὐν}} σονδσηηλθηΐ 88 Δἢ 
ΟΥ̓ ἤδηοα οὗ ἀοα, Τῆι βαξοϊῃ οὔ 411] βίϑδίθβδ ἀθροπμβ ἄροὶ σοὶ σίου; ἰΐ 
ΤΑἸΠΙ βίο [0 800 141 ΟΥ̓ δσ, ΘΟ ΌΣΒ ΒΔ 1} ὌΡΟπ ρονθγημηθηΐ δηα ἰαγ8, 
ΔΠ4 ρσίνεβ δοουγῦ ἴο ῥγοροῦῖσ. “Βο] σίου, υπέοϊσηοαϊν ἰονθά, ρογ- 
ϑοίθί ἢ τρθη δ Δ01}}}{168 ἀπίο 4}} Κὶπᾶβ οὗ νἱγίιουϑ δογνΐοθϑ ἴῃ (6 Θοπι- 
ΤῊΟΏ ΘΔ ἢ ;" 1116 ἸΠβ 6} 1 Υ, ἐτησμογα! νυ, δηα βοα!ἴοη ὑϑυδ}} γ ρῸ 
Βαπὰ ἴῃ παπᾶ, [1π [Π6 ρῥγοβϑηΐ ϑίδίθ οὔ {π6 ὑοῦ], 10 8.46} } 18 οἰ βοὶν 
4}Π164 τι (6 ΤΟνΟ] αἸΟΏΔΓΥ απδδίίϊοη ; δπᾶ, ζΘΠΘΓΑΙΥ δρθαϊκιηρ,, ὑῆοβθ 
ὙΠῸ ΔΓΘ ΘΑΡῸΡ ἴο τανο 10 }1886 αἱΐ οχϊϑίϊησ ρονθγημπηθηΐθ, ὕπο [86 
ΟϑίοΒ: 016 ργοίθποθ οὐ ῥτγοιποίϊηρ {π6 ΠΡΘΓΕΥ ἀπ Ὀγοθρογῖν οὗ τηδη- 
Κη, ἅγὸ αἰϊκα ᾿ηῇ6]5 ἴῃ ῥγοοαρί δηᾶ ἱπ ῥγδοίίϊοθ.ί ὙΠ6 ὁπ 8 ἃ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗἩὨ [86 ΟἸΠΕΓ, ἔογ βοδρ(ϊοῖϑαλ βυ νοσίβ {π6 νν Ὠ0]6 
ἐοιιπάαίίοπ ΟΥ̓ πιογα]β; 1ῦ ποὺ ΟΠ]Υ ἴδηθ ἰο οοττυρί (Π6 ταογαὶ ἰδβίθ, 
θυΐ αἶδο ργομπηοΐθϑ [6 στον οΟὗἨἁ νηὶ, ἔγοοῖΥ, δπα ᾿Ιοθη λοι δη688. 
ρσηοβ, ργοδυπιρίποι πὰ ἱπιραϊοηῖ οὗἉ ϑυ ογ ϊπαὔοη, {Π 686 ““ Βοο 6 γ8᾽ 
86 ““τηοο κου 8 Ἡ]8} ἴὸ ΦῸ]ΟῪ {π6 ᾿ταρυ]86 οὗ ὑμεῖῦ οὐα 1818 ἀπά 
ἀοργανθαὰ ρβββίοπϑ, δη ἃ σοῃβοη] ΠΕΪΥ Ὠαΐθ {Π6 Βα] υ ΑΓῪ ποτα] γαϑίγαι ἢ 8 
Σταροβαα ὈΥ {π6 (ἀοβροὶ. ““Ἴἢα τοϊσίοη οὗ ΟΠ σιϑὺ 18. ἃ οοὰθ οὗ ἰανγβ 
88 6} 88 ἃ ΒΥβίδπι οὐ ἀοοίγσι 68; ἃ σι ]θ οὗ ῥσβοίϊοθ ἃ8 ν706}} ἃ8 οὗἉ 1}. 
1 Πα8 οογίαϊπ ΘΟ Πα ΠΟ ἢ8 ᾿ΠΒΟΡΑΓΔΌΪΥ οοπποοίθα νεῖ ἢ ἴ[μ 6 Ὀ6] 16} οἵ [{, 
ἴο νοῆι ἔμοσα 18 θυΐ ἴοο οὗἴδηῃ. ἃ ρτϑαὺῦ Ὁ} 1} Πρ 688 ἴο δι θη. 
Βεἰ]τοῦ, ἰο 6 γοδβουδῦΐο δηα δοπβιβίθηϊ, ται Ἰποϊ δ οὈθάϊοησα ; δητὶ 
Πθῆσα αὐίβαϑ {Π6 τηδίη οὐ]θοίίοη ἰο ἰξ. ΟἸΠΟγβῃϊηρ ἀποἢγιβίϊδη Ἃ115- 
Ῥοϑι οπϑ δηὰ ραββίοῃϑθ 'ἱπ {πεῖσγ ΒΟΒΟπΊβ, δηα νΈΥῪ ΓΘαΌΘΗΥ 430 (6- 
γοίθα ἰο ποι τιϑύϊδη ργδοίϊοθϑ μοὶ Π6Ὺ πν}}} ποῖ ὀοηβοηῦ ἴο δΌδηαοη, 

᾿πο θῃ ῥγοίθπα ἴο ἀβοϊάθ ἀροπ {π6 δνϊάθποοβ οὗ 8ἃ τϑ]!ρίοη ἔγομῃ τ 1 οι 
{Π6Ὺ πανο 1116 ὕο Βορ6 δπᾶ τηυοῖὶ ἰοὸ ἔδαν, 1 11 6 ἔγι6. ὙὩΠΘΓγοίοσα, 
{Π6Ὺ ΙΔΌΟῸΡ ἴο ῥσουθ ἐμαὶ {π6 Οοβροὶ 18 ποὺ ἱτιθ, ἴῃ Ἴσον {Ππᾶ0 [Π6Ὺ 

1 ΤῊΣ ἰορίοβ δδονο δα δϑὰ ἰὸ ατὸ 1] πδιγαῖοὰ πῃ ἀπο απ]! ἀγρτιπιοπὶ πᾶ οοαποποο 
Ὀγ ἴπ0 ον. Βοθοτγὶ ΗΔ]], ἴῃ ΐθ ἀϊβοοῦγβα ου Μοάεση [πῆ ἀεἸ γ, σοποίἀοτεὰ πῖτἢ τεερεοῖ τὸ 
ἐϊ5 Ἰηῆαξδηςα οἡ δοςοϊεῖγ. Ὑ6 ὀχρογίθηοθ οὗὨ πιο [8 (ὈΥΥ͂ γοΔΓΒ, ψ ςὴ πᾶν εἰαρϑο 

δῖπος τθαὲ ἀϊθοοῦγδο γ71χ88 ἀςϊγογοά, μΠδ6 σοηβτοὰ ἴα τ αἰ οὗ ἐτεγν οπς οὗ ἴδιο Ῥτοδο Ποῦ δ 

Οὐ ϑοσυ δ δ. 
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ΤᾺΔΥ Υἱα {πουιβοῖνοϑ οὐ 1018 1Π)] υποί!οη8: ἀπ, ἴο βᾶτθ ὑμδύλβοῖνθα ἐμ 6 
{τοῦθ ]6 οὗ ἃ ἔδιγ πα οδηαϊα οχαμηδίοη, {ΠΟΥ͂ ΘΟΡΥ ἀπά το-ϑββοσί, 
σι πους δοκπον]θασταοπί, (μ6 οὔϊ-τοί οα οὈ] οἴ οη8 οὗ ἔοσιῃηοεσ ορ- 
Ῥοβϑῦβ οὗ σονοϊδοῃ. ἊἈῃὰ, 48 σἹα!ουϊηρ γε σίοη 18 {Π8 τηοβί πΚοὶν 
ὙΑΥ ἴο ἀδργθοιαία γαῖ 1π {86 βιρῃί οὗ {π6 πῃγεβοοίηρ τι] ς, 
βοοῖδιβ, μβανίησ 0 8014 δυρυμιθηῦ ἰο ργοάποθ ἀραϊηδῦ γονιοῦ, θη-- 
ἀοανοΌΓ 1ἴο ὈυΥ]ΕΒα 16 Βοῖλθ ρᾶτγίβ οὗ 10, δηα αἰ βοῖν οἴαγσα οἰμοτε ἢ 
Ῥυαϊηρ᾽ σου γα] οΙΟΥΥ ; ὙΠῸ Ὺ ἴθ 6 αἴἴοοί ἴο ἰδυρὴ αὖ 11, δηα σοὺ βυρεοτῆς!8] 
{ΠῚΉ 6 γ8 το ἰδυρὴ ἢ πο, ΑὉ Ἰοηρίῃ ΤΠ6ΥῪ βυσοθοα 1 ρεογϑυδαϊησ 
{Πποπηβοῖνοβ τμαΐ ἰδ 18 ἃ ἔΌ ΡΈΤΥ, δπὰ τΠ6η [ἄγον (δ 6 τοὶῃ8 ἰοοϑα οἡ {6 
προΐς οὗ {Π6Ὶ. 61] ρσορθῃβιῖῖθβ. Τὴ6 ὨἰϑίοΥΥ οὗ Του ΟΠ ΑΤΥ ΕἾΔΠΟΕ, 
--τἰμ6 δνονεα οοπίοιηρί οὗ γα] ρίοῃ, του θια ᾿μΒΘΠΒΙ ὈΔΠ1Υ ὑ0 ΤΔΟΓᾺΪ8, 
ἀοϑβοογαῖθα βαῦραίῃ8', δηα δραμαοητηθηῦ ἰο διυυϑοιηθηΐβ [6 στποβὲ 
{γἰνοϊουβ δηὰ ἀϊδββιραίληρ, ἡ ΒΙΟἢ 801} Ῥγθναὶ ἰὼ ἰμαῦ σΟΙΠΙΓΥ, 88 06 }} 
88 Οἡ Οἶδα μαγίβ οὗ [πΠ6 (ὐοπιϊποηΐ,---- [πΠ6 ταρ!α βίγιάθ9 τὶ  ΒΊοἢ 
108 6 }}Υ 18 Δανδηοϊηρ ἢ νΔΓΙΟῸΒ ρμᾶγίϑ οὗ [86 που], δπὰ {π6 οἰοτίβ 
ὙΠΙΟἢ δὲ {818 (6 ἃγ6 τηβκίηρ (ο ἀϊδβοιηϊηδίθ (86 βᾶπ)6 ἀ68 ]} Υ ρυὶη- 
ΟἾΡ]68 δηιοησ ΘΥΟΙῪ οἶδ88 οὗ βοοϊίῦ ἴῃ ΟἿΣ ΟὟ ΘΟΌΠΕΓΥ, ---- 8Γ6 8} 80 
ΤΩΔΠΥ ΠΟΙ ΒττηδίοηΒ οὗ {86 ὑγυἢ οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίαμηθπί ργορῃθοῖθβ. 
ΒΒ 186 βρὶτῦ τ οἢ ργοαϊοίρα {π686 ονθηΐθ 15 {Π6 ὙΟΤῪ βαπη ὙΠΙΟΝ 
88 Ρουτοὰ οὐδ ἸΡΟὰ {πα Δροβίϊθβ, δα θη] σῃίθηθα {Π6}Γ τη 8 
ψ ἢ 1886 Κπομν]οῖρο οἵ [86 (Δο8ρ6}]; ἐπογϑίογα {μ6 δροϑβϑίῖθβ, γῆο ντοῖθ 
(Π6 Νον Τοβιαμχθηῦ, μδα {Π6 βριγιῦ οὗ ἀοά, ἀπὰ ψογα δα] ροηοα 
ὑγ πὶ 
ἾΤμὸ ῬΓΘΟΘαηρ ἱπβίδῃοαβ οὗ ῬΧΟΡΠΘΟΥ͂ δηα 18 Δοσοτη ΠΒῃσηθηΐ ἀγα 

ΟἾΪΥ ἃ ἔδυ, ἴπ ΟΟΙρΑΓΊβοη οὗ {Π|ο86 ψ οἢ τσ πᾶν θδ66α δἀἀυορά; 
Ὀυῦ {Π6Ὺ ἅγ6 αι παἀδηῦ!} Υ βυΠοθηΐς ὕο Βα ΙΒ Ὑ ΘΥΘΥῪ οδηα]α ἀπά βίποθσα 
Ἰηναϑίραῦοσ οὗ (06 ονϊάθμοθβ οὗ ἀϊνμθ σϑνοϊδίοῃ, {παῦ (ἢ ψυηρ8 
ὙνΙοἢ σοηίαϊη [Ππ6 πὰ οουὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 Θοτηροβοα ὑπάογ ἀϊνιηθ Ἰπβριγαϊίοι; 
Ὀοοδσδβα {Π6Ὺ τοἰαΐθ ἰο δυθη δ 80 νΑΊΟΊ 8, 80 αἸδίδηῦ, Δα 80 ΘΟΠίϊηροηϊ, 
{παὖ πο πυϊηδη ογοϑισην δου] ὈΥ ΔΗΥ μοββι ὉΠ Υ ργθαϊοῦ θὰ. ὍΤΠ6 
ατσυμηδηῦ ἔγοὴ πον 18, ἱπάθθα, ποῦ (0 Ρ6 ἰογπιϑδα ἔγοπι {π δΘοῃ- 
βιἀογαϊίοη οὗ βιῃρία ρσόρἤῆθοῖθδ, θὰ  ἔγοτα αἱΐ {886 ργορῃβοὶββ ἰβκθϑη ἰο-- 
δοῖπογ, πὰ οοηϑιάθσθα 88 τι Κὶηρ 9π6 βυβίθῃ ; ἴῃ Ὑ ῖοἢ, ἔγοιλ 16 
τηθὔ8} ΘΟ! δοίη δηά ἀθρθηάθμοο οὗ 115 ρᾶγίβ, ργβοβάϊρ ργορῃθοὶθβ 
ΤΤΑΙΣ Δα 1]]δίγαϊθ μο86 ΜΔΟἢ ΠΌ]]ονγ, ἀπὰ {8656 δσαϊῃ σεβοοΐ 
᾿Ἰσῃῦ οἡ ἴΠ6 ἐοΥΘρΡΌΪΩηρ᾽ : }ι8ὺ 88 1 ΔΏΥ ῬΒΙ]ΟΒΟΡὮΙΟΑΙ δυϑίθιῃ, Παῦ ν ΠΙοἢ 
Βῆονβ [Π6 80] 11 οὗ 1, 16 [86 ΠΑΥΤΩΟΩΥ ἀπά σοΟΠδβιβίθπου οὗ {π6 ψ Βοΐβ, 
πού {Π6 ΔρρΠοΔΌοα ΟὗἹὨ 1 1ῃ ραγ συ αν ̓ πϑίδηοοβ. Πρηοο, Τμουσῇ {86 
ανϊήθποα Ὀ6 Ὀαΐ 8ῃη8}}, ἔγομχ 1Π6 δορὶ οη οὗὁὨ ΔΩῪ ΟΠπ6 ΡῥγΟρΡΠΟΟΥ͂ 
ἴλκοη βοραγαίθὶυ, γοῦ {παῤ ονϊάθηοθ ὑδὶπρ Αἰσσαγϑ βοσιθίμιηρ, {116 
διιοσπηὺ οἵ ἴπη6 8016 ονιάθησοα γοϑυ  πρ' ἔτοτα ἃ στοαῦ πα. Υ οὗ ρῥτγο- 
ῬἤμοοΙθδ, αἱ γοϊαθῖνο ἴο [Π6 βᾶπηθ ἀἰ68ι:0Ὦ, 18 ὙΘΥΥ ΟΟΠΒΙἀογαὈ]6 ; Κα 
ἸΏΔΗΥ δοαίογοα ΧαΥ5, ὙΠΟ, ἱΠουσῇ οαοῦ Ὀ6 τοδὶ ἴῃ 1156], γοῖ, οου- 
σοη ΓΘ Ἰῃηἴ0 0η6 ροϊηΐ, 818}} ἔογιω ἃ βίγοηρ ᾿σμῦ, δηα δίκα {Π.6 66 868 
ΥὙΘΓΡΥ Ρον ΘΓ }]γ. ὙΤΒ ουϊάθποθ 18 ποὺ ΒΙΠΠΡΙΥ 8 στόονληρ ουἹάθηςα, 

1 βόοη ΒΟΥ ἴΠ6 Τοίυγῃ οὗ Τωουἷθ Χ ΨΊΠ. ἰο 1.6 {ΠπἸροπο οὗ ᾿ἷ8 δῃσδβίουβ, [ἢ Ἐσθθοἷ σοτα- 
ἀυς Σ ἴ0 ΣΕΡΘΔ] ἢΪ8 ἄδοσϑα ἴοσ οῃίογοίηρ 8 τποτὸ ἀδοοηΐ οὔβοσυδηοο οὗ ἴ86 Σογὰ Β ἀδγ, 
ΟΥ ϑυηάαγ. 
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Ῥαυΐ 18, Ἰη4 664, τυ 1 01164 ἀροπ ἃ8 ἤγοιῃ {Π6 πατοῦν οὗ τοῆροϊοα Πρ 8, 
τ ΠΊ ἢ [Π6 ΒΘ ΘΓΆΪ σοι ροηθηΐ ραγίβ οὗ Βι0ἢ ἃ βυϑίθιῃ. σϑοῖργοοα Υ τῆγχονν 
ὌΡΟῚ 68 οι; {1} δ Ἰθηρίῃ [86 Θομν]οοι σῖβθ8 ἱπίο 8 ἰσῇ ἄξδστοα οὗ 
ΤΩΟΓᾺΪ σοΥίΔΙ ὨΓΥ. ἢ 

γ. ΟΡΕΟΤΙΟΝΒ Βᾶνα Ῥ6θὴ τηδάβ ἴο {Π6 ἀλΥ Κη 688 δπᾶ πποογίδϊ πίν 
Οὗ ΡγΟΡΠΘΟΥ ; Ὀυΐ {ΠΟΥ ἀγῖβθ ἴτοτα ποὺ ἀυ]ν σομβι ἀθσίηρ 118 ἸΏΔΠΠΘΓ 
Βηα ἀοθῖση. ΤὴΘ ἰαησμαφε ὯὰΒ Ὀθθη δβϑισηθὶ 88 ὁπ6 ὀδιδβο οὗ 118 
ΟὈΒΟυΓΙΥ, ἀπά {π6 ἐπάϊδέϊποίπεες ΟΥΓὙ ἐς γοργεβοπίαξίοη Ἃ8 δηοίπογ, Ὀυΐ 
ΜῊ ἢ ποῦν {116 ΓΘΆΒΟΙ ΟΥ̓ ἈΦῬΓΟΡΓΙΘΙΥ [Π6 Ὁ] ον ηρ; σοηϑιἀογαίϊοηβ ν}}} 
ΘΥΪΠΟΒ. - 

ΑΝΒΜΨΕΕ.--- 1. ΑΒ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 8 8 ῬΘΟΌΪΙΑΓ Βρθοῖββ οὗ τσὶ τηρσ, [Ὁ 18 
παίυγαὶ [0 οχρϑοῦ ἃ ρϑου Δ Υ ἴθ ἴΠ6 ΓΑΝΟΌΑΘΕ οὗ ὙΠ ]οἢ 1 πηλΚο8 
186. ΟΊ ΘΟ 68 1 ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β Οἷα ἰθύταβ, Ὀὰὺ πηοϑῦ ΘΟΙΠΟΠΪΥ͂ ἤσυγα- 
ἴϊνα β'σῃϑ. [ᾧ 88 βυυαῦο]β οὐ 118 οὐγπ, Ὑ ἢ] οἷ ΔΓΘ σοΙηπηοῃ ἰο 4}} {Π6 
Ῥγορδοῖβ; Ὀυὺ 10 18 ποὺ οἡ {818 δοοουηῦ ἴο Ὀ6 Θοῃβιογοα 88 8 τ᾽ 4}]6. 
ΠΏ βυταθο}8 ἀγΘ ἀδθυινοα ἵτγοιῃ [ῃ6 σοῦ κ8 οὗἩἨ ογαδίίοι δπα ρῥγον! ἄθποο, 
ἔχοι ἴΠ6 Ὠϊδίουυ οὗ [η6 Ψ6νγ8, δῃὰ οὐ [26 παδίϊζομβ νι} Βοτὴ {ΠΥ 
ΘΓ τηοϑὺ οἰ βου σοπηδοῖθα, οὐ ὈΥ ΜγΠοπὶ ΤΠΘΥ γ6Γ6 τηοβί υἹ ΘΕ Υ 
ΟΡρΡοβθά. Ὑποβα βδυῃλῦ0}8 πανο {Π6}γ στα ϊθ8 οὗ ᾿πίογργοίβϑ 0, 88. τ11- 
ἤοτῃ δηῃα 88 οοσίδιπ 8 ΔΩΥ͂ οἵδποῦ Κιπὰ οὗ Ἰδησιδρε: δη ΠΟΘΥΟΥ 
ΔΡΡΙ168. ἢ18 τηϊμὰ 1} Ραϊΐοποθ απὰ αἰϊθηϊοη ἰὸ {π6 βυν]οοὺῦ ψ1}} 6 
δυϊς ἴο υπάογθίδμα ἴΠ6 σὍΠΟσγαὶ βοθμθηθ οὗ ργορῆθου, δηὰ {Π6 οοἴουτγ 
οὗ {π6 ανϑηΐβ ἔογείοϊ, τν ΒθΊ ΠΟΥ ῬΡΥΟΒΡΘΓΟΙΒ ΟΥ οαϊδιϊίοιι; [Ὠουσῇ ἢ6 
ΤΩΔΥ δ6 ΟὐΡΘΙΪΥ ὉΠΆ0]6 ἴο ἀἴβοονοῦ ἴο ψνῃαῦ ΡΟΥΒΟΏ, ΟΥ̓ ῬΓΘΟῖθ6. ἰἰπλ6 δηᾶ 
Ρίαςα, {ΠΟΥ ἀγὸ ἴο 6 Δρρ]164. 

2. ἢ τοσαγὰ το ἴΠπ6 δ]]αροά οὈ]θοοίίοη, οὗ παηΐ οἵ οἰθαγηθ88 ἴῃ 
ῬΙΌΡΏΘΟΥ, Δγιβιηρ ἔγοτι δὴ ἸΝΌΙΒΤΙΝΟΥ ΒΕΡΒΕΒΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ 
ΕΡΕΝΎΥ, 10 βῃου]αὰ 6 τοιῃθιρογοα τμπαΐ, 1 Βοη6 ργορἤθοῖϊθβ Ὀ6 οὔβοιυτγα, 
Οἴου 86 οἰθδσ: (6 Ἰδαίου {ὰγΏ]8 ἢ. ἃ Ῥσοοῦ οὗὨ 116 ᾿πβριγαίίοη οὗ ἰπ6 
ΘοΥρύαγοθ; [86 ἔΌΓΙΔΟΣ οοπίαιη ΠΟΙ Πρ δραϊηϑί 1ἴ, [ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿πΒίβῃ 68, 
ἴπ6 ΟὈϑουΓΙΥ 18 ἀοοουπηί(οα ἴῸΥ, ἔγομλ {ἢ 8 δχύθμϑινθ σταβρ οὗ ργορῇἤθου. 
Θοπηδ ΡΥΘαΙ οἰ οἢ8 νγοσα (0 μανα ὑποὶν ΔΟοοτρ ἰΒῃπηθηΐ ἴῃ {6 ΘΑΓΪΥ ἃρ68 
οὗ τὰς οἢυγοῦ, δηὰ σγογα ῬΘΟΌ ἸΑΥΪΥ ἀδδισηθα ἔογ ὑπΠ6 Ὀοηοῆϊ οὗὨ ἴΠο86 ἴο 
ὙΠΟ {ΠΟῪ ὙγΟΓΟ ᾿τητηθ αἰαὶ Υ ἀ6]!νογοα ; οἡ ποῖ δοοουπῦὺ [6 Ὺ ΤΟ 6 
ΠΟΙ ρ͵αίη. ΤῊΪΒ ΤΟΙ ΓΚ ΔΡΡ]168 ΤΔΟΤΘ ῬΑΥΟΌΪ ΔΎ ὕο 1Π6 ρτορἤθοῖοθβ 
οοπίδϊησα ἴῃ (6 Νον Τοβίβμηθης. ΤΠΘΤΘ ἀγα οἵποσς ργϑαϊοοηϑβ, ἄ6- 
βἰσῃθα ἴον 1π6 Ῥαπβϑῆῦ οὔ [ῃοβθ ψβο 1 ν684 1π δῇδ αρθβ, μαγμου αυ!ν (ἢ 9 
τ] 16 ασοῦ. Τὸ [86 ἤτθι ΟΝ γβδηβ πθ86 Ἴσογα οὔβουγα; θυΐ τ ΠΘα 
[86 ὕτὴ6 δΔἀναηορά ἰοταγάβ {Π6ῖγ δοσοιηρ  ἸΒηπχθηΐ, [86 γ 61} γγὰβ στδάι]]} 
ἀγανῃ δϑι46, πα {ΠΟΥ͂ ΤΟΙ͂Ο ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΑΓΥ 866, απ Ὀαίίοτ ἀν οι ϑισοῖ: 
ΑποίδοΥ οἶ488 οὗ ργοδιοϊϊοηϑ Ἰοοϊκοα ἔογνγασα ἴο {Π6 ἰαιο . ἃρ68 οὗ 1Π6 
ὀδυγοῦ, Τῆθδβα ἀρρθαγοά οὔβουσγο θοίἢ ἴο ὑπ6 ἤγεί (τ θυ Δ ἢ8 πα ἰο 
ἴΠο8ο ψῆο ]Ἰϊνθὰ ἴῃ {πΠ6 πὶ 16 ἀρθ8: ουῦ ψῆθη (πα΄ σαπογαύοη δρ- 
Ρθαγθα ἴοσ ῃοβα 86 ἰξ τδλβ (86 Ὠινίπα 11] ἐμαῦ {Π6Ὺ δῃουα 6 Ἰοῖν 
ΟΠ τοοογά, σῃῦ θαραη ἴο βῃϊπα ροὴ ἵπποι ; ἀπ {88 τηα8 οὗ τηθῃ 
ΜΟΓΟ ΔΘ κοηθα ἰο ἰοοῖς ουῦ ἕο {π6ὶ. δοοοιῃ ]δηπηθηΐ ἴῃ δοπιο στοαὶ 
οὐθηΐδβ, τ ῖοἢ που] ἀἸβρίδυ (μ6 σίοσγ οὗ (ἀοὰ, δηὰ δήναποα [86 παρ- 

. Βρ. Ηατά᾽» [πιτοἀαςιίοη ἰο 16 διααγ οἵ ῬτορἤοοΥ, (ὔοτκβ, νο]. Υ. Ὁ. 39.) 
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Ῥΐμθ88 οὗ 18 βουυδηΐβι [ἡ {Π|8 ὙΑΥ {86 δἰεροα ορϑουσιυ οὗ δον 
ῬΓΟΡἤΘΟΙοΒ 5 1}}} θ6 δοοοιπίβα ἔογ. 

3. Αποίδου γθάβοὴ [ῸΓ {ΠΥΟΥ Πρ 8. γ61} ονϑῦ ἰδ ἔχλοο οὗὁἨ ργορῆϑον, 
ὙΠΘΙΒΘΥ ὈΥ 118 ῬΘΟΌΪΙΑΥ ΒΥΙΩὉΟ]8 ΟΥ ὈΥ̓͂ 8 ἀΑΥκ τοργοβοηίδοη, γ0}}} 8 Ρ- 
Ῥθδγ, οἢ οοῃβδιοσίηρ {πΠ6Ὸ ΝΑΤΌΕΒΕΒ ΟΕ ΤῊΗΒ σύΌβσΕΟΥ. ὅϑοπι οὗ {Π6 
ανϑηΐβ ργθαϊοίθα ἀγὰ οὗ βιοῖ ἃ παίυτγο, ἔπαὺ {π6 ἔαΐα οὗ παΐϊοηβ ἀθρθηα8 
ὍΡΟΙ ἰπ6πὶ ; δηα 1Π6 0 ἀγὸ ἴὸ 06 Ὀγουρἧῦ τηΐο οχιβίθποο Ὀγ {86 ᾿πβίτυ- 
τηθη δ! ν οὗ πθῃ. [Ὁ {Π6 Ττορηξοιοι μα Ὀδοη ἀΕ]ϊνογρα ἴπ μἷδῖμοῦ 
ΤΘΥΤΩΒ. ΒΟΏΔ6 ΡΘΙΒΈΟΏΒ ΜΟΙ]α ἤδνα οηἀθανοιγθα ἴο ᾿ιαβίθῃ {Ππ6}Γ δοσοτζη- 
ΡἢἰΒηγθηΐ, 88 οἴμποσβ σου α ἢανα αἰ απιρίοα ἰο ἀοἔοαδί 10 : ποῦ νσου]ὰ 1π6 
ΒΟΙΟΠη8 ΟΥ̓ 6 ἈρΡΡΘΑΣ 80 ἔγϑ, οὐ [86 Ῥεονϊάθποα οὗ (ὐοα βὸ δοῃβρί σπου 
1η. (μεῖγ σοιμρ]οίοη. “ΤΠΘ ΟὈΒΟΙΤΙΥ οὗὁὨ ΡὈγΟΡΠΘΟΥ͂ νγγ88 ΤΌΣΙΠΟΥ πθοαϑ- 
ΒΔΓΥ͂ (0 Ργαυθηΐ {π6 ΟΙα Τοϑίδηηθη ΘΟΟΠΟΠΙῚΥ ἔγουα βι πκῖπρ' ἴοο τυ ἢ 
ἴῃ 1Π6 οϑυϊπηαίίοη οὗὨ μῃοδα ὴῸ ᾿ἰνθα ἀμᾶοῦ ἢ. [ὺ πνεῖ ΤΆΘγοὶν ἴο 
ογθοῦ {86 δχροοίδίιοη οὗ ὑούϊσ ὑπῖηρβ ἴο οοτμρ, ψιουΐ ᾿πά]βροϑῖη 
ΤΆΘΗ ἔγοπι {Π6 βίαίθ οὐ ἀ1βοῖρ!1η6 ἀπά ᾿πηργονθιηθηῦ τ 1 οἢ γ85 ἀ ΘΒ σ 
ἴο ῬΤΘΡΑΓα ον Γατυγιγ. ΤΠ τ 80]6 «618 αἰδρθηβαίοη νγ88 ἃ Κὶπὰ 
ΟΥ̓ ργόρβθου, ψ ΐοῖ μδα ῬοΙὨ δη ἱπηπηθαϊαίθ δηᾶ υἱἱπιαῖθ οπὰ. [1 ἴση- 
τα λίο Υ βοραγαίθα 186 «δὐν8 ἴτοτι ἴΠ6 οΟἾΠῈΥ πδίομβ, δηὰ ργοϑεγνοᾶ 
{16 Βοῖγ ογϑο θβ, δοπχιύ θα ἰο {86} ουδίοαγ, ΤΤοτῃ Ὀδῖηρ οογγυρίοα γ᾽ 
ἸΔο]αίγουβ ᾿πί ΥσοΟῦΓΒΟ ; δηα 1ὖ Ὁ] ἰπηαύο᾽ ν τηαϊηἰδιποα {πΠ6 Πορα οὗ {6 
Μοβϑίαβ δῃὰ [185 τοῖσῃ. Τἢ6 ΜΠ υδίταςοη οὗ (ἢ]8 υἱον οὗ (86 δποϊθοΐ 
{6 188}. ἰᾶτν δηα σοηβο 0] 18 {Π6 δ) θοῦ οὗ {π6 δρ᾽βί]6β ἴο (6 (α]84- 
(1Δλη5 αηα ΗΘ ΌτανΒ ; ---- [Πδὲ “16 ἰδὸ νγὰβ ἃ βοποοϊπηδϑίου ἰο ἰθδα θη 
ἰο ΟἸγιβϑ" - “ (Πδὺ 10 νγὰβ [Π6 Βῆδαον οὗ ροοά {πῖηρβ ἴο οοιμθ, μυΐ [86 
βοαγ να8 ΟἸγιβι.᾽ 
“Το ἀἸβρϑηβαίιοη οὗ ῬΧΟΡΠΘΟΥ͂ ἈΡΡΘΑΣΒ ἴο ἤανα θθθῃ δοοοτημηοάεδίοα 

ψ 1} στοδὺ τ βάοιῃ ἴοὸ ὅπ6 βίαία οὗἉ {Π6 σα ΓΟἢ 1ἢ ΘΥΘΓῪ ἀρ, ο οομηξοτέ 
(Π6 Ρϑορὶθ οὗ οά δῃὰ ἴο σοηβγιῃ {πρὶν 111}, δοοοσαϊηρ 88 {Π6Υ δὰ 
116 βίαία οὗ το] ρίοη σεαυγοὰ τ. Οπ Αἀδπι [8]1, ου ΑγαθαπιΒ 86- 
Ῥδγαῦοη ἴγοπλ δὴ Ἰἀοϊαίγουβ ὑοῦ], οἡ {π6 αἰβρθηβαοη οὗ [Π6 πϑντ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ὈΥ Μοβθβ, ου ἴμθ Βδθυ]ομῖβη σαροϊνιγ, Δα οἡ {86 σοιη- 
τηθησοιηθηῦ οὗ ΟἸἸΓΙβ Δ ΣΥ., Ργομηθοῖθθ ογα σου ηϊοαίοα τ ἢ 8 
στονῖηρ Ἰρῃῦ; 8πα {μ6γ Μ}}} θθοοίηθ τῇοσα ἀπά τόσο ἰυμιϊηουϑ τ Ὰ 
1Π6 ΡγορΤΘ88 οἵ δνθηΐβ ἴο [π6 6δπαὰ οὗ {π6 νον]α.᾽"} 

Ββαῦ πουρ βοπὴα ῥαγίβ οὗ ἴΠ6 ργορμοῖίο δου ρίυγθ 86 ΟὈΒΟΌΓΟ 
οῃουσὶι ἴο Ἔχογοῖβα {π6 σμυγοῖ, γοῦ ΟἴΒΘΥΒ ΓΘ Βυ ΠΟΙ ΘΠΕΥ͂ οἶον το 1]ὺ- 
Ὠλϊηδία 1; δηὰ {Π|Ὲὸ τρογα {Π6 ΟὈβουγα ραγίβ ἃγὰ {0]64]164, 186 ὈοίζοΥῦ 
ΠΟΥ͂ ἅτ ἀπάογβίοοα [πῃ {π6 ῥγδβθηΐῦ ἔσσῃ οὗ ῬγορἤΘΟΥ ταθ γὸ ἰοῆ 
ΘΠ Δ ΟΙΥ ἴο {ποηλδαῖνοϑ ; δηα ὑπο Υ [018] [ῃ6 Ῥγορἤθοῖθθ πιπουΐ Ἰπτοηα- 
ἱηρ, ΟΥἩἨΤΠΙΚίησ, οὐ Κποσίηρ ἰπαῦ ΠΟΥ ἀο δο. Τῇ δοσοιρ ἸΒῃπιθηὶ 
βίγιμβ οἱ 1Π6 ν61]}; δηὰ {ΠῸ δνυϊάθηοθ οὗ ῬγορΏθου δρρθασβ 1ῃ 4]] 118 
Βρίθπάοιισ. Τίπιθ, {παῦ ἀείγαοίβ βοιῃθῖπιηρ ἔσοση [6 ουϊάθησα οὐ οἵου 
ΓΙΙΘΓΒ, 18 5{1}} δαάϊηρ' βοιηοίῖπρ ἴο [86 ογοαϊς δπα δα που ν οὗὨ (16 
Ργοριθῖβ. Επΐαγο ἀρθ8 Ὑ01}} οοργθμοηα τόσα (πη {Π6 ργαβϑηῖ, ἃ8 
{πὸ ργαδθηῦ πα θγβίβη 8 τόσα 1ῃδη {86 ραβί ; δὰ {Ππ6 ρογίθοϊ ποοοιὰ- 
Ρ᾿ ἰδοῦ Ὑ}} ργοάσοθ ἃ ρεγίβοῦ Καονίεαρεα οὗ 41} ἐμ Ῥγορβθοῖϑβϑ. 

1 Ὧγ. Ἀδῃϊκοη᾿β 1ηδιραῖο8, Ρ. 850, 
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Δίδῃ ἃγὸ βοιμθίηθβ δρύ ἴο {π|ηκ τμδΐ, 16 {Ποὺ σου] θαΐ 866 ἃ πλΐγαοὶθ 
τοι ρσῦ ἴῃ ΓἌΥΟΙΙΓ οὗ Το] οἴου, ἰΠῸῪ σου] τοϑα ]ν τοϑῖσῃ 41} {{π|61Ὁ 
βογιιρῖθθ, Ὀ6 αν σι ουΐ ἀοιιθύ, ἀηα οὔον πιϊουΐ γθϑοσνθ, ΤΏ ὙΟΥῪ 
τσ τυ ὨΙΟἢ 18 ἔπ8 ἀοδιγοὰ γα ᾶνθ. ἴδ 6 αν ἴ86 ρτοϑαίοβί δπα τηοβί 
ΒΕΓ ΚΙ Οὗ ΤΩΙΓΔΟ168 ἴῃ {Π6 Β6γ108 οὗ ϑουιρύισο Ῥγορῃθοῖ68 ΔΙ ΓΘΔαῪ δ0- 
ΘΟΙΙΡ]ΙΒΠ6α : ---- ΔΟΟΟΙΏΡ 1ΒΠ64,, ἃ8 τ ἤᾶνᾳ 8Β66η, ἴῃ [π6 ργοϑϑηὺ βίδίθ οὗ 
186 Ατδθίδηβ, {ενγ8, ργρῦδηβ, ΕἸΠΙΟΡΙΔη8, Τ το, Νίηδνοι, ΒΑΌγ]οη, 
1Π6 ἴΌῸΓ στοδῦ ΟΠ ΓΟ ἢ 168, [Π6 ϑουθη Ομ 68 οὗ Αβἷα,  6γαβαίθη, {Π6 
σΟΥΓΟΡ Οὴ8 οὗ 186 οὨυγοῦ οὗ Βοιηο, ὅζο. ὅθ. ““Απάὰ {18 18 ποΐ ἃ 
ἘΔ ΏΒΙΘὨὔ ΤΩΙΓΆΟΪ6, οδαβιησ αἰτηοβῦ ἃ8 ΒΟ 8ἃ8 ρουίοσιηθα ; Ὀυΐ 18 ροστηᾶ- 
ποηΐ, δια ρῥγοίγασίθα ἐπγουρ 1Π6 ΘΟΌΓΒα ΟΥὁὨἨ ΠΙΔΏΥ͂ σομοσαίοηβ. [0 18 
ποῦ ἃ τηγϑοὶα ἀ6] νογθα ΟὨΪΥ ρου Π6 τορογὺ οὗἁὨ οἰδοσβ, Ὀθαΐ 18 δα δ] 6οΐ 
ἴο ον ΟὟ Ἰῃβρθοίϊοιι δηα δχδηληδίίοη. [Ὁ 18 ποΐ ἃ τη γ8 016 ἀο]νοτοὰᾶ 
ΟὨΪΥ ὩΡοὴ [86 ταροτύ οἵ οἰποῦβ, θυῦ 18 ὀρθὴ ἴο [86 οὐδογνδίοη δηά 
σοπίιτηρίδἰϊου οὗ 4}} τηδηϊιηα ; δπὰ δ Γ᾽ 80 ἸΩΔΏΥ͂ 8668 18 81}}} στου]ηρ, 
-- 8}}} ᾿ππργοντηρ; ἴο ἔπαΐυγο ἀρθθ. ΥΥ̓ βαῦ βίσοηρδσ ταῖγβοὶθ, ἱΠΟΣΘΙΌΓΘ, 
8 νγ6 ΓΟΟΌΪΓΘ [ῸΣ ΟἿΥ οοην!οίίοη ἢ Οὐ ψβδὺ γ1}}} ἀν 8}} 16 [818 Ὀ6 ἔοιιπα 
1πηοβδοιιαὶ } ἢ νὰ ταοὐθοῦ (86 νι άθῃοθ οὗ ργορῇθου, ποῖ ύμον νου] πγα 
6 Ῥοσγβυδάθα ὑπουρῇ οὁπ6 τοβο ἔγοιῃ ἴπΠ6 ἀθδά, ἘΝ μαΐ οδῃ 6 Ρ]ΔΙ ΠΟΥ ὃ 
9 866, ΟΥ̓́ΠΙΔΥ 866, ὙΥΠ ΟἿΤ ΟὟ ΟΥ̓68, {Π6 δοχίρίυγθ ργορῃθοῖθΒ 80- 
ΘΟΙΩΡ Βη6α ; δηα 1 (πῃ δογιρίαγα ργορθοϊθθ ἀγα δοοοιῃρ  !8Π64, {Π6 
Βογὶρίαγα τησδύ 6 {π6  ογὰ οὗ αοά ; δηὰ 16 [86 δου ρίυγα 18 ἴῃ Υ̓ οτὰ 
οὗ οὐ, τ86 Ομυϊβιίαμ ΒΘ] σοι ταυβῦ Ὀ6 ὑτὰ6.᾽ἢ"} 

ΟΗΑΡ. Υ. 

ἹΝΤΕΕΝΑΙ, ΕΥΡΕΝΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΒΟΕΙΡΊΤΌΕΕΒ. 

ΤΗῊῈΕ δύρυπιθηίθ ἔγοτωῃ τΐγβ 88 ἀπα ῬγΟΡΠΘΟΥ͂ οοηίαϊη6α 1π {86 ργοοοά- 
ἵῃρ ομαρίοσ, ἔοσπι υμαὶ μ48 Ὀθθη ἰθστηθα [Π6 ἐχέεγναί ευϊάεηιοο {Ππῶὺ [Π6 
Βογίρίαγοα ἀσθ ἴΠ6 Ἰπϑρίτοα ογὰ οὗ σοάἀ; ἀπὰ ψιπουῦ βθθκιηρ [Ὸγ 
«αἱ ἀἰτοπα] ἐθβι ΠΟ ΠΥ, γ͵16 ταϊρὨΐ Βα ΙΥ τοϑῦ ἰῃ6 ἀἰνίηθ δι βου! οὗ (ἢ 6 
ΒΙθΪ6 οα [μοβ6 ρτοοίβι Ὑθθγα ἃγῸ, μον νοῦ, ΒΘ γα] ἱπέεγπαϊ ευϊάεηοε5, 
ΜΠ ἢ, Ὁπουρἢ ποῖ 8οὸ ΟὈν ουΒν βιυ Κὶηρ 88 τΐγβο]θ8 δηα ὈγΟΡΠΘΟΥ͂, 
οοῖαθ ποπῖθ ἴο {π6 Θομβοίθησθβ δηᾶ Ἰυαρτηθηίβ οὗ ΘΥΟΥῪ ῬΟΥδο νν Πο ΠΟΥ 
Ἰοασηϑὰ οὐ 1ΠΠπ γαῖα, δὰ ἰθανα 1η8.46]8 ἢ ΘΥΘΤῪ διἰυδοη τιῖποιΐ 6χ- 

ου56. Τῆδβο ἱηΐογηδὶ ονϊάθμοθθ ἀσθ, {πὸ βιι πη ἀοοίγιη68 δηα ἰῃ6 

ΡΟΣ οὗἩὨ 186 πποταὶ ργεοθρίβ σενθαϊθὰ ἴῃ [π6 ϑου ρίαΓΕΒ, --- [6 Βδγ- 

ΤΩΟΗΥ͂ 8 Ὀαἰδίδηρ Ὀοίνγθθῃ ΘΥΘΓΥ ΡΑΓΊ, ---- [Π6}Ὶ ΤΙ ΓΔΟΌ]ΟῸΒ ρΥΘΒΟυ γί ]0Ὲ, 
-- αῃμὰ ἰδ6 διε οὗ 186 σοὶ ἴο ρσχοιωοΐθ 186 ργϑϑϑηΐ δῃηά οἰδγιαὶ 
ΒΑΡ μ 688 οὗἩ τρβη κῃ, 88 ουϊποθᾶ ὈΥ {16 Ὀ]εβθθα εἴξεοίβ σσῃϊοῦ δγὸ 1η- 
ΨΑΙΙΔΌΙΥ ρῥτοάἀυσοα ὈΥ 8 οογαϊαὶ τοοθρίΐοῃ δῃά θ6]16 οὗ {π6 ΒΊ6]6,--- 
ἰοροῖμον τῆ [6 ΡΘΟΌ ΑΓ δἀναῃίαρεθ ροββοϑθθα ὈΥ ὑμ6 Ογιβίίδῃ Ε6- 
νοϊδιίοη ΟΥ̓ΘΓ 811 οἴου τοὶ ρΊοῃΒ. 

1 Βρ. Νοιίοι οἡ ῬΥΟΡΒΘΟΥ, νοΐ. 1}, ΡΡ. 412-416. Βορτς οἡ {π6 Ὀἰνῖῃο ΑὈΙΒΟΤΙΥ οὗ 

(80 Νεν Τεσίδπιοῃῖ, ΡΡ. 169---Ἰ 7]. 
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5ΕΟΤ. 1. 

ΤῊΣ ΒΥΒΤΕΜ ΟΥ ὉῬΟΟΤΕΙ͂ΝΕ, ΑἸῸ ΤῊΡ ΜΟΞΒΑΙ, ῬΒΕΓΈΕΡΤΒ, ΤΈΠΓΗ ἈΠῈ ὈΞΙΙΨΕΒΕΌ ΙΧ ΤῊΝ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ, ΑΒΕ 80 ΕἘΧΟΕΙΤΈΕΝΤ, ΑΝ 80 ῬΕΒΕΕΟΤΙΥ ΗΟΓΥ, ΤΗΛῚΥῪ ΤῊΗΒ ΡΕΚΗΒΟΝΒ γῆ 0 

ῬΟΒΙΙΘΗΕΌ ἹἸΠΗΕΜ ΤῸ ΤῊΕ ΟΝ ΜΒΑΤ ἩΑΥΕ ὈΕΒΙΥΕΌ ΤΗΚΜ ΒῈΟΧΝΜ ἃ ΡΌΞΣΞΕ ΑΥνῇΆὸὉ 

ΜΟΒΕ ἘΧΔΙΤΕΏ ΒΟΌΒΟΡ ΤΗΑᾺΑΝ ΤΗΞΕΙΒ ΟὟΝ ΜΕΙΙΤΑΤΙΟΝΒ. 

ΝΌΤΗΙΝΟ [Ἀ]86 ΟΥ̓ Ἰτωτηογαὶ οδη 6 ἰδυσηΐ ὈΥ ἃ Οοά οὗἉὨ {τὰ δπα Π0]1- 
Π685, ΑΟΠοογαἸησἾΥ, {π6 δοοουηΐ οὗ 16 ΑἸ σ ΠΥ δηᾶ οὗ ἢ}5 ροτῖθο- 
τοηβ, ἀπά {Π6 πηοσγὰὶ ργοοορίβ ψ βῖο ἢ ἅτ οοηίδιποα ἴῃ ἴπ6 ϑδογιρίαγοϑ, 
σοπιπιο Πα {6861 ν 68 [0 ΟἿΓ γθΆ80}, 88 τνουϊῃν οὗ ἴῃ6 Βιρεβί δπα τηρεῖ 
Ἔχςο]]θηΐ οἵ 4}} Ὀοῖηρβ. [Ι͂ἢ ογάοργ, ποτγανοῦ, [πδὺ νγ6 ἸΏΔΥῪ ἔοττῃ ἃ ᾿υβὲ 
ΔΠᾺ σογγοοὶ ἰάρθα οὐἩ ἴπΠ6 ἀοοίγιπαβ δπα ἀυῖ165 οὗὨ το]σίοη, τ ἢ ἢ ἀγΘ 
οἴἴεγοα ἴο οὖν σοηϑιἀδγαίίοη ἴῃ {π6 ΒΙΌ]6, 1Ὁ νν}}} Ὀ6 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἴο ἴδ Κ6 
8. ὈτΙοΥ νῖονν οὗὨ τῃϑτὴ ἔγοπι ἴπ6 θεσίππιησ. ὙΠ βδογοὰ νοϊαπηθ ὀρθηϑ 
τὶ {πὶ ΜΙ ἢ 1165 δὐ ἴπ6 σου παδίοη οὗ ΓΟ] ρσΊΟΗ, ---- Ὧη Δοσουπηῖῦ οὗ {86 
ογοδίϊοη οἵ ἴπ6 νοῦ] Ὀγ ἰῃ6 ΑἸ σὨΥ, τ δ ἢ 18 ποτὰ ἀθβουθοά ἴῃ ἃ 
ῬΪαῖη δηα ΓἈΓΔΠΔΤ ΠΊΆΠΠΟΓ, ἀσοοπηιηοασεῖοα ἴο {Π6 ΟΡ 4610168 οὗ πηδη, 53π4 
1} ἃ ΠΟΌΪα Βιπρ]ΠἸοἷἵγ ; τἱορσοῖποῦ τ ἢ [Π6 Οτρίπαὶ ἔογιηδίοη οὗὨ πηδῃ, 
ὙΠῸ 15 τοργοβθηϊθα ἃ8 ανίησ Ὀ66η ογοαίεα ΔῸΣ {Π6 Αἰ γπ6 ᾿πγᾶσα, ἴἢ- 
νοβίοα νυὰτἢ ἀοτηϊπίοι οὐ οῦ ἴΠ6 ᾿πίδειου ογθδίϊου (θα τ ἃ γοβογνδίοη 
οὔ τπΠ6 οὐδάϊθποθ νιο ἢ Π6 ὨΪπη861} οὐνοα ἴο (ὐοά 858 ἢ18 βονογεῖσῃ [,ογήλ),, 
δηἀ οοπϑιι6ἀ ἴῃ ἃ Ῥαγη 188 104] βία, ---- ἃ ΠΔΡΡΥ͂ δβίαίθ οὗ ρυγιν ἀπά 
Ἰππόοζαποα. ((6.6η. 1. 11.) [ἡ {Π18 δοσοιηῦ {Π6Γ6 186 ποιῃϊησ δυΐ ν᾽ ἢδὶ 18 
ἈΟΤΘΘΔΒΪ6 ἴο τσ τραβοη, 88 τῦϑὶ δ ὶ!ἿἋὋὉὯΟὉ 1Π6 πηοβὲ δποϊθηΐ ἰγϑα Ἰ0 8 
γνΙοἢ πᾶνο οδίαϊποα ἀπιοὴσ ἴπ6 παίοη8. ἴα ἅτ {γί Π6Γ Ἰηοττηθά 
1Ππαῖ τηϑη [6]] ἔγοιη {Ππῦ δία ΟΥ̓ ΒΙπηϊηρ ἀρδϊηβῦ 8 Μάκοσ ᾿, δηὰ ὑμαὲ 
βίη Ὀγουρσμὲ ἀθαῖῃ ἰπΐο {πΠ6 ψου]ά, ἰορσοῖμοσ ἢ 411 1Π6 τιϊβογῖθβ ἴο 
σι οἢ [Π6 Ὠπμηδη Τᾶσ6 15 ΠΟῪ ΟΌΠοχίοιΒ; Ὀαΐ {Παΐ [Π6 τοογοῖδι] Ῥαγοης 
οἵ οὖν Ὀοΐηρσ, ἴῃ δ18 στοαΐ ροοάῃθββθ δΔῃηα οοϊηρϑβϑίοη, τγἃ8 μἰθαβοα ἴο 

1 Τ6 μαγι οι δ ἐπ᾽ ποξοη, νν ἰςῖ (ΜΌόοΒοΒ [6118 1.8) νγγ88 Ἰαϊ ἃ Προὴ ΟἿγ ἢγεε ραγοηῖβ, ποὶ 
ἴο οδὲ οἵ τπῸὸ ἔγαῖῖ οὗἨ δ ραγι σαν ἴσο (οη. ἰϊ. 17.}), 48 ὈδοΠ 8 ἰδνοῦυγιϊε βυ )ιοὶ ΟΥ̓ ΒΏΘΟΓ 
Βη σαν]! νι ἢ τῃ6 ΟΡρμοόβοῦθ οὗὨ γουοϊδτίοη. Α {ππι|6 σοπβι ἀογαιτοη, Βοννονογ, νυ} }]} 5ῃον τὰς 
ἦι δὲ ποι ΐπρ ἰπ ἰδ απ οσοιηηρ ἴΠ6 ΒΌΡΓΟΤΊ6 νυ ϊδάοῃῃ “πὰ ροοάποδβα. ἘῸΓ, βίποθ αοὰ νυδβ 
Ῥὶἐαβοά τὸ σοηδίταα τηλη ἰογὰ οὗὨ {115 ἴῃ ασῖοῦ ογοδιίοη, απὰ πδὰ ρσίνθη ἢΐπὶ 80 ἰαγρὸ ἃ γγθηξ 
8ηεἰ 80 ΤΠΔΠΥ͂ ΒἀνδηίΑρο δ, ἰδ νὰ 8 Τϑ 1165 1}}Υ ῬΓΟΡΟΥ τΠδὶ Βα βου ὰ γραυΐγο 8016 βαγί σ ΑΓ 
Ἰῃβίδηςσε οὔ Πποπηᾶρα δηὰ (ὉΔ]τγ, ἴο ὕ6 8. πιοιηογὶαὶ ἴοὸ πμδη οὗὨ ἰ8 ἀδροηάοηςο, δὰ δὴ ὃ6- 
Κηον]εάρπιεηξ οἷἱ ἢΪ8 ραγί τῃδὲ ἢὸ 88 τππάογ [Π6 ἀοπλϊηΐοη οὔ ἃ ριον ᾿οτὰ, τὸ ἤοπι ἢ 
ον δὰ 1τ1π6 πηοβῦ ΔΌΒοΙ ἴα δι) το δηὰ οὐὔοάϊεησθ. Απὰ ν ῃδῖ ἰπϑίδηςο οὗ οιηδρα οου]ὰ 
ὍδῈ τηοζὸ ῬΓΟΡΟσ, οἰγοιτβίδποοι ΔΒ πῆδη ΤΠ6Π νν 88, τῆδη 1018 Ὀοϊηρ ΟὈἸ χοά, πῃ οὐράϊεπος τὸ 
{6 ἀἰνίπο ουπηπηαπ, ἴῸ ΔΟβιαη ΠῸΠῚ ΟἿΘ ΟΥ̓ ΙΠΟΓῸ ΟΥ̓ [ΠῚ {τι 18 οὗ ραγδ 8 ἢ [ἐ μὶοαβοὰ 
ΕΑὐυά τὸ ᾿ἰμ5ῖϑὲε ΟὨΪΥ προη δἰΒβ αὐδία! πἰπρ᾽ ἔγοιη οΠπ6, δὲ ἴΠ6 βαιὴς [16 τηδι 6 ἱπάπϊμοα Ηἰπὶ ἴῃ 
ζα}} ΠΘΟΥΙΥ 48 ἴο 4}} τὸ ταβῖ; πὰ {118 βογνοὰ ὈοΪἢ 88 δὴ βοΐ οἵ Ὠοπιᾶχθο ἴο 116 ϑαργεπιὸ 
Τωτὰ, ἴσοι νῆοβα Ὀοση ἢ] σταπὶ ἢ Ποϊὰ μα ῖ8ὸ δηὰ 4}} 118 Θῃ)ογ πιθηϊβ, δηὰ ννἃ8 8.50 
βιιοὰ τὸ τοαοἢ ΟὟΓ ἢἤτγθι ραγοηίβ ἃ ΠΟΌΪ6 ἀπ 5861] Ἰόβδοη οὗ δὐβίηοηςς δια 56}{- ἀ6ῃ 14], --- 
ὁπ6 οἴ ἴπ6 τηοδὲ ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ἸΘΕΒΟΠΒ ἴῃ 8 βῖ816 οἵ μγοθδιῖοι ; 8πιὶ 4180 οὗ υπγοεβογνοα δὰ Ὀπ βδιοα 
ἴο 106 δυϊ που ἀπὰ νν}}} οὔ αοά, δὰ δὴ ἱπιρὶ οῖδ τοδὶ βηδιοη ἴο ἴπ6 διιργοπια υυϊδάοπι δπά 
δοούποιβ, [κα Ἰϑπάθά ἴὸ μαδιιυδῖα το [0 ΚΟΘΡ {Π|6ῚΓ βοηβιονο ἀρροια ἴῃ δα δ)δοιοῦ ἴο τδ6 
Ἰδνν οὗ τράβοῃ ; 0 [ἘΚ6 τῃθπὶ ΟΗ͂᾽ ἔγτοτη ἴοο οἷυβο δὴ διῖας ἤπηοηὶ ἴο ἐμ ΓΙΟΓ βοηϑῖῦϊα χοοά, δηὰ 
ἴ0 οησαρο ἴΠπ6πὶ ἴὸ μίδςο {πεὶγ πἰμίιοβιὶ Πδρρίης88 ἱπ αοὰ δἰοηθ; δηά, ἤπα!γ, τὸ ΚοοΡ τἰοὶγ 
ἀδδῖγο αἰἴον Κπον]εάρα νὰ ἦι85 Ὀοιη δ, 80 848 ἴο ὑὕ6 σοηϊοηΐ τῖἢ Κπονίης Ἐν παϊ τγδβ 
ΤΟΥ ρύοροῦ δπα ἀ80α] ον τππὶ ἴὸ Κηονν, απ ποῦ ΡΓΘΒΌΆΠη6 ἴο ὈΓΥ͂ ἢ 8η ἀν ΔΥτδηϊα ὶο 
συγ οϑεαΥ ἱπῖο ἐπ ρ8 ἢ ἰοἢ ἀϊὰ ποῖ Ὀιϊοπσ' ἴο ἴποιη, ἀκ ν] ἢ Ουὰ Παὰ ποῖ τπουρῆι ει ἴο 
ΤΟΥΘΑΙ. 1 ἰδπὰ δ 1 οὗ τΠ6 Ι)εἰδτῖςαὶ ΥΥ γί τοτβ, νοὶ. ἰΐ. Ρρ. 144, 145. ΤΠ οἰνεσιίίοη Ποτὸ 
ὈΓΙΟΗ͂Υ δηδννογοὰ 8. ΔΙΥ ἰγοαῖθα δὰ τείαιθα Ὀγ τ βϑῖλο Ἰοωσηθὰ τυσῖτοσ ἰῃ ᾿ς ΑΠΒΊΓΟΣ ἴὸ 
ΟἸ δι δ 85 οἱ] ἃ5 [Π6 Οτγθδιοῃ, νο]. 11. οἷ, 15. 
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δα βαοΐι γονϑ᾽δ θη ἃπα ἀἰβοουθσῖθβ οὐ ᾿18 ρυδδθ δῃᾷ ΠΊΘΤΟΥ͂, δ8 αἱ 
ἃ ῬΓΟρΡΟΓ Τουπάαίοη ἴον ἴῃς ἢ ἀπὰ Πορα οἵ μιῖ8 οἴεπάϊπρ' ογθαίυγαβ, 
8δη} ἔον {Π| ἜΧΕΓΟΙβ6 οὔ τ] σοι τονγαγαβ ϊπι. ((6η. 111.) ΑςοογαϊηρΊν, 
(86 τοὶ σίου ἀδἰνογθα ἴῃ {Ππ6 ϑουιρίαγοβ ἰδ (6 το]! σίοη οὗ το ἴῃ ἢ 8 
Ἰαρϑβϑὰ βίαϊβ ; δῃη θυθῪ οὔθ ΨΠ0Ὸ ἐπιραγέϊαϊἶϊψ ἀπ σΑγ ΘΙ] ᾿πναβιϊρσαίοβ 
8η4 ΘΟὨΒΙἀογβ 10, νν}}} πὰ {παῦ ὁπ βοϊϑιηθ οὗ τγϑ]ρίοῃ δηᾶ οὗ πιογὰ] 
ἀυΐγ, βυι βία Ό14}}Υγ [6 βαπ|6, 18 οαγγιθα {ῃγουρδοιΐ ἴπΠ6 8016, {}}} 1 
νγαϑ ὈτουρὨς ἴο 118 [1] ρογδου οη δῃηα δοοοπιρ] ]8ηπηθηΐ ὈΥ «6808 ΟΠ τέ. 
ΤῊΐβ το ρΊΟΏ ΠΥ Ὀ6 ΘΟΙΒΙἀοΓΘα ΡΥ ΠΟΙΡΆΠΥ ἀπάοῦ ΤΠ γ66 ρουϊοάϑ, νἱζ. 
1:6 τοὶ ρίοη οὗ 1ῃ6 ΡῬδίγιγο 8] ὉἸΠ168, ---- [πΠ6 ἀοοίτΙ 68 ἀηα ρῥγαοερίβ οὔ 
τπ6 Μοβδῖο ἀἰϑρθηβαίίοῃ, ---- αὐὰ {μ6 ἀοοίτιποβ δηὰ ρῥγϑοαρίβ οἵ 186 
Ομ γιβύδη Βδνοαίοη. 

δ 1. 4“ ςοποῖβο ῆειο ὁ ἐλε ΤΠ εϊίσίοπ ὁ ἐλο αΐγίαγολαὶ ΤΊπιος. 

Ι. Τα ῬοοΚ οὗ ὐὁπμθϑὶβ ὀχ! θἱ(8 ἴο ἃ8 ἃ Οἶδα 1464 οὔἐπα Ῥαΐίγιαγομαὶ 
ΤΙροοσυ. Υο Ἰδαγπ ἔγοτα 10 ὑπαΐ (ἀοά 18 {Π| σγϑαέον' οὗ 8}}] {πϊπρβ (1.), 
88 Ὑγ6}} 48 1π6 φουόγποῦ οὗ 4}} {ΒΙηρ8, ὈΥ 818 ρϑηθγαὶ ἀπὰ ραγίσυαγ ῥτο- 
νι άδποα (χὶν. 19., χὶν. ὅ. 7, 8., 1. 20., χχὶ!. 8. 18, 14.); τῃαῖ 6 18 ευθγ- 
ἰαβέϊηφ (χχὶ. 33.); οπιπίβοϊεπέ, ἴῸΥ πομθ Ὀΐ (οὐ οδη Κηοιν 8}} [Ὠΐηρδ, 
ὙΠ οίπον ραβῦ οὐ ἔαΐαγα (111. 8---10., χν, 3---16., χνῆ, 18. σοπιραγοά 
ὙΠῈῺ Ἰὐχοά, 1. 7.); ἐσμθ ((ἀ6η. νἱ. 7. σοιῃραγοα τ ἢ ν]}., χνὶ!, 20. σοπι- 
Ραγοά ψπτἢ χχν. 16., χχν. 1δὅ. σοτμραγοά νγ}} χχχὶὶ. 10.}); αἰηισλέν 
(χν!. 1.» χνὶ!, 14., χχχν. 11.); λοΐψ ἀπά 7μ5ὲ (χνὶ. 25. ψ ἢ χὶχ.); ἀϊπὰ 
(χχῖν. 12.}); δυργέπιθ (χῖν. 19.); πιογεϊεῖ (ΧχΧΙ. 10.) ἀπα ἰοπφ-διεγίπσ 
(ν!. 3.); στδοίουϑ ὑονγαγάβ {ἢ086 ἡ 0 ἴδαν ἢϊπὶ (Υ]. 8.); δπᾶ {παῦ, ΤὉποῸρ 
[ι6 Βοῃγθ 168 {γ168 {Π6ῃ (ΧΧΙΙ. 1.), γοῦ Π6 18 αἰννανβ 1} ἴΠ6πηὶ (χχνὶ. 8., 
ΧΧΥ, 1ὅ., χχχῖχ. 2, 38. 21, 22.), δῃὰ ἢλ8 δὴ δϑροοῖϊαὶ γορᾶγα ἴον ὑπ θη. 
(χν. 1., χὴν, 17.26θ---82., χῖχ. 22., χχ. 6., χχν. 21., χχνὶ. 12., χχν). 1ὅ., 
χχῖχ, 32., χχχὶ. 42.) Υ 6 Ἰθαῖῃ {ΛΊΠΟΣ ἐμαὶ (ἀοά ᾿8 πο (86 δυῖδογ οὗ 
βῖη (1. 31.); δπὰ πα΄, βῖίπῃδσθ {Π6 [Ἀ]], τῶϑῃ 18 θοσῃ ῥγοῃθ ἴο 601]. (ν]. ὅ. 
ψ1}}. 21.) ὙὍὙΠ6 ραύγ Αγ Ὦ8 ΘΒ υ β θα ἃ Πορα οὗ (Π6 ραγάἀοῃϊηρσ' ΤΊ ΓΟΥ οὗ 
ἀοά ἰοναγάβ ρϑηϊθηΐξ β᾽ἤΠ6 8 (ἰν. 7.), δηα οοηβαρδα ἴῃ μ1πὶ, 48 {Π0 
δυάρα οΥ 4}} 116 δαγίῃ (χνι. 26.), ἀπὰ {1Π6 στοαῦ γοναγάον οὗ {θη {Παῇ 
ΑἸ ΩΕΥ βοοῖκ πὶ; ἡ ΒΙΟἢ τοναγα ΠΟΥ δχραοϊβά, ἠοῖ τρογοὶν ἴῃ {18 

1 Τὸ δνοϊὰ ὉΠ ΠΘΟΟΒΒΑΤῪ το ρου ἰοπ 5 οὗὨ Γοίδγοηςοϑ ἴο δι βοτὶ 168, 1Π6 τοδον 8 ᾿πίοττηθὰ 
{π21 (θ651 465 [86 Δι μοῦθ ἱποϊ ἀσητΑ}}} οἰϊοὰ ἴοῦ βοπλθ ραγισυϊαγ ἰορὶσβ) ἴΠ6 ΤΟ] ἰημ δ60- 
ΚΟ. ΔΥῸ ἀγαιγ ἊΡ ἔτοσι 8 σαγοί] οχδπιϊπδίϊοη οὗὨ [γ. 1,οἸαπὰ βΒ ν ον οὗ 1Π6 Ποἱδεῖςαὶ 
ὙΠ ΊοΥΒ, νοὶ. ᾿ϊ. ΡΡ. 377---. 416., δηὰ ᾿ιΐ8 ᾿ἸποΟΙΡΑΓΑΌΪΟ τνογὶς οἡ ἴῃ6 Αἀναπίαρο δὰ Νέεοεβ- 
δἰϊν οὔ τὴ6 ΟΝ γβιίαη Ηονοϊδιίοη, 2 νο]8. ϑνο.; Βρ. αἰθβοῃ ΒΒ Ῥαβίογδαὶ 1,οἴλουβ, 12π|0.; 1)γὉ. 
Ἐπ ρἢ 5 Πἰβοοιγεοβ, ἱμε|ο ὦ “ΤΏ ΕΧΟΘΙΙΘΏΟΥ ΟΥ̓ τἴ.6 Φ ον 8} [νν ὙἹη ἀϊοδιεὰ,᾽ ἴῃ τῃ6 
δοςυῃά νοϊππις οὗἨ Πὶ8. “ Ὑ᾽ον οὗὨ οἷν Β]οββεὰ ϑεινίουγβ ΜΙη βιγυ, ὅς. ; τὴ0 Επογοεϊοραάϊα 
ΒΟ] σα οὐ ΑἰἸδβιοάϊι5, ϑνο. Ἐταποοδιγιί, 1625; Μτ. ΕᾺΌΟΥ 5 Ηογρ Μοβαῖοδο; ὮΓ Οτανοο 
Ταοΐογοβ οἡ τπΠ6 Ῥοπίδιουςς; τμ6 ΟΟἸ]δοιίοη οἵ τῃ6 Βογίοθδηῃ 1,εεϊαγεβ; ΑΡΌδάϊα, Τγαό ἀο 

οὗ (τ βοαπῖν (Ποπάοῃ, 1821, 12π|0.}); προ κ᾽ ἀγὸ πτϊτῖοη ἢ ἀποιίοη δηὰ οἰοαιοῆςο, 
δηὰ τ ἀσείρποα ἙΠοΗΥ ἴὸ βῆονν δὶ τἘπ6 ἀοοσίτγι 68 οὐὗὁἁἨ ([Π0 0506] ἃζὸ ἰδῦρῃης ἢοΐϊ 8Ὁ- 
δίγαοι, Ὀὰι ὈΥ ἴμεῖβ οἡ ὙΠ οΐ ΤΟΥ ἃτὰ στουπάρδα; ταὶ ΒΟΥ ΔΙῸ {Π|18 ΤΊΟΓΟ ΘΕ ΒΙΪΥ ἈρΡΡΓο- 
μοπάεὰ δπά γεϊδὶποα, δηιὶ ργοάπςοθ ἃ τηοσὸ ρονογίι οθδος οἡ [ὴ6 πιϊπὰ δπὰ οοπαμοῖ ; {πδὲ 
ΠΟΥ͂ ΤΟΠΊΟΥΘ ΘΥΘΓΥ Οὐδίττιοιίοπ οἂΐϊ οὗ [0 ῬΑΥ ΟΥ̓ ΟἿΓ δοοθῖβ ο Οοά; [ΠΥ ὁποοῦγαρο ΟἿΥ 
Δι Δο πος τὸ Εἶτ, δη ἃ δι ]αῖθ 8 ἴ0 βεγγο ἢπἰπὶ ΌΥ 8 ΠΟΙῪ οὐὈοάϊΐοηςο. [ἢ δ νογά, {πεῖγ 
ΟὈ)εος ἷ8, ἴο Ὀτγίπρ τἘΠ6 οἰ Αγαοῖεῦ Οὗ πηδῃ ἰηἴο ΒΑΣΙΏΟΩΥ Ἡ Ἰἢ ἴΠ 6 ΟΠδγαοίοσ οὔ ἀοα." (τ. 
Ἡλι κοπ᾿8 1πριϊτιε8 οἱ ΤΠΟΟΙΟΡΥ͂, ΡἈ. 8380.) 
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Ῥγοβοπέ ον ποῦ], θὰ ἴῃ ἃ αΐαγο βίαίθ : ἔὉΓ ͵)ὸ ἅτ ἰο]4 {παὶ ἐδεγ 
βοιισίὶιξ α δοίίοτ σομπίγγ, ἐΠαὲ ἴ8, απ λδαυεηῖψ. (ν. 22. 24. σοτηρᾶτοα τῖτα 
ΗΘ. χὶ. ὅ., χχνῆ!, 18. σοηραγοα τ Μαίί. χχὶϊ. 81, 832., ἀμ χχν. 8. 
οοτηραγοὰ ἢ Η6Ὁ. χὶ. 10. 14---16.)}) Τὸ {πΠ6 ῥγθοράϊηρ' ροϊπίϑ γγχ6 τηΑΥ 
δα, {παῦ ἃ ἢορβ νν88 σπου βῃθα ἔγοπι [6 θοσ! πῖησ,, ΟΥἹΡΊΠΔΙΪΥ ουπἀοά 
οἡ 8 ἀϊνί πα ῥγοπῖ86 οὔ στοαὶ Θαν  ΟΓ, γγῃ0 νγα8 ἴο ἀ 6 ἵν ον τηδη κι πα ἔτοτη 
16 τι βουῖθβ δηά στυϊῃ ἴὸ τ ὨΙΟὮ ΠΟῪ ὙἼΕΓΘ ΘΧΡΟΒΘα, δπα (Ὠγοιρσῇ τ ἤοπὰ 
(ἀοὰ ννἃ8 ἴο τπιῖκα {μ6 {16 8ὲ ἀϊβοονοσιαβ οὗ ἢῚΒ ζ,Ά06 ἈΠα ΤΊΘΓΟΥ ἴο- 
νγαγάβ {πΠ6 Πυμηδῃ Τασ6, Δη4 (0 ΓΆϊ86 {Π6 1 ἴο ἃ μ!ρἢ ἀορταα οὗ ρίογγυ δηά 
βο!οἰγ. (11. 1δ., χῆ, 8., χυνῇϊ. 19., χΧχὶ!. 18., χχνὶ. 4., χ]ῖχ. 10.) 

11. Τῆθβ6 ψοσο {86 ΟΠ 6 ρεϊποῖρ]68 οὗ [πΠ6 Β οἰ ρίοῃ οὗ {π6 Ῥαίγιαγοῆσ, 
ὙΠῸ Ὑγ6Γ6 δηϊπιαίθα ὈΥ ἃ βίγοπρ' δθῆβα οἵ {δεῖν οὐ] ραίίοη ἰο {ΠπῸ ῥγδο- 
{66 οὗ ρῥἰοίγ, νἱγίιθ, δῃά ππΐνογϑαὶ σὶρ ὐδουδβηθθθ. ὙΤΠΘΥ ΠΕ]α ἰδὲ 1ἐ 
ὙὙ848 (ῃ6 ἀΓΥ Οὗ πηᾶῃ ἴο ἔδαγ ἀοἂ (χχι!. 12., χχχὶ. δ3., χ]. 18.}); ἴο 
Ὀ]688 ᾿ἰπὶ ΤΣ πιογοῖθβ γϑοοϊνοα (χὶν. 20., χχῖν. 27. 62.}); δπά ἴο βὰρ- 
Ρ]Ἰοαίβ πὶ ν᾿ ῥγοξουπηα Βαμα εν (χυΐ!. 18., χυ], 22. εἶ δο., Χχὶν. 
12---14.}: τα [6 Κπον]οᾶάρσο οὗἩ (ἀοὰ 8 ἴο Ὀ6 ῥγχοπιοΐβα (Χὶ!. 8., χχὶ. 
833.}); νον8 πιδάο ἕο Πῖπι ἃγα ἴο Ὀ6 ρεγίοστηϑθα (χχυῖ!. 20., χχχν. ]---3.}); 
δηα ἐπαῦ ἸΔο]αΙΤΥ 18 ἰο Ὀ6 τεμουπηοοά. (χχχυ. 2---4.) ὙΠ ταραγὰ ἴο 
1Π6 οχίογηδὶ υἱΐθ8 οὐ το] σίοη, 1π6 τηοϑὲ δποϊθηῦ οἡ στϑοογὰ 18 {μὲ οὗ 
οδυῖηο βαουιῆσο ἰο αοἄ (Π]. 21., ἵν. 8, 4., γ111. 20, 21.); δηᾷ 18 Βανὶπρ' 
80 ΘΑΥΪΥ δηἀ ἀπίνογβα  ν οὐὈίαϊηθα δγλοηρ 4}1 πδύϊοηβ, απα ἴῃ {Π6 πηοϑὶ 
δηοϊθηΐ {{π|68, 8ἃ8 ἃ ββογρὰ σχιίθ οὗ σϑ]]ρίοη, οδμπούῦ Ὀ6 ΟΥΠΟΥ 186 δὸ- 
οουπίρα ἔοτ, [πδὴ ὈΥ βιυρροδίηρ; 10 ἴο αν Ὀ6θὴ ἃ ρατί οὗ {π6 ῥυιϊῦνο 
Το] ρσίοη, οὐ ΠΑ Π]Υ Θη)οϊποα ὈΥ αἰνίπθ ἀρροϊηπηδηΐ ἴο {πΠ6 ἢτϑθί δῃ- 
σαβίουβ οὗ [86 πυπΊδη ταοθ, δῃᾶ ἔγοπι ἔπθηλ ἐγαηϑιλὶ θα ἴο {Π6ῖν ἀδϑοθη- 
ἀδηΐίβ. ὙὴῈ ϑαθθδίἢ α80 ἀρρθασβ ἴο ἤν Ὀθθῃ ΟὈβαγυθα Ὁγ {δὲ ρα- 
{γϊΆγ 8, ὙΠΟΓα 18, ᾿η4664, πὸ ἀϊγοοῖ τηθηθοη οὗ 10 δοΐογε ἴμ6 ἀο]υσε : 
θυΐ, αἴὔον ἐμαῦ σαίδδίγορῃθ, 10 18 ουἱάθηῦ [μαῦ (ῃ6 ΟὈδούνϑπορ οὐ 1 τῦᾶϑ 
ΤΆΤΑΙΠΙΑΥ ἴο ΝοΟΔἢ ; Ὁ μα 18 τοργθβθηΐθα ὑτνοθ 88 γα ησ δόῦθπ ἀΑγ8 
Ὀαύνοη 88 {πγαθ θη ἰϑϑίοηϑ οὗ {Π6 ἄονα. (νυν. 10. 12.) Απὰ 1 Νοδῖὰ 
Ὑγ͵8 δοαυδιηΐοα τ (Π6 σοηβοογαίίοη οὗ ὑμ6 δαῦραί, 8 δῃοδβϑίοχϑ 
οου]ὰ ποῖ αν θθϑη Ἰρῃογδηῦ οὗ 1{. 

Π1Ι, Τῆι Μογαὶ Τυύ168 Ὀούνν θθῃ τηϑῃ δηα τηδῃ ΔΓ ᾿ἸἸΚον156 οἰθαυΥ 
ΔΠΠΟΙΠΟΘΑ, ΟἸΓΠΕΓ ὈΥ ΨΚΑΥ ΟΥὨ ργϑοθρί Οὐ ὈΥ δχϑῃρὶθ: ΤΟΥ ρΑγι]ο Αγ] Υ 
τῃς6 ἀι168 οὐἁἨ ΟΠ] άγθα ἴο ΒΟηΟῸΓ {πο ὶγ ραγθηΐβ (1Ἰχ. 28, 24.), δῃπά οἵ 
Ῥαγοηΐβ ἴο 1η80}} το] σ,ουΒ ὈΥΪΠΟΙΡ]68 ἱπίο {Π6 πηϊη 48 οὗ {πεῖν οἴβρηῃρ, 
Δ Πα ἴο βοὺ ἔθϑια ἃ ροοα δχδιῃρ] (ΧΥ 1}. 19.}); ἀπα οὗ βεγνδηΐβ ἴο ΟΌΕΥ͂ 
{Π6ῚΓ τηλβίογβ. (χνυ]. 9.) δαγβ την ὃ6 ψαροά ἰῃ ἃ φορά οδιι56. (χὶν. 
14---20.) ΑἸἼΡῸΣ 18 ἃ βῖη ἴῃ ἴΠπ6 βιρῃΐ οὗ (σά (ἰν. ὅ, 6.); δ γ68 ἀΓὸ ἴο 
6 ανοϊάρα (χιι. 8, 9.}, τουγάου ἰ8 ργο 164 (ἰν. 8---12. 16ὅ., ἰχ, 6.}); 
ΒΟΒΡΙ ΓΑΙ Υ ἴο ὍΘ Θχογοϊβοα (χυῆ!, 1., χὶχ. 1.), δηα αἷβο ἔουρίνθηθϑα οὗ 
1η]γ 68. (]. 18---20.) ΜΑΙ ΠΟΠΥ 18 Δρροϊπίοα Ὀγ Οοά (,. 28., 1). 18. 
21---24,}, ἴγοτη σμοτὰ ἃ νἱγύπου νγ1 8 18 ἴο θ6 βοισῇῦ ὈΥ ῥγΆγοῦ (χχὶν. 
7. 12.); δῃὰ ἃ υἱΐθ 18 ἴο Ὀ6 βιιθ)εοὺ ἴο μοῦ μυδραπά, (11. 16.) ΑἹ] 
ἸΠΙΡΙΌΡΘΙ 8|Π|Δῆ668, ΠΟνΘν ΘΓ, ἃΓῸ ἰὼ Ὀ6 Δνοϊάοά. (ν). 1, 2.) ΟΠ] άγθη 
8.6 {πὸ ρἰΠἔῦ οὗἨ (ἀοα (ἴν. 1., χχν. 2]1., χχχ. 2. 22.); δῃά δά} ῦῦ ἀπ 
811 ΠΡΟΣ ἀἃτα ἴο ΡῈ ἀγνοϊάρα, (χχ. 83. 7. 9., χχχῖχ 9., χχχῖν. 7., 
ΧΧΧΥΙ. 9.)} 

1 Μοὶ ἀοημάνοσ, Τηἰγοά. ἰῃ 1 ἰΌταβ Οὐδποηΐςοβ Υ᾽ εἰ, οἱ Νου. Τοδβί. ΡΡ. 19---- 91. 
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Τῆς Ῥαισϊδγο πὶ Β ΘΙ ρΊομ, 88 ἄρον ἀθβοσι θᾶ, βθϑῖὴβ ἰὸ αν Ὀδθῃ 
186 τοϊϊσιοη οὗ Αάδπὶ αἰνόγ 818 [8]}, οὔ Αὔδ], β δι, Εἰποοῖ, δῃά ἐμ6 δη- 
τοα]ανιδη ρα σιγο 8; δηα αἰζοσσαγαβ οὗ Νοβδὴ, (06 βϑβοοπᾶ ραγϑηΐ οἔἁ 
ΤΩ Δ ΚΙΠΩ͂, δΔηα οὗἩ [86 βανϑγαὶ μοϑᾶϑ οὗ ἔδυ} } 68 ἀογιγοα ἔγοτα ᾿ΐτ, ὙΠῸ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ σαγτϊθα 10 τι {Ππ6πὰ 1 {861 ΒΟΥΘΓΆΙ αἰ Βρουβθίουβ, Βαΐ, αθονθ 
8411, 1818 το] ρίομ τ)88 ΒΙσπΆ ΘΧΘ ΡΠ 6α ἢ ΑὈγβῆδιω, τγΠὺῸ γγ88 1}}.8- 
ἰτϊουβ ῸΓ 18 ἈΠ, ΡΙοῖγ, δηά στρ θοῦδηθδθ, ἀπά στ μοὰ Οοα νγᾶβ8 
Ἰοαβοαὰ ἴο ἔἌνουῦ σι βρθϑοὶδὶ αἰβοονοσῖθβ οὗ μἷθ ν}}}. ΕὝομλ Ἐπὶ 

ἡπὐπῶσιν: ΤΩΔΏΥ ρτϑδί ὨΔ[ΊΟΠΒ, δΙΏΟῺ; ὙὙΒΟμ {818 το σοι, ἴῃ 105 τηδῖῃ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ6Β, βθοῖ8 ὕο ἤᾶΥθ Ὀδθῃ Ὀγεβοσυθά. ΤΉΘΓΘ ΕΓ ΑἾ80 ΣΘΔΆΣ ΚΑΌ]6 
νοβῦραεβ οὗ ἴδ, [ὉΣ ἃ ἰοὴρ ὕμπηθ, διηοηρ ΒΘΥΘΓαὶ Οἴ ΠΟΥ ΠΔΙΪΟΠΒ; 8η6 1ἢ- 
ἀοοὰ {86 Ὀ6] 16 οὗὨ ὁπ βυρτοηθ (αοά, οὗ ἃ ργονϊάϑθῃοο, οὗ ἃ ἤορθ οὗ ρᾶγ- 
ἀοῃΐηρ, ΤΩΘΓΟΥ͂, ἃ Β6286 Οὗ (Π6 ΟὈ] ρΑ.]Ο0Π8 οὗ ὈἱΘΥ δηα υἱγίιθ, ἀπά οὗ 
186 δοοαρίδῃσα δῃηά τγονγζαγα οὗ βίποογα οδϑάϊθηοθ, δη 86 Ἂχρϑοίδ!οη 
οὗ ἃ [πἴυγο δίδίθ, τ ΓΘ ὩΘΥΘΡ ΘΠΌΓΟΙΥ ΧΟ ρ μ6. Απαᾶ ἩὙΒΟΒΟΘΥΟΥ 
διθοης ἰδ6 (ἰδ 1168 δ ΔΏΥ {1Π16, ΟΥ ἰὴ ΔΩΥ͂ παίϊοῃ, ἔδαγοὶ (ἀοα δπὰ 
γγϑ ἃ ὙΟΥΚΟΥ οὗ τἹρ ὐδουβηθθβ, τϊρῃῦ Ὀ6 }80}}7 τοραγαθα 88 οὗ 186 
ῬδίσΆτο4] το] ρίοη. Βαῦ, ἴῃ Ῥγοδθδβ οὔ ὑϊπ16, {Π6 ὩδΌΟΩΒ ὈΘΟΒΤΩΘ 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀσργαυθά, δηα βυκ Ἰηΐο ἃ ἀρ] ογ ὉΪ]6 ἀδσκηθθδ δηα οογγυρ- 
τἴοη ; δῃὰ {86 ρσγθαὶ ῬΓΠΠΟΙΡ] 68 οὗ σοὶ ρίοη πο γῈ ἴῃ ἃ Ὦ ΤΩΘΑΘΌΓΘ 
ΟΥ̓ οἰ πλθα Υ ἢ} δὴ διηδζίηρ ἰοϑὰ οὗὁἨ βυροσβεϊ ομβ, τἀοϊαἰτῖθβ, δά 
ΘΟΥΤΟΡ ΙΩΒ οὗ 41} Κῖπάβ. 

δ 2. Α τιιπιμιαγῳ ει ΟΓ᾽ ἐλε 7Ζ)οοίγίπεα απά Υεοσορίς 9 δὲ Μοδαϊο 
Ῥὼρεηπδαίίον. 

ΤῊ βαοοῃᾷ ΥἹΘῪ οὗ σο]ρίοη, ργθβθηίρα ἰο υ8 ἐπ {Π6 Θογρίυγαβ, 18 ἐμαί 
ὙΓΙΟΝ τοἰδίθϑθ ἰὸ (Π6 γέρε ἀϊθροηβαῦίου, Τῃθ ψγα8 σαν δηᾶ 
Θβθθ 14 }}γ 1π6 βαπιθ, ἴοὸγ βιιθδίδῃοθ, 88 (μδ΄ τ οἷ τγ88 Ῥγοίοββοα δηᾶ 
Ῥγδοιθ6α ἴῃ τΠ6 δηοιθηῦ ρδίσγοῆδὶ {1π|681, ψὶ {π6 δαάϊίοη οὗ 8 
Βρθοἷδὶ οονθηδηΐ τηδθ σὴ] ἃ ῬΑΓΟΌΪΑΓ ῬΘΟΡΪΘ; διλοπρς σοὶ (σοᾶ 
ὙγᾺ8 Π]6,86α, [ὉΣ γγ186 Θη 8, ἴο οσϑοῦ ἃ ββογοὰ ρμο] γ, δηθὰ ἴο σβομι Πα 
δνθ ἃ σουϑἰδύϊοη οἵ [18 ψ1}}, τ Β!οἷὶ τγα8 δοιητ 64 (0 τΥϊεπρ,, 88. 1} 6 
βαίδαεὶ πηοάθ οὐ ὑγαῃθιη βϑίοη ; σο]σίοη πανϊηρ ἈΠ ΓΠογίο Ὀθθῃ Ῥγοβοσνοᾶ 
ΟΡΘΗῪ ὉΥ γα οι, τ ἰοβ τγᾶ8 ΤΠΟΤΘ ΘΘΒΙΪΥ ταδὶ ἰαῖποα ἀυσίηρ (86 
Ἰοὴρ ᾿ἴνϑϑ οὗ τῇϑῃ ἴῃ ἴπο γϑί ἀρθϑ. Τ 8 βρθοΐδὶ οοὐυθηδηῦ γᾺ8 1 20 
τοβρϑοῦ Ἰποοῃϑϊϑίθηῦ τεῦ {86 Ὀπίνοσβαὶ ργονι ἄθηοα δηα ροοάηθβ οὗ 
(ἀὐοά ὑοναγαβ τηδηκίηαά; πον αἰὰ 10 1ῃ ΔΩΥ͂ ΠΕΡΙ νδοδίθ οὐ ᾿ηΐτιηρο {π6 
Δποϊοηῦ ὈΥΙπλνα σο]σίοη τ] οἢ πδά οὐὈίαϊποα ἔσομαι {πὸ Ὀορὶηπΐηρ, Ὀυΐ 
ΒΟ γ88 ἀοδιρτιοα ἴο δ6 δΒ Ὀδογνυϊθηὺ ἴο {πΠ6 ρτοαῦ Θη48 οὗἁ 1, δῃὰ ἴο 
ῬΓΘΒΟΓΥ 6 1 ἔγοτα Ὀθίηρ᾽ αὐίον!Υ ἀθργανυϑὰ δῃὰ ὀχυϊηρυϊθμοά. ΤΟ ρυΐη- 
ΟΙρα]ὶ δπά οὗ ἰδπδῦ ρου, δηὰ {π6 τηδῖη Υἱὸν ὕο ΜΏ1ΟΝ 10 νγ88 ἀϊγεοίοά, 
ΥγΑ8 Ὅ0 Γαδίοτα δῃηα ρσγεβοῦνα {π6 {γπ|6 ὑγουβ 1 ρ δηα δἀοτγαίίζοῃ οὗ ἴπ6 ὁμθ 
᾿νῖηρ ἀπά ἴσὰθ αοά, δηὰ οὗ κὲπι ΟὨΪΥ, ἴῃ Ορροβιοῃ ἴο ἰμδύ ΡΟ] γμοῖδηλ 

Σ Τῆς Μοεαὶς ἴανν τορεδϊεὰ οἵ δἰϊεασεὰ ποίμίηρ ἴῃ τ86 ῥδισίδγοϊδὶ ἀϊβροπεδιίοη, θογοπὰ 
Ὑέδαὶ [0 ῥγορτοδβαῖνο ἀδνυοὶοριηοηὶ οὗ [86 ἀοείμη οὗἩ [η8η1|6 Ὑ ἰδάοτ δ ϑοϊ αἰ ο Υ τοααὶτοῦ,. 
Ἡδποδ ἰξ δάοριοα δενογαὶ ραγι σΌ] τ ἴσοι ρδιγι Ἀγ  ἰαπι, δας ἢ ἃ8 βδογιῆςα, [86 ἀϊδιϊης! 0. 
Ὀεΐνγοοη οἴεδη δηὰ πποϊθϑη δηΐπλα]β, {π6 ῥυοδιμβοοά, τ ρδαγπμθιὶ οὗ {ἢ 68, οοτίδίη πιογαὶ 
ΓΕΡΣ δηὰ [6 οὐβοσυδῆςο οὗ [π6 ϑαῦδίμ. ΓΉ656 ροϊηίδ ἀγὸ ΠΥ ῥὑγουεὰ Ὁγ Μσ. ΕΆΡΟΓ, 

οτεὲ Μοβαίςβδβ, νοΐ, ἰϊ. ὑῃ. 25--- 38, 
ΥΟΙ͂,. 1. Ζ 
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διὰ ἰἀοϊαίτΥ σι μῖοθ Ῥοραη (πο ὕο Βργαδα βθῃθγα!]ν {πτουρ ἐμ 6 
πδίϊοηβ; δῃὰ ἴο Θηραρθ {πΠο086 ἰο ψδοπὶ 1ὺ ψ88 δᾶ Κῆόνχῃ ἰο {ἐδ 
Ρτγδοῖοο οὗ ριϑίυ, νιγίαθ, Δηα τἱσμύθουβηθβθ, ὈῪ σινίηρ' [ποτὰ ΒΟΥ δπά 
Θχο]οπί ἰαγ8, ΘΧΡΓΘΒΙΥ αἰτθοῦηρ [86 ραν] ου]αγΒ οὗ {μοῖν ἀυΐν, δηά 
δηξογοοά ὈΥ 88 βαῃοῦοῃβ οὗ ἃ αἰνπθ δι πουϊγ, δηα α͵8ο ὈΥ ῥσογαῖβθβ 
δηα {Πγοαίθηΐϊηρδ ἰπ [Ππ6 παιηθ οὗ (σοἀ. Αποίδοσ θββθηίαὶ ρασί οὐ {86 
Μορεαῖο ἀἰϑροπβαίϊοη τγ88, ἴο ΚΘθρ ἂρ 1860 Πορ6 δῃὰ οχρϑοίβίοῃ οὗ 186 
Βαδάθομοσ, γ8οὸ πᾶ θθθῃ ῥγοιηϊβθα ἔγοιη (Π8 Ὀθρὶπηϊηρ, ἀπά ἴο ῥγο- 
ῬδΓΘ τηθῃ [Ὁ {μα ταοϑῦ ρογίδοι δηᾶ οοταρ]θύθ αἀἰβρθηβδοι ἡ μ1οὴ Ἠς 
γγὙ88 (0 ἱπίτοάυοθ. Απᾶ ἩὙΠΟΘΥΘΙ ᾿πρΑΓ ΔΙ Θχϑηη68 ἱμαύ οοπδίλει- 
ἔοι, τουδῦ Ὀ6 ΟὈχοὰ ἴο δοκπον]θᾶρα ὑμπαὺ 1Ὁ γᾶ δατ γα γ Βιίοά ἰὸ 
ΔΏΒΥΘΙ {Π686 τηοοῦ Ἰπηρογίδηϊ 6Π68. 

Ι. Το ΤΉΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΦΌΡΑΙΒΜ Μγ͵ὰ8 Ρᾷτο, ΒυὈ]ΐτηθ, δηα ἀδνοιομαὶ. 
ΤῊ6 6 16 οὗ ομδ βρσαπιθ, β6] -οχϊδύθηϊ, δηα 8}1- ρογίοου Βοίῃρ, {μ6 
ογϑαῖοσ οὗ ἴμ6 βϑδυθβ δηθὰ [86 δαγί, νγϑ8 {86 8818 οὗἉ 81} {π6 σο]ιρίοιβ 
Ἰηδϑϊ αὐομβ οὐὗἁἨ 1Π6 Βγβϑ 168, {π6 8016 οὈ]θοῦ οὗὨἨ {Π|61} Πορββ, ἔδασβ, δπὰ 
σουβρΡ. Ηἰ8 βάογδθ]ο ρογίθοϊάζομπβ, απὰ θβρθοῖδ!]ν [Π6 δαργοσας ῥγοὸ- 
νἱἄάδμοο οὗ “ϑῃονϑῇ, --- 88 0Π6 8016 ἐἰἰβρθβοσ οὗ σοοα δῃηά ον], δηὰ (Π6 
Ὀοπθυοϊθηΐ Ῥγθθουνοῦ, Ῥγοίθοϊοσ, δπὰ Ὀθηθίδοίοσ οὗ τηδηκιηᾶ,---ατὸ 
ἀοβουι θεὰ ὉΥ {π6 ἱπδριγθα Ἰορίδίαῖοῦ οἵὗἨ [186 Ηδῦτονβ ἴῃ υπαβοοϊοα 
ΒΓΑ ἢΒ οὗἨἁ υησῖνϑ θα ΒΟ] αἱ Υ ; τοῦ, 116 [ΠΟῪ ἅγο δαδρίθα ἴο οὺγ 
βηϊθ ἈΡΡΥΘΘΏΒΙοηΒ ΟΥ̓ ΠΑΡ ΌΤΥ ὈοΥΓΟΥΝΘα ἔγοσῃ ὑθυτ ϑ σῖ] Δα 86 5106 
οὈ]οοίθ, δ [Π6 βαῖηθ {ἴτω σαῖβθ ΟἿΣ σοῃοθρΌοη8 ὑο ἐμ οοῃίθιαρ αι οΩ 
οὗὨἨ {86 Βρι γι 8110} δα τηδ]θϑίυ οὗ Η πὶ πὸ “ ἀπ] ο ἢ ἴῃ Ἰρΐ 'πδο- 
668810]6." 

1. Τὴ6 18... οὗἩ ΜΟΒΕΒ, βονϑυοῦ, Μ11 Ὀθδὺ θροδκ Ὸσ 1086}. [ΤῈ γγαϑ 
{πη ἀνονοα ἀεβῖρῃ οὗἁἉ ὑμαῦ Ἰανῦ ὕἤο ἴδδοῖ {π6 1βγββ 168 ἐμαῦ ὑΠ6Γ6 18 ΟὨ]ΥῪ 
ΟΝῈ Οοά, ἀπά ἰο βοοῦσα {πϑὰ ἔγοπι {παὶ ῬοΪυΥ ἐμοῖδτη δηὰ 1Δοϊδίγυ 
ΜΓ ὨΙΟἢ ργανϑ 64 ἀπηοηρ 4}1} [16 παίϊοῃβ τουπᾶα δϑουϊ βθω. ἀπά δο- 
ΘΟΥαΙΠΡῚΥ ἷθ Θββθῃῦ αὶ ὉΙΤΥ 18. ΘΒρθοί ΠΥ Ἰπουϊοαίθα, πο 1688 ἰμδη ἢ18 
ἩΠ4ΔοΥΙ να 86] Ἐ-οχβίθηοθ, οὔθ, 8η4 1ΠλΠ. 18 0110. 

Πταν, Ο ]βγαοῖ, βαγ8 Μοβοβ, ἐδο  ογά οἱγ αοά ἐδ ΟΝῈ Ζωοτά, (οί. 
ΥἹ. 4.) Αρδϊη,---7Τὴε 7ογα, ἂς ἐς αΟοα ἐπ ἤξαυοη αὗουε, απά ρον ἐὰε 
εαγί δοηπεαίλ ; ἐΐογε ἰδ ποη εἶδο, (1ν. 89.) Απὰ {Π6 γϑβί οοτηπηδπαάπηθηϊ 
Τοαυϊγτοὰ {πθπὶ ἤἢο λαῦς πὸ οὐἰδϑῦ σο(β δεδίάες ἀϊπι. (Εἰχοά. χχ. 3.) 
Τἀο]αίσΥ, οὐ {Π6 ὙΟΥΒὮΙΡ οὗὨ Δὴγ οἴδμαν σοάβ Ὀυΐ [6 ΟΝῈ ΒΌΡΒΕΜΕ 
ΟΟΡ, νγαβ ῥσοβι το Ὁπάοσ ἰὴ6 βουθγοβί ρθη] 1686, ΤΏΘΥ 6 Γ6 Β ΟἽ Υ 
τοαυϊγοα ποί ἕο δοιυ ἀἄοισπ ἐο ἐΐο φοάβ 9} ἐδ Ἀδαίλοπ παΐϊοπδ, ποτ βξεγυε 
ἐλδηι, ὍΟΣ 80 Τ᾿ ὉΟἢ 88 ἴο πιαλδ πιεηέϊοπ 9} ἐλεεῖν παπιος. (ΕἸχοά, χχῖὶ!. 24.) 
ΤῊΘ ΙΔ Ῥυηὶθιοα 1ΔοἸαίτΥ τ ἀοαίῃ (Πεαΐ, χιὶ!, 6. ὅζο.), ἀπά ἀ6- 
πουπορά ἐδ6 οἰτγθθ οὗ (ἀοὰ δῃὰ αἰΐοῦ ἀδδβίσιιοίοι δραϊπϑῦ 411 ἐῃο86 γῇ 
τγοπῦ ΔΡΟῚ Οὐ μοῦ σοῦβ. (Υἱ. 14., χὶ. 28., χχυ, 14. ὅζο.) ΤΏ Ῥοπίδίοδυοϊι 
Βαρὶμθ τ δὴ δοοουηῦ οὗ (πὸ ογοδῦοη οὗ π6 πουϊα Ὀγ 1ῃ6 οπα Οοά, 
ὙΠ0 ἐπ ἐλ δοφίππίπρ ογοαίεα ἐδε ἀεαυεπ ἀπά ἐΐε ἐεαγίδ. ΗἮδπε εαἰά, 7.εἰ 
ἐΐαγ δὲ ἰϊρλί, ἀπά ἐΐόγο τυαϑ ἰἰσὴ. Ηδδ ταδᾶβ ἐδε δεαξί5 0 ἐδι6 οαγέλ, διὰ 
ἐμα ζοιοῖα 9 ἐδε αἷτ, ἀπά ευεγν ἰἰυΐϊπφ ογφαΐμγο ἐλαΐ πιουείλ προ ἰδὲ 
εατίδ, οΥ ἴῃ ἐδδ ισαΐεγ8. Απὰ αὐ Ἰαβῦ Ὺδ ογθαίεά πιαπ ἵπ ἀΐβ οἱοπ ἱπιαφε, 
αὔίέεν ἠὲβ οιοπ ἰλοπεβδ ; ἀπά σανε ἀϊΐπι ἀοηιίπίοπ οὐεῖ ουεγν ἰἰυΐπρ ἐλὶπο ἐλαξ 
πιουείἑ, ἀροη ἐλε εατίλ. ((ἀθη.1.) ΤῊΪΒ ΟΝῈ ΟΡ 158 ἀθβογι θα 828 πθοθββα 
Βο ἐ-εχ βίθηί --- 7 4Μ ΤΗ͂ΔΤ' 1] ΑΚ --- ὁ ἀΐς παηιε. (Εἰχοά. 11}. 14.) 
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Ἠδ [18 οδ)]ϑὰ ἐδλο Οοά ο φοάς, απά 7Ζιοτά ὁ ἰογά5, α σγεαὶ Οοά, α πιϊφλέν, 
απὰ α ἰεγτὶδίε. (Ποαϊ. χ. 17.) ὅλο ἐ λε μπίο ἐλοε, Ο 7ογά, απιοηφεί 
ἐλε φοάς ἢ Κλο ἐδ ἰἶλε ἐδεε, φίογίοιις ἵπ ᾿οἰϊπε88, γα [εἰ ἵπ ῥταΐδεα, ἀοῖτις 
ιοοπῖεγ8 7 (Ἐχοά, χυ. 11.) Ηϑ ἰβ οἹἹ]δϑοδᾶ ἐλθ πιοδὲ ἀἰσὰ Οοἀά, ἰδὲ »ο5- 
56850} ΟΥ̓Ἠ ΣΔεαυεπ απά εατγίλ. ((ἀθῃ. χὶν. 22, χα.) 17 ἀἰϊοίλ ἀπὰ πιαλείῃ 
αἴΐυε, ἂς ιοομιπάείὰ ἀπά ἧε πεαϊείἑ ; πεῖίλον ἐδ ἰἤογὸ αἀπν ἰλαΐ σαπ ἀεἰϊυον 
ομξ Υ ἰδ λαπά. (ουῖ. χχχὶ! 39.) 17 σίυε5 τ ἐλδ γαΐπ ἐπὶ ἐξ ἄμα 
Σεαδοη, ἀπά 4τεπας ταῖς ἴῃ ΟἿ Πείάδ : Απὰ ἀρδῖη, 116 «τἡμίς ᾿ρ ἰλε 
λεαυόη ἐλαὲξ ἰΐόγε δὲ πο ταΐη, απά ἐλαέ δε ἰαπα ψίεϊά ποὲ δδν ἤριί. 
(θεῖ. σι. 14. 0.) Ηδ ἴβ8 ἐλε οὐ οΓ᾽ ἐδε 8ρίγίἐς 97 αἱϊ Πεεὴ. (Ναπι. 
ΧΥΙ. 22.) ΤΠ 8016 κἰθίοτυ οὗ [86 Ῥοηϊαίθυ οι 18 ἃ παγταῖνο οὗ (Οοα Β 
Ῥτον: ἀθηίαὶ ἀἸθρθηβαιοηθ, ἢ18 ἰοΥθ, δπα οδγο οὗ ἢ18 (δὲ {Π] βασνδηίθβ, 
δηα 18 οομδβίδηϊ βιρου ὐθμἄθμοθ οὐοσ {6 πὶ; Δηα δβουῖ 68 81} ονυθηίβ, 
ἃ8 ὙΧ6}} πδίυγαὶ 88 πυγδουϊουδβ, ἰο Οο  ργουἄάθηοθ. ΑὈγαἤϑιῃ, [8880, 
δηα “δοοῦ, δπὰ Μοβϑβ, οαἰεά μροπ ἐδε 7,ογά, απὰ ἣε λεαγαά ἐδεπι: απ 
6 νγἂϑ ιοὐξλ ἐλοηι ἐὰ αἷΐ ρίασες ιολίέλεγ ἐμεν τοροπὲ. Ὑὴ6 ἰδίοτυ οὗ 
)οβαρῇ βοῖβ Ὀθίοσο υ8 ἃ Ὀθδυ Ὁ} δηα ἱπϑίσιιοί γα χα ρὶς οὗ (οα 8 
Ῥγονιἀθηίῖαὶ ἀδθδίρσηβ Ὀγουσῃΐ δρουῦ ὈΥ παίυγαὶ σαβαβ. Τμὸ Τοχὰ 18 
ΤΟρΡΓΘθοη θα 88 Οαοα ἕπῃ ὀεαύόη αδουε, απ ὡροπ ἐλε εατίΐ δεπεαίλ. 
(θσϑιῖ. ἵν. 39.) Ηδ [8 ἐλε εἰεγπαῖ απὰ ευετίαείϊηφ αοά, ((ῃ. χχὶ. 38. ; 
Βουΐ, χχχῖ, 27.) 41 ἰξβείλ ὠρ λὲς λαπά, ἀπε «αἰ, 1 ἰΐυο Κογ ευεγ. 
(χχχ!. 40.)})ὺ Ο΄οά ἐξ ποὲ α πιαη, ἐλαέ ὧδό «ἠοιιϊά ᾿ΐ6, πον ἐΐ6 5οη Ὁ πιαΉ, 
ἐλαΐ διε δλοιιϊά τορεπί. (Νυχαῦ. χχὶ. 19.) ΗΠ 5 ιοογὰ ἐξ ρογγεοί, ὅον αἱϊ 
ἀΐδ ιοσαγς αγὸ ἡμασπιεπὲ ; α Οοα Γ᾽ ἐγσιμὴ, ἀπά ιοἱέλοιξ ἐπίφμῖῳ ; )μδὲ ἀπά 
γίσὴλξ 5 ἦε. (Ὠθαῦ, χχχὶ!, 4, 0.) Ηδ ἴ'8 ἐδε 7μάσε ὦ αἰ ἐδια εατγίῃ 
(ὥεη. ΧΡ, 2δὅ.): 11 γεσαταοίλ ποὲ Ῥεγεοπς, πον ἑαλείῃ τεισαγι. (οαΐ. 
χ. 17.) Ηο ἴδ απ Λοίψν αοὠ (1μογν. χῖχ. 2.); ἐδλε ζαϊλύμέ Οαοὐ, τολϊοῖ 
ἀεερείδ οουεπαπὲ ἀπά πιεγον ιοἱίλ ἐλεπι ἐλαὲ ἰοῦ ᾿ἶπι απα ἀδθρ ἀὲβ σοπι- 
πιαπάπιεπέδ. (Ὠουῦ, νἱ!. 9.) 7Τ.ε ΤΖογτὰ ἐς πίσὴὰ ὠπίο Ὺὶδ ρεορίε ἵπ αἱ 
ἐλίπρε ἐλαέ ἐὴεν οαἰΐ προ ἀϊπι ζογ. (Ὁ οαῖ. ᾿ν. 7.) λεοη λὲν ον ππίο 
λΐπι, ἧς ἤεαγε ἰλεῖγ υοἷσε, ἀπά ἰοοΐε οπ ἐλεὶν αϑώὸΟὶοἰίοη. (Χχνὶ. 1.) Το 
ἀΐμπι δείοπσοίδ υεπσόαποο απά τεοοηρέποο. Τα 7ιογαὰ τἰαὶϊ )μάφε ᾿ὶς 
»εορίο (χχχιϊ. 8, 36.). 11 ιεοἱϊ! ποὲ )μπεϊ ἐΐε τοϊελεὰ (Εἰχοά, Χ ΧΙ, 7.}, 
απά ὃν πο πιφαπδ οἶεαν ἐὴλε σεϊέψ ; διέ ἂδ ἐδ πιεγοίμὶ απὰ φταοσίοιι5, ἰοπς- 
δι )εγίησ, απά αδιιπήαπέ ἵπ σοοάπε85 απᾶὰ ἐγ, ξοτσίυὶπο ἐπι φωϊίψ, απά 
ἐγαπδστεδείοη, απὰ εἴπ. (χχΧχῖγν. 6, 7.) 

2. ὅϑὅυσιι 18 [6 δ] τλ6 δὰ Ὀδθδα Ὁ] τορτγοβοηϊδοη ποῖ Μοβοβ 
Ὧη8 ρσίνγοῃ υ8 οὔ πὸ ΠὨινίπο Βοῖηρ πα ρου θο 008 : ἃ ΒΙ 1] ΑΓ ΓΕργοδθηῦ- 
δοη, θυῦ τα ἢ ΤΟσΘ οἶθαῦ δηὰ οχρ]οιῖὲ (1 ροβ810]6), 18 οοῃίδι θα ἰπ 
16 τὶ ηρβ οὗ {Π6 ΡΕΟΡΗΕΤΒ δα οΟἴδποσ ᾿πϑρὶγοα Ἡτιίοσθ, ὙΠῸ ὝΘΓΘ 
Ταϊβοα ἀρ τοῖὶ ἄπηθ ἴο Εἶπη6 διβοὴρ [6 7618. ΤΉΘΥ ἰδδοῖ 08, [Παὺ ἐλθ 
Τωτὰ ἐς αΟοὐ αἴοπε 97 αἷἱΐ ἐδε ἀϊκσάοπις οΥΓ ἐδ ἐατίδι, ρα πιαάε λεαυθῃ 
απά εαγὶλ (188. Χχχν]!. 16.); {μαΐ ἠδ ἐδ ἐλε γϑί, απά ἂς ἐς ἰδλε ἰαδέ, απά 
δοδίάες ἠξΐπι ἐλόγο ἰδ πὸ οὐ (χἸὶν.6.}; (μα ὃν ἐλε τοογὰ 9 ἰλε ον τοογὸ 
ἐλ λδαυεπς πιαάε, απά αἷϊ ἐδλε λοεὲ οΥ᾽ ἐλεπι ὃν ἐδλε ὄγεαίς 9 ἀΐδ πιομίς 
(Ρβα]. χχχὶ, 6.); λὲ ραλδ ἐλε ιτοογὰ, απάὰ ἐλεψ τοσοῦ πιαάδ, ὧδ σοπι- 
πιαπαοά, απὰ ἐΐλεν τοεγε ογραίοά, (ῬΡΒ4]. οχἱν. ὅ.) 11ὲ ἰς ἰλε 7,ογά 
αἴοπε, δι πιαάε ἤεαυεη, ἐδ ᾿φαυέη 9.0, λεαυεηϑ, ιοἱέδ αἷΐ ἰἠλεὶν ποδί ; ἐλὲ 
εαγίλ, απά αἰὶ ἐλίπρε ἰπαὲ αγε ἐλεγείῃ ; ἰδο δοαα, απὰ αἷΐ ἰλαέ ἐς ἐλεγείΐπ ; 
απ δα ργεεογυείς ἰλεπι αἱἷϊ; απὰ {τε ἢοδί ὁ λιοαύόπ τιοογελίρρεϊᾳ ἐπι. 

«32 
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(ΝΥ μι. 1ιχ. 6), ὕῶδ βυργϑηθ (ἀοὰ 18 πῃ {π686 βδοσὰ τι ηρΒ αϊδίι-- 
συλθῃοᾶ ὈΥ 1Π6 παπλθ οὗ Φοβοναῖ, τ 1 Οἢ ΒΡ 1ΗΕ.68 ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ ΘΧἸβίθ πο : 
δηᾶ Ὀγ {86 Π{16 οὐἩ {πὸ ΑἸ ρῖΥ, {πΠ6 Μοβὶ Ηἰὶρι. ΥὙή α ἃγὸ (ο]ὰ ἐμαὶ 
ἐλο τρογϊὰ ἐξ ᾿ΐδ, απά ἐΐ6 ̓ εῖποεε ἐλογοοῦ, (Ῥ βαὶ. 1. 12.) 75 λὲβ λαπά ἐς 
ἐλ βομὶ 9} εὐεγῳ ἰἰυίπρ ἐλῖπσ, απά ἐλε δγοαϊδ 97 αἰϊ πιαπλΐπά. (Φ οὉ χΙ]. 
10.) Τἶΐἕἶδ ἐδ ἐδε σγεοαΐπο85, απὰ {δε Ροισεῦ, ἀπά ἐλε σίογψ, απὰ ἐΐε υἱείογψ, 
απά ἐδ πια)οδίψ ; ον αἷϊ ἐλαξ ἐδ π ἐδε ἤεξαυόη, απά ἴῃ ἐδς εατίλ, ἐξ λὲδ; 
λὲς ἐδ ἐλὸ ἀϊπσάοπι, απα ἠδ ἐβ ὁκαϊέοιἶ αϑ8 ἠδξαά αδουε αἷΐ : οί γίολες απαὶ 
λοποίγ σοπιθ ΟΥ᾽ ἀΐπι; απα ἧξε γνεϊσηείδ οὐδοῦ αἴΐ, (1 ΟἾ τοι. χχῖχ. 1], 
12.)ὺ 776 ρέϊίαγ5 Γ᾽ ἐδο φαγί ἀγὸ ἐλε 7 ογά δ; απά ἣδ λαίῃ εεὲ ἐλε 
τιοογὶα προπ ἰΐοπι, (1 ὅϑδτα. 11. ᾿ Ηδ τιϊοίλ ἐπ ἐλο ἀἰπσάοπι οὗ πιέη, ἀπά 
φίυείι ἐξ ἐο τιολοπιβοοῦεν ἦδ εοἱἱ!, (ὍὌδῃ. ἵν. 32.)ὺ} 1716 οἠαπσοίς ἐλ ἐΐπιεε, 
απα ἐλ δεαβϑοπδ: Ηδ τοπιουοίῃ ἀϊΐπφδ, απα 5οἰοίς τ ἀΐπφα. (1ϊ. 21.) τε 
οαμδοίς ἐλ6 υαροιγ8 ἰο αδοοπά ἤγοπι ἐλθ ὁπάβ οΓ᾽ ἐδ εατγίῃ : Ἦδ πιαλείλ 
ἰσλέπέπσα ιοϊὴ γάἀϊπ, απα δγίπσοίς γυγί ἐλὸ ιοϊπά ομὲ ὁ} ᾿ΐδ8 ἐγδαδβιιγεβ. 
(ϑετ. χ.ὄ 13.) 2 ἴγο απά λαϊϊΐ, βδποιο απὰ υαροιιν, απά έογηιν εὐἱπά, Κεϊ  ὶ 
λὲὶβ ισογά. (Ῥ Βα]. Ἔχ]. 8.) 11ὲ ἴ5 ἐδ ἔγι Οαοὐ, ἐδ ἰϊυῖπς αοά, απ 
ουογίαςείίπρ ἀΐπρ. (ὅ τ. χ. 10.) Ηδ ἐς ἐλ πϊσὴ απά ἰοῆν Οπε, ἰλαΐ ἐπ- 
λαδὲξοέδ εἰεγηϊέψ. (188. 1νῖϊ. 16.) εΐογο ἐΐπε πιομπέαϊη τοθγὸ ὁγοισλὲ 
"ονίλ, ον ἐλ εανγίλ ἀπά ἐλ τρογἃ τοοτὸ ξυγηιθα, εὐθη ἥγοπι ευεγίαδέϊπο ἕο 
ευεγἰαδέϊη.) ἠδ 186 αοα, (Βα). χα. 2.) 11|ὲ ἰς ἐλ Ποτά, ἂο ολαηφοίὴ ποί. 
(44). κὶ. 6.) 7 οαγίξ απά ἐλ ἀδαυδης εἠαϊϊ ρετίϑἢ, δι ἦς δἠαϊὶ ἐπάατε: 
Ἠξςε ἐς ἐλε δαπιθ, απά ᾿ΐβ ψεαγϑβ «ἢπαϊϊ ἰαῦε πὸ ἐπά. (Ῥβαὶ. οἱ. 26, 27.) 
Ἠδεαυεπ ἐς ἐΐδ ἰΐγοπε, απά εαγέδ ἰ5 ἠΐδ γοοέδέοοἰ. (186. ᾿Ἰχν]. 1.) “Ἵπι 7 α 
Οοὐ αἱ μαπά, βαϊὰ ἐδς Πογά, απά ποὲ α αοὐά αἴαν 0,732 (ἀπ ἀπ Λίάε 
Λἐπιβοῖ ἐπ βοογ οί ρίασος ἰλαὲ 1 εἰαϊϊ ποὲ 566 ἀϊηιῇ δαϊίς ἰδε Ποτὰ : 720 
πο 1.11 ἀδαυόη ἀπά εαγέλι ἢ (167. χχὶτι. 23, 24.) Εἴ ἐδ αδοιιξ οἱ ραΐλ 
(βαγ8 (86 Βαϊ τϊβ0), ἀπά αδοιιέ ομτ δεά, απὰ δρίεἰἑ ομὲ αἷΐ οἿΡ τοαῦνϑ. --- 
Ἐρλιέλιεν δλαὶί 7 σο βοπι ἐὰν δριγί "Ὁ ΟΥ᾽ υωὐλίέμεν' 8λαίϊ 7 σο ἥγοπι ἐὰν 
»γοδοποοῦ 17 7 οἷϊπιδ μρ ἱπίο ᾿οαυόη, ἑλοι «γέ ἐΐεγο ; ἐγ 1] σο ἀοισπ ἴο 
λοϊϊ, λοι ατὲ ἐλόγο αἶϑο. --- εα, ἐδε ἀαγάποδα 15 πὸ ἀαγ΄ηπεδβ ιοἱῇ ἑδεε; 
ἐλε ἀαγάπεϑβ5 απά ἰἰσὶι ἰο ἐΐδε ἀτὸ δοίλ αἴΐλο. (Ῥ Βα]. ὀχχχῖσχ. 8. ὅς.) 7}ε 
Θγ68 9 ἐδε ΠΖιογά αγὸ ἵπ ουεγν ρίασο, δολοϊαϊπφ ἰδὲ εουἱΐ ἀπά ἐλε φοοά. 
(Ρτον. χνυ. 3.) “ἕὦἔβ ἐγδ8 αγὸ μροπ ἐδθ ιτρανς 0} πιαη ; απά ἣό 8εεΐὴ αἱὲ 
λὰξ φοῖηφθοι. ἽΤλογο ἴδ ἨῸ αἀαγάποδβδ, ποῦ βἠαάοιο 97 ἀεαίδ, τολετε ἐδ 
τοογλογ8 9} ἱπιφιϊέν πιὰ ἤϊάο ἐδοπιδοῖθοβ. ( 00 χχχῖν. 22.) 1Ἴε ὑπάοτν- 
δέαπαείς οἱγ' ἐλοισὴίβ αἴαν οὔ: ΟΛΝῸΡ ἐξ ἐλόγο α τοοτὰ ἵπ ΟἿ ἐοπφιιε, 
διιὲ ὧς ἀποιοοίϊ ἐξ αἰξοσοίλον. (Ῥ δα]. οχχχιχ. 2. 4.) 1ἴε ξεατολεοίλ αἱϊ 
Λοαγέ5, απά υπαεγοίαπαάεξ, αἰϊ ἐἢ ἱπιασίπαξίοπϑ οΥ ἐδ ἐπομφἠία. (1 ΟἾγοη. 
ΧΧΥ, 9.) 1,16 οπῖν ἀποισείῆ ἐκ ἠεαγίϑ 0Υ᾽ αἱΐ ἐΐε οὐἰϊίάγεπ οΥ πιξη. 
(1 ἹΚτηρβ νἱ. 39.) Ηἱἰ8 υπαάογβϑίδηαιηρ 18 ᾿ηβπηῖῖ: Ηδ 8668 δὖ ὁποβ 
{πΐηρσβ ραβύ, ργοβοῃΐ, δπα ἴο οοιηθ, ἀδοίαγίπρ ἐδ ἐπά ἔγοπι λ6 ὀορίππῖησ, 
απὰ ἥγοπι αποϊοπέ {ἰπιος ἐἦο ἐλίπσϑο ἐλαΐ αγὸ ποὲ ψεί ἄοπο. (188. χῖνι. 10.) 
Απὰά 1 {λ18 (Π6 ἔγὰς οὐ 18 ἀἰδβιϊησυ θῃθα ἔτοτα 4}1} π6 ροάβ οὗ 188 
πιοαΐδοη, ὑπαῦ μα 18 8016 ἴο δῆοιο ἐλε ἐλῖπφβε ἰλαὲ ατὸ ἔο σοπιὸ λογθα εν, 
απα ἕο 8ἤοιο ιολαξ δλαϊί λαρρεπ. (χ]". 22, 28., χὶῖν. 7.) .11ὲ ἴδ πιϊσλέν ἐπ 
δίγοησίν απα τοϊδάοπι (Φ οὐ. χχχνὶ. 8.) τοοπάον μὲ ἴπ οοιιτιϑεῖ, ὁποεϊϊοπΐ 
ἐπ τοογἀϊπο. (188. χχν!. 29.) 216 ἑαλοίλ ἐλε τοΐβο ἵπ ἐλεὶγ' οισπ ογα πη ό55. 
(9οὉ. ν. 13.) 276 ἐμγηοίδ τοῖϑ6 πιεπ δασλιοαγα, απὰ πιαλοίῃ ἐλεὶν ἄπο!ο- 
ἴεάσο οοϊϊ δ᾽. (188. χὶῖν. 26.) Τὸν λέτε ἐς πο ιοϊβάοηι, ποῦ μπαεγβίαπα- 



Α͂ ρου 9} τί ᾿ἰυϊπο ]π8ρίγαϊΐδοη. 84] 

ἔπι, ΠΟΥ οσοτιπδοὶ ασαϊΐπδὲ ἐδ 7Ζογά, (Ῥτον. χχὶ. 80.) 2776 σαπ ἄο εὐε 
ἐλίπο (00. χΙΔ;, 2.); απα ἐλιετο ἐς ποίλίπφ ἰοο λαγά 9᾽ ἀΐπι. (ὅ ὁγ. χχχὶι. 
17.) 7 ἠΐς λαπά ἐΐογε ἐς ροισεῦ ἀπά πιϊσλέ, 50 ἐμαξ ποπὸ ἐς αδίο ἰο τοἱἐλ- 
δίαπά ἀΐπι. (2 Οἤτοπ. χχ. 6.)}ὺ 7Τὴς Ζονά ἐξ τίσλέοοιιδ ἴπ αἱ! ἀΐδ ισαγδ, 
απά λοῖν ἐπ αἰἷϊ ἀὶς τιοογῖς. (Ῥ Βα]. οἶχν. 17.) Ζ7ΆΕΡο ἰβ ποπθ λοῖὶψ αα 1λὲ 
7ονά. (1 ϑδῃι. 11, 2.) Οὐ υοἱῖ ποὶ ἀο ιοἱεκεοαϊῳ, πείέλον εοἱϊὶ ἐδ Α41- 
πιϊσλίν ρεγυοτέ 7μαάσπιεπί. (Ὁ χχχῖν. 12.) 176 ἐβ ΚΓ Ῥωγεν ἐγες ἐλαπ 
ίο δελοϊά ευϊϊ, απαὰ σαπποὲ ἰοοὰ οπ ἱπιφμῖίψ. (80. 1. 18.) Ηδ [15 ςΔ]]6ἃ 
ἐδε Οαοά 97 ἐγτιιλ. (18. Ιχν. 16.) .17ὲ5 σομπϑβεῖς ὁ οἷα αγὸ ζαϊεἠ πιἴπ682 
απ ἐγμέδ. (χχγ. 1.) 1712 ιοἱ!! ουεν ὃε πιϊπάζμϊ οΥ ἀΐδ σουεπαηΐ ; ---- ἰδ 
ισογὰς 0) ἀὲβ λαπαβ αγὸ υεγὶίν απά )μάσπιεπί. (Ῥ 84]. οχὶ. ὅ. 7.) ΖΤῆς 
]ογά ἐξ σγαοῖοιδ, απα {μἰ] 9 σοπιραϑβδίοπ; 5ἰοιο (0 ἀπφοῦ, απα 97) στεαΐ 
γιογοψ. Η ἐξ σοοά ἰο αἴΐ; απά διὲς ἐσπεγ πιεγοῖος αγὸ οὐοῦ αἷϊ ἀΐδ τιοογζε. 
--ὄ Ιἴΐεὲ ορεποίλ ἀξ λαπά, απὰ βαξϊ είς ἐδ ἀοδῖτε 077 εὐοτν ἰἰυΐπο ἐλίπρ. 
(οχὶν. 8, ὅ5.) 1ἰ ἐς α 7ζαίλεν Ὁ ἐδε ξαίλεγῖοδε, απά α 7μάσο 9} δε 
ιοἱάοιος (Ἰχνλὶϊ]. ὅ.); απά ἀεἰϊϊυοεγοίλ ἐΐδ Ρῥοὺῦ απὰ πεοάψ ὥγοπι ἀΐμι ἐλαΐ 
ϑροϊϊοίλ ἀἰπι. (Χχχγυ. 10.) Ζίλθ αθ8 α ζαίλεν ριξιοίί ᾿ὶδ ολίϊάγοπ, 50 ἐὴθ 
7]ογὰ ρίδείλ ἰλοπι ἐπαὲ ξεα ἀΐπι. (οἰ. 18.) 76 ογοβ 9 ἐλ 7,ογὰ αγὰ 
οὐΥ ἐλε τισλέίεοιιδ, ἀπά ἀϊξ ἐαγ8 αγὸ ορεπ τπίο ἐλεῖγ ῥγαψεῦς. (χχχῖν. 16.) 
Ἦς ἐς πἰσὴ κηίο αἷΐ ἐκόπι ἐλαξ οαἰΐ μροπ ἀΐπι, ἐο αἰ ἐλαΐ οαἷΐ μροπ ᾿ΐπι ἰπ 
ἐγμίδ. Ἀἶδ ιοἱϊ {εἰ ὶ ἰδ6 ἀσείγε ὁ ἐλοπὶ ἰλαΐ ἔεαν ἀΐπι; ἦἣδ τοἱἱέ αἶ5ο 
ἦσαν ἐλοὶγ ογψ, απαὶ ιοὐϊ βδαυό ἐλεπι. (οχῖν. 18, 19.) 216 ἴδ σοοά, απὰ 
γεαάν ἰο ογσίυο. (Ἰχχχνὶ. δ.) 1{{λ6 ιοϊοζεα ξογϑαλε ᾿ΐδ ιοσαν, ἀπά τοίμγπ 
μπίο ἐδ 7, ογά, ἂε οὐδ τανε πιότοὸν προπ ᾿ΐπι, ἀπά ιοἱϊΐ αδιεπααπέϊ ρατήοη. 
([88. ᾿ν. 7.) “11: γείαϊπείἑ, ποὶ ἰδ ἀπϑεῦ ΚῸΡ εὐεν, δεσαιιδ6 ἣε ἀεἰϊσἠοίῃ 
ἐπ πιεγον. (Μίο. νἱϊ. 18.) Βυῦ τπουρὰ ἀδ ἐς ςίοιο ἐο ἀπφοῦ, ἠδ ιοἱ!! ποῖ 
αεφεὶξ ἐλε ιοἱολεά, (Ναὶ. 1, 3.) 700 ᾿ὐπ δοϊοπσείά υεπσεαποο (ῬΒδὶ. 
χοῖν, 1.); δῃά ἣἂε ιοἱΐΐ τοπάεγ ἐο εὐεῦῳ πιαπ ἀσεογάϊπρ ἰο ἠΐδ τοογλδ. (Ῥτον. 
χχῖν. 12.) ἰσλίοουθ ἐς ἐδε 7ιοτά, απὰ μργίφδέ ατὸ ἢὶς )μαρσπιεπίβ. 
(Ρβα]. οχῖχ. 187.) Ζ7ῆεσγο ἐξ. πὸ ἐπί φιῖίψ ιοἱέλμ ἰλ6 7ογαὰ οἷν Οοα, πον 
γεβρεοί Ὁ ῬΕΥΒΟΉΣ, ΠΟΥ ἑαλίπο 97 σίβθ. (2 Οἴσοη. χίχ. 7.) 1, δβίὶγ, 
1πουρ σγεαξ 8 ἰδὲ Ζονά, απὰ σγεαΐϊν ἰο ὃ6 ργαΐδεά, γοὶ δὲς σγεαίποες ἐδ 
μπϑοατολαδίε. (Ῥ Βα]. οχὶν. 8.) 1.0,)7 ἐδι686 αγὸ ραγίβ 9 ἠϊδ ιοραγε (ΒΆγ8 
00), δμὲ ἄοιο {16 α ροτέϊοπ ἐς ἀεαγά 9} ἤϊπιῦἢ Βα ἐδ ἐπιιπάον ὁ ἠΐς 
}οιοοῦ τοῦο σαπ μπάργϑέαπα ἢ (500 χχνὶ. 14.) 442 ἐλε ἀδαυοπε αγὸ ᾿ΐσῃον 
ἐλαπ ἐλ εαγίλ (βα ἢ (ἀὐοα ᾿πι861{), 8δὸ ἀγὲ πιψ τσαγϑ ᾿ϊσλεν ἐμαπ ψοι 
τοαν4. απά πιψ ἐλοιιφλές ἐλαπ ψουν ἐμοισλέε. (188. ἷν. 9.) 
ογα ΘΥΘΤΥῪ ραϑβαρὸ τοϊδίηρσ ἰο {πΠ6 παίισο δηα αὐ θαΐθβ οὐ {86 

ΤΠ ιέγ ἴο 6 οἰϊρά, 16 του] ΡῈ σϑαυϊδιῖα ἴο δχίγασί ἃ ὙΘΥῪ σΟΠΒΙ ἀογ Ὁ ]6 
Ροσῦοῃυ οὗ {πὸ ΟἹΪὰ Τφείδιιθπῦ; θυαΐ τῃ6 ργθοβαϊηρ Μ}}1} βιιβῆοθ ἰὼ 
αυΐηςσα 86 80] τ δηα ὅσο}! ]θηοα οὗ 1.18 ἀοοίγίῃθ οοποοσηΐηρ [8688 
(ΟΡ ]ς8. 
ἯΙ Ἐλαυλ]ν ἀχοο θη δηά οχρὶ οὶ ἴ8 {π6 ἀοοίγμο οὗ [86 Μοβαῖο 

αἰδρϑηβαίιοη σοϊαίϊνο ἰο οὐνῦ ΤΥ ΤΟΥΑΒΡΒ ΟΟὉ; ἩΒΙΟΝ 18 {Π6 γα δβοὲ 
ἔογῖ 1 ἃ ΤΊΔΠΠΟΓ 80} 80]6 ἴο {π6 1Ι46α ρίνϑη οὗ 18 ρογίδοιϊοηβ, δπὰ 
ὙΓΙ ἃ. ΒΟ] ΕΠ ΠΥ ὈΘσοοιϊηρ 118 πηρογίδμοθ. ἤἤραγ, Ο 7εταοῖ, βαγ8 186 
"Πυδίτσιουβ ἰορ!δἰαῖον οὗ {π6 ἩφΌγονβ, 7Ὺλὲ ἴογὰ ομν Οοά ἴ5 οπς 7ογά. 
“πά ἐλοι δλαίέ ἴουθ ἐλε Σιοτά ἐὰν Οοὐ ιοἱἐδ αἷΐ ἐλῖπε ὀεαγί, ἀπά τοἱδδ αἷΐ 
ἐδν δομὶ, απαὶ τοἱέδ αἰἷϊ ἐΐὰλῳ νιϊσλέ. (δαί. νἱ. 4, 6.) ΤΖαΐε φοοά δεεώ 
μηΐο ψομγδοῖυεϑ, ΒΔγ8 “οβϑῇυα, ἐλαέ γε ἴουε ἐλε Ζογαὰ ψοιν Ααοά, (Φοϑᾷ. 
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942 ε)οοίτῖπος απὰ δογαὶ Τγεςερίς οΥ ἐλο ΜΒ ιϑίο, 

ΧΧΙ, 11.) Οἴουο ἐδ Πογά, αἴΐ γε ἐΐς οαἰπέβ, ΒᾺγ8 186 ῬΒαϊπλῖβέ. (Ῥ88]. 
χχχὶ, 23.) ὙΠ ἔδαῦ οὗ ἀοάἂ [8 88 βίυι ον τοαυϊγοᾶ; δηα βυοἢ 4 ἔδανγ 
88 τνοῦἹὰ Ἰπάποα βοτὰ ἴο Κοορ (ἀοα ̓Β οοτωσηδηαπμθηΐίθ : --- Το σλαϊέ 
αν ἐὰν αοὐ, ἀπά βεγυθ ἀΐπι, βδαγβ Μοβϑβ. (Π αΐ. νἱ. 13.) 3:α» Οοὦ, 
ΒΑΥ8 [Π6 ὈΥΘΔΟΏΘΓΡ, απὸ ἀξορ ᾿ὲς σοπιηιαπαπιεπίβ; (ὉΥ ἰλὶβ ἐδ ἐλε τολοῖε 
ἀυγ 9 πιαπ. (Ἐοο]68. χὶὶ. 13.) Αγδδδ, [β880, δῃηά 186 6] 6 τϑ ἃ τὸ 
Τορτοβοηίθα 485 "δαγίπο αΟοα ((ἀθη. χχὶϊ. 12., χχχὶ. 42., χἹ. 18.); δε- 
ἐϊευΐπᾳ ἐπ ᾿ἀἶπι, ἰΤυβίησ 1 ἢ18 ῬΓΟμλΪΒ68, δηα οδοψίπφ ἠΐδ υοἷοσο. (χν. 6., 
ΧΧΙΙ. 18., χχνΐ. ὅ.) βϑοϊοσμοῃ δσδμοσγίβ πηθη ἔο ἐγιιδὲ ἐπ ἐδό 7ιογα τοίἐᾳ αἱ 
ἐμεὶγ ἀοαγέ. (τον. 111. ὅ.) Βἰο85ο4 ἐξ ἐλ6 πιαπ, βαγβ [6 ῥτορβεῖ, ἔλα 
ἐγιιϑέοέλ ἵπ ἐλὲ 7Ζ,ογά, απά τοΐο86 ἦορο ἐδε ΤΖιογὰ ἰ5. ( 6τ1. χνὶϊ. 7.) ΤΒΟ 
ῬΡΒΑΙμαϊβῦ οἢ. ΘΥΘΤΥ͂ ΟΟΟΑΒΊΟΩ ΟΧΌΓΘΒΒ6Β ἢῚΒ ἔστ ἰσιιβὲ ἰὴ αοά, ἀπά ἔδτἢ 
1 ἮΪΒ ῬΥΟΠΊΒ6Β: 7π Οἷα, ΒΆγΥγ8 6, 1 λαυς μιιὲ πιν ἐγιδέ; 7] ιοἱϊ ποῖ 
αν ιὐλαὲ Πεδλ σαπ ἀο τἰπίο πιο. (Ῥ 86]. ᾿ν]. 4.) Απὰ αραῖῃ, Δίψ ϑοιιΐ, 
ισαὶέ ἐΐομι οπἷν ροπ Οαοα; θ᾽ πῖν ἐπροοίαζίοπ ὑα ἤτοπι ἀΐπι. ἢἶε οπῖν ἐς 
πιν γοοῖ απά πιν βαϊυαΐξίοπ: 16 ἐς πιν ἀεΐεποο, 1 ςἠαϊϊ πο δὲ πιουξά, 7π 
αοά ἰΞ πιν βαϊυαξίοπ απὰ ηὴν σίογῳ ; ἐλ τοοῖ ὁ πιν εὐλ εν απα πιν 
γοβισε ἰδ ἵπὰ αοά. Τγιβέ ἴηι ἀϊπι αὐ αἷϊ {ἴπ|65, ψὸ ροορίε. (Ἰχὶϊ. ὅ. ὅτε.) 
Οδεάϊοποα ἰο 811 (ἀοά ̓Β δοιῃμλδηατηθηΐβ 18 ΒίΤΟΩΡῚΥ ᾿ηβ᾽βύθα οἡ {πγουρῇ- 
ουῦ [16 ΟἹα Τοβίατηοπί ; ἀῃά (τυ μα ββθηηβ ελεὶ ἢ ἴο {86 Δαν βὴ 85) 
81] τη ογᾺ] ἀυ0168 ἀγα δηΐογοθα οἱ {8.18 Ῥυϊποῖρ]ς, 1 ἀπὶ ἐλὸ Πογὰ ψομν 
Θοά. (ἴμεν. χῖχ. 3. ὅ6.) --- 78 ᾶνὸ ἴῃ 900 ἴμ6 ρτοδίοδί δχϑιρὶα οὗ 
Ραϊϊθηοο δηᾶ γαβιρηιδίϊοη ἰὼ (οὐ ψ1}}. 712 ΤΠ ιογὰ φαῦο, ΒᾺγ8 6, απᾶ 
ἐλε 7,ογὰ μαίὰ ἑαΐδη αἰσαν ; δ[οδβ8εα δα {6 παπιο οΥΓ ἐλε Τιοτά, (οὗ 1, 21.) 
Αμπᾷ ἀρϑῖη, ϑλαϊ τοὸ γϑοοῖυο σοοα αὐ ἐδ μαπά 9.ΧΓ αοα, απά δἠαϊὶ τος 
ποΐ γεσοῖυο ουἱΐ ἢ (1ι. 10.)-- Απὰ ϑοϊοσαοι ἤθαοῆθβ [ἢ 6 βαλα σοο 6880 : 
Δῖν δοη, ἀδδρίδο ποΐ ἐδ ελαξδίοπίπρ οὗ ἐδε Ζιογά ; ποιίλετν ὃ6 ιρραγν οΓΓ᾽ λὲς 
οογγεοίζοη. ΖἤῸΥ τοΐοπι ἐδ Ζιοταὰ ἰουθέΐ ὧδ σογγοοίοξδ,, ουϑη α5 α ζαίλεν ἐλε 
80π ἵπ τολοπὶ ἦε ἀοἶρλίοά. (Ῥτον. κι. 11, 12.) ὙΤ6 1βγαθ] ῦα8 Ὁ Γα σὸ- 
χαυϊγρα ἴο τοαϊᾷ ἀπμηιδίψ ιοἴέδ ἐλεεῖν Οαοαἀ (Μιαο. νἱ. 8,);} δῃὰ τὸ ἱδυσμὶ 
1παὺ ἐλο βασγίβοοα 4.7 αὐ αγὸ α ὕγοΐεη 8ριγίξ; δια μα΄ α ὄγοξεπ ἀπά 
εοπέγϊέε ἧεαγέ Οοὐ «οἱ ποὶ ἀεθρῖδο. (ῬΡβα]. 11. 17.) -- Νοῦ τρογοὶν δὴ 
Ἔχίοσηαὶ βογυῖοο, θαΐ {Π6 ἐπέεγπαΐ τσογϑ)ιὶρ οἵ ἃ Ῥυγο μοαγί ττ88 γθαυ γα 
οὗ ἴθ. Οεν μπίο Ασα ποῦ Ββδουῖβοθ Ὀυΐ ἐλαπλερίυΐπο, απά ραν ἐζν 
υοῖῦ8 ππίο ἐδ Μοεὶ Ἡϊσῆ. (1. 14) ΤΖ7ῆὴε βαογίῆοε 9 ἐλε ιοϊελοά ἐξ απ 
αδοπιϊπαΐϊοπ επίο ἐΐ6 ον ; διέ ἐδ Ῥγαψεῦ 90 ἐλὲ ιπιρτίσλέ ἐ8 ᾿ὶ5 ἀοἰσὴξ. 
(Ρτον. χν. 8.) Οὶυο ππίο ἐλ 7,ογά ἐδο σίοτψ ἄπ κπιπίο ἠΐδ παπιε: ισογ- 
δι {δὲ Τιογά ἴπ ἐλὸ δεαμίψ 9.6, ἢοϊίπε588. (588]. χχῖχ. 2.) Ὅγ7ἅὲ8. μᾶνθ 
ΔΙΤΘΔΑΥ Β6ΘῺ ΠΟΥ͂ ΒΟΓΙΟΟΪΥ 411 ἸΔΟ]α γΥ σὰ ῥγοι᾽ δα ὈΥ {π6 Μίοβαϊοαὶ 
ἴὰν ; δηα [86 βαῖηθ ἀοοίγιηβ 18 ἐδυρ ῦ ὈΥ 411 [88 ργορῃθίβ. ΤῊΘ οδ6 
(ὐοά νγᾶβ [Π6 8ο]Ϊ6 απᾶ οοπβίαδπς οδ]θοὺ οὐ {ποὶγ γόσθθ!ρ ; ἴο πὰ Δ Υ 
δανο 411 ΠΟΠΟΙΤ, ΘἸΟΥΥ, δπα ῥγαΐβα; ἴο δῆτα δίομθ μον οβδγοα {π6ν 
ΡΓΆΥΟΓΒ; ΔΠα [0 Βὴτα ΓΠΘΥ τϑίασπθα ὑΠΔῊΚΒ 88 ἴπ6 ρῖνοσ οὗ 4}} ροοά 
τηϊηρθϑ: δηὰ Ὠϊπὶ ΠΟΥ γΟΥΒρρεα, ποῦ ἀπάοσ 1[Π6 ναὶ σαργθϑθη δίοη 
ΟΥ̓ δῇ ἱπλδρ6 ΟΥ̓Ϊ4ο], Ὀυιΐύ ἴῃ ἃ ΠΙΒΠΉΘΙ Βαϊ 8016 ἰο 18 βρὶ τιῦσλ] παΐυγο 
τη ὑγδηβοθηθῃΐ τη] θυ. Τὸ [86 ΟΝΕ ΟΡ αἷοῃθ, Αγαδδῃι, [8β8δ6, 
δηα ΨΦαοοῦ, Μοβοβ, βαϊηιθὶ, δηά ἐπ ῥγορμείβ, οβογθα {Ποῦ ὈγΑΥΘΙΘ; 
ἀπ πο Πραγὰ πο. Τὸ γι Π016 ὈοΟΚ οὗ ῬΡβαΪπι8 οοηββίβ οἷ ῬγΆΥ ΟΥϑ 
ἉΠΑ ρτα 868, ΟἴἑΓγοα ἴο [86 οῃθ ἔγσιιο αὐ, 7) εοἱϊΐ σαϊϊ ροπ Οὐ, Βα γ8 
Ἰλαναὰ, ἀπά ἐδε Ζιογαὰ βλαϊΐ βαυς πιο. (Ῥ 84]. Ἰν. 16.) λυὰ ἀσαϊη, Ο 



“Α ῬΥΟΩΥ͂ Ὁ 16 ιυϊηθ 1πϑρὶγαίζίοη. 848 

ἐλοι ἐλαὲ λδαγεϑὲ ῥγαψεῦ, πηΐο ἐΐδε 4Παἱϊ αἱ! Πεεὶ οοπιο. (χυ. 2.)ὺ ΤΒ6 
ψΠ016 βοσυϊοο οὗὁἨ {π ὑδΌθσηδοϊθ δῃα ἰθιηρὶα νγὰϑ ἀϊγθοϊθα ἴο {86 οηθ 
αοά. Αἱ [δ6 ἀφαϊοαίίδοη οὗ (86 ὕδθηλρὶθ, ϑοϊοσαοη οἴἴδσβα ρ ἃ βοϊϑπιη 
ῬΓΆΥΟΙ (ο Φομουδῃ {μ6 (ἀοὰ οὗὁὨ ἰδτγδοὶ, ἴο σσβοτι 6 γ νγχὰϑ πο Οοά ἐδ 
ἔπ ἀδαυεπ αδουε, οὗ οπ θατέϊ δεπεαίί. Ἡδῖτὰ πα Ὀοβουρ ἴο λαυε γεδρεοῖ 
μπίο ἰἕλε ργαψεγ απά τμρρίϊοαίέοπδ νυ μϊοἢ βῃου]α θ6 ἰμοτα οἤδτοά, δηά 
ἴο λδαγ ἵπ ἀλδαυεη ᾿ϊΐδ ἀιοοϊϊπφ-ρίασο. (1 ἸΚὶῃρβ νι]. 28. 29, 30.) Απά 
αοα ἀρρεαγεά ἐο ἠϊΐπι, δια δϑβυγϑα ᾿ἷπὶ ἰμαὺ δ λαά λοαγά ἀΐδ ῥγαψογ, 
απά ἰλαὲ ἀὲδ ἐγες ἐὐομίά δὲ ορεπ απά δὲβ εατε αἰΐεπὲ ἀπίο ἐλε ργαψον ἰλαΐ 
δἠλομίά δε πιαάε ἔπ ἐλμαὲ ρίασε. (2 ΟἾγοΙ, νἱ. 12. ὅτο.}} 

11. Τμὸ ΒΕΙΙΕῈ ΟΣ ἃ ΕὟΤΌΒΕ 5ΤΑΤΕ ὙΒΙοΝ τ μανα αἰγοδαν 
566 ἢ γ7χα8 πο Ὀγ 186 ρβίγιδυολβ 3, (βουσὶ ποῖ Ἔχρ  ]ο"]γ ἐδυρῆΐ ὈγῪ 
Μόοβθϑ, ὑβοβϑο ἩΙ Πρ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ 1 88 ἃ ζἜΠΘΓΆΙΥ δἀορίοα δγίϊο]ς οὗ 
το] ρίοη,) νγ)ὰβ ἐγαμδιαι θα ἔγοπλ ἴμθαλ ὕο {π6 Βγδθ] 68, δμα ΔΡΡΘδΓΒ ἴῃ 
ΨΔΙΓΊΟΙΒ ραγίθ οὗ {86 ΟΙα Τοδίδιμθμθ.Ό ἘΎοσι 186 οἰγουτηβίδηοα οὗ ἐΠ6 
ῬΙ͵ΟΙΆΪ86 οὗὨ ἴδιωροσαὶ Ὀ]θβδιηρθ Ὀδὶπρ ὈΥΪΏΟΙΡΑΙΪΥ, 1 ποῦ Θη σου, δῃ- 
ποχϑα ἴο πα αν οὗ Μοβεβ, Βιβῆορ Υ δε δυγίοῃ αὐδειρίθα ἴο ἀβάμοο 
8} ΔΙρατηθηΐ ἴῃ Βυρροτί οὗἉ μἷβ αἰ ν]η6 πϊββίοη.ὃ [Ὁ 18 ᾿τ ρο8810}6 Πθγ6 
ο ΘΗΓΕΙ ᾿μΐο 8ῃ δχδιλιπδίϊοῃ οὗὨ {818 ἀυραηχοηῦ : Ὀὰΐ 76 ΤΩΔῪ ΟὈΒΘΓΥΘ, 
1ἴὴ {6 Βγβί ρἶϑοθ, “" ἰῃδὺ ἐλιε οπιΐβδίοπ οἡ α ζμξιιγο δίαίε, α8 α βαποίϊοπ ἴο 
ἐλ ἰαιοβ 9. Δήοδες, σαπ ὅδ καὶ αοίογιϊψ ἀσοομπέεα 70; δηα, Βθοομάϊνυ, 
ἐλαὶ ἐλο Οἰἱά ΖΤεβδέαπιεπέ φςἤοιος ἐλπαὲ ἠδ ἀϊπιϑεὶ ῇ δοϊουεα α [μίμνε δἰαίο, 
απά εοὐπίαϊπε α σταάμαΐ ἀευοϊορπιεηΐ 9ΥΓ ἐ. ΤὮθθθ ὕνο Ῥγοροβι θη, 
116 ἴοστοῦ οὗ ἐὲ κλμ 18 ἴῃ ἀπίβου ] [86 οριηΐοι οἵ ͵ αγρατίοῃ, {π6 
ἰαςῦοσ δ ψαυῖδηοθ Ὑ10} Πῖπὶ, ΔρΡροαῦ ἴο 06 ὙΘΓῪ 8818 }Δ Ὁ ὙΠ] Θϑ Δ] 1βηοὰ 
Ὀγ [πὸ Ἰυμιίπουβ γοϑϑοηΐηρ οἵ Ὁγ. ατανοβ. [πδίρϑα οὗ οπιρὶογίηρ 
1.6 οταϊβδίοῃ οὗ {Π6 ἀοοίσίῃο 88 ἃ πιραϊμπι, ὈΥῪ ὙΙΟΝ ἴο ῥγοόονα {μδὲ ἃ 
ἀἰϊνὶπα ἱπίορΟΒ θη νγῶ8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ΤῸ 16 ΘΓΘΟίΊΟη. δηα τηδὶ ΐθηδηοθ οὗ 
υἀαίϑπι, Βα ἢγεῦ βονβ {86 τϑδ] γ οὗὨ 8 ἀϊνῖηθ ᾿πἰογροβιΐοη, δπα 1Βθη 
{μαὖ [86 ΟἸλΙββίοῃ 1ἢ ΑἸ ΘΒΙ1ΟΠ, 80 ἔλσ ἴσοσὰ Ὀδῖηρ ᾿ποοηδιβύθης τὰ [8Π6 
αϊνίηθ οτἱρὶη οὗἨ [86 δβγβίθπι, ἀοϑθϑ, ἰὴ ἔδοϊ, πΘΟΘΒΒΑΓΪΥ τγοβῸ] ἔγομι {Π6 
ΡῬΘΟΊΠΑΡ παίασο οὗὁὨ [86 αἀϊθροηβαίίοη, δἀπα ἔγοπι {π6 οπαγβοίοσ οὗ [868 
ῬΘΟΡΪΘ ἰο σβοπὶ 1 νγϑ8 σίνοη. --- ΤῊς ρΡοΪγ ὑΠμΘἰβῦο ῥγῖποῖρ]θ οὗἁἉ δύο 
(οἱ 68 ταὶ πίδι θα {μδὺ (Π6ῚΣ ΟΥΒὮΡ ψγ88 δἰϊοηα θα σὰ 8. παίϊοηδὶ 
ΡΓΟΒΡΟΙΥ. ὙΤδθ ἤΙΘΠν οὗὨ {Π18 10 γγὰβ 186 ᾿πίθηίοη οὐἩ (ἀοὰ ἰο ἀἴδ8- 
ΡΪΑΥ ὈΥ Ορβϑῃ δηὰ ὑποαυγοοδὶ ἀθπμοηβίγα:οη8 οὗ 18 ΟὟ ΟἸλ]ροίθῃσο. 
ΤΏ τρογλὶ ρζονογησηθηῦ οὗὨ “ϑῆονδῃ νγὰ8 ἴο 6 Θσχβιρι θα οα (π6 δαγίμ 
ὉΥ (86 {πδοῦγου Ὑ ΒΊΟΝ 6 βίη 6α,5 [108 ὙΘΙΥ παίυγο σοαυϊγοα 
ῬοΙΏΡΟσαὶ βα μοί οῃβ, απ ΤΠ οἷν ἱπηγτηθαϊαῦα θηξοσοθιηθηῦ ; 118 οὈ͵]θοῦ οου]ὰ 
πού δ6 εἰϊδϊποᾶ ὈΥ παϊηρ 111 {16 ᾿πν 1810 }6 σα 168 οὗἨ 4 διΐυγθ βίαϊθ 

} Ὧγ. δηοΙρἢ 5 ὑὖὦἶἁῸ Θοστηοὴ8 Οἢ ἴπα ΕΧΟΟΙ]ΘΏΟΥ οὗἁὨ ἴμὸ ον δ Τὴν Υυἱπάϊοδιθά, ἴῃ 
γοϊ. 1Ϊ, οὗὁὨ Ὠἷ6 ον οὗ ουῦ Β]ςδβεὰ ϑαυϊουτβ ΜΊηϊδίτυ, δος. ΡΡ. 259---278. 

5. 866 ΡΡ. 385, 886. δυργά, 
8 ΤΏ [Ὁ] ΠΩ ἰδ ἃ ΒΙΓΟΤΊΔΙΥ οὐ δἰ8 Ὠγροίδοδίδ : ---- ΤΏ ἀοοιίτίηο οὗ ἃ ἔπέυσγο δβίδίο ἰδ 

ΠΟΟΟΒΒΑΙΎ ἴ0 ἔΠ6 νν6}}- Βοίηρ οἵὨ εἰἶν}} βοοίϑίγ, υπᾶοῦ [δὸ ογάὴς βονοσηποηΐς οὗ ργουϊάθηςο: 
811 τπηδηκίηἀ ἤανο ΟΥῸσ 80 ᾿οποοϊγοὰ οὗ ἴπ6 πηδίῖϊογ. Το Μοβδὶς ἰηδβεϊ του νγ88 σπουῦϊ 
1π|8 δΌρΡΟΓΙ, δῃὰ γοῖ ἀϊὰ ποῖ ψχδηῖ Ὁ, Υ δὲ 1οἱϊονγβ, Ὀπὶ {πᾶὲ [Π6 ον ἢ δ αἶτθ οΓὸ δὰ- 
πιϊηϊϑίογοὰ ὈΥ δὴ δχιγδογαϊηδυγ ρῥτγουϊάοηςο, ἀἰκιγὶ δατῖηρ Του ἀγὰβ δὰ ρὺ ΠΙΒῃ πιο η 8 τε} Δῃ 
6484] Πδῃὰ, δηᾶ, σοπῃβοαπθη γ, {πδὶ ἘΠ 6 ΜΊΒΒΙΟΝ ΟΣ ΜΌΟΒΕΒ ΑΒ ὈΓΥΙΝΕ ἢ ΔΙ υσίοΠ Β 
Ἀλινίπο 1,ορδιίοη οὗ Μοϑοβ, Ὀοοῖ νὶ. βοςῖ, 6. (Ἰοσ ΚΒ, νοὶ. Υἱ. Ὁ. 106. εέ δέᾳ. ὅνο. οὐϊϊ.) 

4 θπέιίδα Ροπίβίουςἢ, Ῥαγὶ 8, Ἰοςί. 8, 4. 
δ })δν. 1ᾷ. Ὁ. ν. δοςῖ. 4. 
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844 Τοείνγίπες απάὰ οταϊ Τγεοορές 9 ἐδιο 1βιδίο, 

βῃουϊὰ θ6 πηνο θᾶ. ΤΠα ῥγανίουβ Ἔχ! ΠΟ οὗὨ βυ οἷ ἃ τλογὰ] σονόση- 
τηδηῦ ν8 (6 Ὀοδὲ ργορασζαίίοῃ ἔοσ (6 {1}}} τονοϊδίοῃ οὗ τηδη᾿ 8Β ἔμ σα 
ἀοδέϊην, δηά οὗ [π9 τλθδῃβ ργουϊαθα ἔου ἢ18 το] σα ἴῃ 1, ὈΥ 8. ΤΩ ΘΤΟΙῺ] 
δα σϑαθοιιΐηρ αοα. “1,8 δῃηα πη οΥ Δ! }Ὑ σσογ ἔππ8 ἴοὸ Ὀ6 ΓΌΠΥῪ 
Ὀτουρδε ἴο Ἰρὰς Ὀγ [π6 (ὐοΒροὶ.᾽ 448 γοῦ 186 Ὀυ}κ οὗἉ πιδηκὶ πα γοσα 
ὈΠΡΓΟΡΑΓγοά ἴον 10, ἀπ τ γα Ὀαίίοσ πιο ἴο σοιρτομοπα, δηα Ὀα ἴη- 
δυθδηςοά ὈΥ, 5Β6ῃβ1 06 τρδη ϑίδοπβ οὗ {πὸ ἀἰνίηο ἡπαρτηθηίδ, ἴπδὰ ὉΥ͂ 
1Π6 τοιηοΐον ἀοοίσιπο οὗ ἃ ζυΐυσα βίαίθ οὗ τοι ὕοη. 

“«Τῇς ΟἹ Τοδβίαμμθηΐ, Βοσονον, δῃα ουθ 6 ττιηρθ οὗ Μοεδβ, 
οοπίδϊηποα 1η16]}1010]6 ᾿μ Ἰηγαί!ο 8 οὗὨ ̓ πηπιογίδ γ. ΤὨ6 ἔουχσ ἰδϑὲ θοΟ Κα 
οὗ {Π6 Ῥοηίαϊδυσς, ᾿μἀ664, Τ6ΓΘ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΙΥ ΟΟΟΌΡΙ6α ἴῃ [86 ἀδέ8}} οὗ 
{π6 Ἰοραὶ τορσυ δύϊομβ, δῃαὰ (6 ΒΑ ΠΟΙΟΏΒ ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 Θποτοο ἴθ; γαῖ 
Θύ ἢ ἔγόσα ἤρα “9688 Ομ γιδὶ ἀδθάυοοα δὴ δγρυγηθπὶ ἴο {π6 σοπέμβιοη 
οὗ {π6 βεαδάμοοροθ Απάᾶ ἴῃ (26 Ὀοοῖ οὗ (ἀδῃθβὶθ ΔΓ6 ΒΘύΘσΆ] ὁσοῦΓ- 
ΣΘΏΟ68, ἡΥΒΊΟΝ τηυδύ μαγνα ἰοα 186 ρῥίουβ } 6ἸὙ8 ἰο [86 ἀοοίτϊπο οὗ ἃ πχΐυγα 
δχὶβίθηςθ, ουθ ᾿ι8Δα ἰπΠ6Υ Ροββαββθα ΠΟ σ Π.Δ1}8Β οἵ ρδίσιασο 8] (γα ἢ. 
ΤῊ δοοοιυῃῦ οὗ {Π6 βίδίβ οὗ τρᾶῃ Ὀοΐονα {6 [Ἀ]1, οὔ 1Π6 Ῥϑθμδ Υ ἢγϑθὲ 
ΔΏΠΟΧΟα ἴο 8 ὑγδηβρυθβθίοη, δηά οὗ {86 βθηΐθηοθ Ῥγοποιηοθα ροα 
ΟΌΓΡ ἢγϑῦ ραγοηΐβ, δοῃϑιἀογϑα ἴῃ δοηπϑοίου 1 {π6 Ρῥτοπιῖβα οὗ ἃ ἀ6}1- 
ΨΟΥΔΏΟΘ, ΟΣ ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ βυρροδῦ δβυσἢ 4 ἀοοίσῖπθ. Οὐοὐ]ᾶ 6 δ6- 
Ἰιονιηρ 6) 78 οὐποα6 {παΐὶ ἀοαῖδ σου] πανὸ [Ὁ] ονσοα {πὸ δοοορίδποϑ 
οὐ Αὐοἱ 8 βδογιῆσα, η]688 ἢ τὯῶὮβδβ ἰγϑπδἰαίθα ἴο βοσηθ Ὀδοίζοσ βίδϊο οὗ 
δχϊβίοποο πα Ποῦ Ηον αἷἶδο ἀϊὰ (ἀρὰ ΒῆΟΥΥ 18 δρργοθδίϊοη οὗ 
ἙΠΟΟ Β ΡΙΘΙΥ͂, ὉΠ]6 88 ἢ6 ἴοοκ ηἷπὶ ἴο ἀϊπαβο]ξ, δῃα ἴο Ἰπηπλοσίβ ΠΥ ἀπά 
1168) 1ουθ1]688 {π6 δαῖμον οὗ (86 ΕρΊ᾿86]6 ἴο ἑἰς Ηθῦτγονγβ νγὰβ ποῖ 
186 ἤτβί ψῃὸ ἀϊβοονοσο ἰμαὺ “{π6 ἔδίμοτθ ἀἸἃ ποῦ ἸΙοοκ ἴογ ἐγαπδιτουυ 
ῬΓΟΠΊ1868Β :᾿ (Παῦ “ {ΠΟΥ Βουρῦ ἃ ὈαΓΓΟΓ ΘΟΥΠΙΓΥ, ουθη ἃ ἤΘΆΎΘΗΪΥ ;᾽ δπὰ 
ἐμαὶ “ οὐ μαῖῃ ργθραγοὰ ἔοσ ὑβϑῃι ἃ ΟἿἿΥ ;᾽ δηᾶ {παῦ Μίοδβοβ Πϊπιβοὶ το- 
ἠοοίρα τ1Π6 “ δῃ)]ογηχοπί οὗὨ [868 ρΙδαβασο οὗ 81} [ὉΓ ἃ βθδβοπ,᾽ ἤθοβϑίβα “ ἢθ 
μιὰ τοβρβοῦ ἴο {86 γσϑβοορθῃοα οὗ {πὸ τονασγα,, ὙΤἘ1Β ἱπχροσίδην διὰ 
σοηϑοϊαΐοτυ ἴγαῖῃ οἵ ὁ ξαΐαγα δίαίε οὗ Ὀοϊηρ 88, ἴῃ ῥζοῦθβδ οὗ ἔπη6, 
ἀϊθρίαγϑα ἴο {Π6 “68 ποτα Δῃα τηοσα οἰθασγ. ΤῈ ὈΟΟΚ οὗ {00 18 
ΨΟΓῪ ΘΧρ] Ιοἰΐ θὰ [80 δι )]εο. Το τουδὶ Ῥβα]γηϊϑῦ ἢ88 βροόκθϑη οὗ ἷΐ 
ἢ ρστοαῦ σοηΠἀ6η063 ; ἀηα ο]οιηοῃ, Ὀ6δι 468 ΒΟΥ ΓΑΙ ραββαροδ ἰὴ [8 
Ῥγονθῦδβ, τ ]Οἢ βθοῖὰ ἰο δἰ] ἰο ἰδ, 18 Βα ρροβοά ἔο αν σι τθῃ [6 
ὈοοΚ οὗ ἘοοΪ βιαβϑίθϑ, νοῆι σοπμο 68 τι ἃ οἷοασ ἀδοϊαγαίίου οὗ 1, 
ἴ0γ (Π6 ΘΧρΓΘ88 ΡΌΓΡΟΒΘΟ οὗ ργονίηρ πὰ δηΐογοϊηρ 1.6 ΤῊ ὑγαπβαοη 
οὗ ΕἸ) ἰδ, αηα [π6 ταϑϑογαίοῃ ἴοὸ [ϊ6 οὗἨἍ γοα Βουθσαὶ ῬΘΥΘΟῺΒ ΕΥ̓͂ ἷπὶ 
Πα 18 Βιιοοθββοῦ δ, τηιδὺ μανὸ σίνος ἀσιηοηῃδίσγαϊοι οὗ ὕπ6 Ῥγο ΔΌΣ ΕΥ̓ 
οὗ {Ππ6 βᾶηθ ἀοσίγπο; ὙΠΙΟΩ αἷδο βαϊδῃ, σοῖο], Ηοβοα, Ατηοϑ, δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ Πδη16], συ υῪ ἤ'Θα ΘΠΠΥ Ἰηουϊοαΐθ, δηαὰ ουθ ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΟ ἃ8 
δι τισίίου οὗἩἨ ποίοσγι οἷν 88 ρορυΐαῦ Ὀ6116 1.7 

δ Μαῖὶ. χχὶϊ, 89., Μαδτῖκ χὶ!. 26, 27.; ἵ[μκὸ χχ. 37, 38. 
ὃ: 800 ῬΒ4]1η8 χχί, χχχυὶ. χὶῖχ, ᾿ἰχχὶϊ, ἐχχχίχ ΑἸδο Βρ. Ηοσῃο ου Ῥβαϊιηδ χυΐ. χυϊϊ. δηὰ 

ΧΙ Ϊχ. 
8 Ὅτον. Υ. 31---.8., χῖν, 82, 
4 Ἐδο]68 1", 16, 17. δΔηὰ Υἱϊ!. 11. 18. δῷ Κίηχε 1ἰ. 11]. 
91 Κίηρβ χυὶ]ὶ. ; 2 Κίηρβ ἵν. δπὰ χίϊὶ. 21. 
Ἶ 18. χὶν. 19. δῃὰ χχυὶ. 19---2].; Ηοβ. χί. 14. ; Απιοβ ἱν. 123, 18. ; ἤδη. χίὶϊ. 1--. 

ΕΥΔΏΚΑ᾿Β Νοιτβίδη Ῥγίζε Ἐδβαυ οἡ ἴῃς ἴ786 δΔῃὰ Νοραβεὶ οὗ Βογοϊδιίου, Ρρ. 72--- 75. 5 
ψοϊδίη, Αὐἱοτὶϊξ ἀθ8 [ἦντοβ ἀς Μογδέ, Ῥρ. 406---421. 



4. Ῥγοῦ Γ ἢ ἐϊ8 Ἰδιοἱπο Ϊπερίγαΐξίοπ. 848 

Τὸ ἰδο8θ οοπβὶ ἀθγαι θη 71 τηλὺ Δ (86 ἔδοί, ἐμαῦ ἴῃ ἔα θόοΚ8 οὗ 
Τ,ονϊ του (χῖχ. 26. 3]., χχ. 27.), δἀπὰ Πρϑαϊοσοποιυ (χυ!. 10, 11.) 
{π6Γγ6 8.6 υϑδυῖουϑθ Θηδο πη ἐ θήμα αἰνΠο 8, πο μδηΐοσβ, δηα ἰἢοΒ6 
ΜὙ0 ῥχοΐδεβ ἰο Κποὸν ἴΠ6 διΐαγα ὈΥ ΘΟΠΒΌΪ Πρ ΘΙ ΓΠΘΥ ΓΆΤΑ ΑΓ, ΒρΊ ΓΙ 8, ΟΥ 
1Π6 βρ᾿ γἰΐβ οὐ ἴῃ ἀδραγίβα. ΑἸ] {Π686 ΒΌρθσβ 08 δι ρροβα [86 θα] ϊοῦ 
οὗ βριγὶΐβ, δῃᾶ {π6 ἀοοίσϊηα οὗ [88 Θχἰβίθῃοθ οἵ βου]β δέϊοσ ἄθδίῃ; δπὰ 
Μόοβεθβ σου] πού ανθ Ῥγοβιριϊθα ἰδ ΠΡ ΠΗΡ οὗ θὰ ὈΥ Ἔχρυθδδ 
αν, 1 Βα πδὰ ποὺ θθθὴ δρργθιθηβῖνα {μαὺ [6 ΗἩΘΌΓΣΟνΒ, δέου [16 6ὁχ- 
ΘΙΏΡ]6 οὗ (16 ποὶρῃθουσιηρ ποαίμθῃ παίάοηβθ, νου μανα δουβοά (ἢ 6 
ἀοοίχίπο οὗἉἍ ἐμ6 ᾿τωτηουίβ ΠΥ οὗ [86 δοιὰ], ὙΠΙΟΝ νγὰ8 ἈΠΊν ΥβΆ ΠΥ γοοοϊ νοα 
διμοηρ ἰβοα. ὥὄθυθγθ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 88 ἴΠ686 ἰδὺν8 γϑσγθ, ἴΠπ6Ὺ ἀϊὰ πού δῃ- 
ΟΓΘΙΥ ΤΟΡΓΘ88 118 ἀρυβα; ἔοσ 1Π6 Ῥδδίτηϊδῖ (ονἹ. 28.) σοργοδοῆθθ [86 
Τεγδϑὶ 68 τ Βανὶηρ οαΐθῃ ἐδέ ϑαογοε8 9 ἐἠς ἀεαά, ἰμαῦ 18, ΒΔου 1 ἤο68 
οεγοά ἰο ἐπ τηδη68 οὗ {μ6 ἀεδα, Υ ἃ πᾶν αἷδβο, ἴῃ ὅϑαι}], ἃ βίρτηιαὶ ἰη- 
βίδῃοθ οὗ [818 δι ροσβ θη. ΑἸΟΣ 6 δᾶ ομέ ΟἿ ἐλοεο ἐλαὲ μα ζαπιϊϊαν 
βρίγιβ, απά ἐὴλε ιοϊζατάβ, ομὲ Ὁ ἐᾷς ἰαπά (1 ὅδμι. χχυ!. 8, 9.), Βανίηρ 
1 γαὶῃ σοηϑυϊίοα ΤΗΒ ΖΟΒΡ γϑβρθοίϊηρ [86 1ββιι6 οὗ Β18 Δρρσόδομιηρ 
οομδιοῦ 1} (86 ΕΣ] Ἰδέ πθ5, ἢ6 γοπῦ ἰὴ αποϑῦ οὗ 8. υσοσδῃ ἰμαὺ μα ἃ 
ἔΆΤΑΠἸΔΥ δρὶτῖξ, απ σοι η θα ΠΟΥ ἴο ὀνόῖα [Π6 βοὰ] οὗ {π6 ργορμοῖ 
ϑαπλιθὶ. (γογ. 7---12.} ΤῊ]Β οἰτουτηδίαποο ΟΥ] ἀΘΏ ΠΥ ̓ σουθβ ὑπαὶ δαυὶ 
δηα {6 Θτγδο 68 6] 1ογοὰ η [86 1παμουίδ! γ οὗ {πΠ6 βου]. 

ΙΝ. Τῆο ΕΧΡΕΟΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ἃ ΒΕΡΕΕΜΕΒΡΦῴ ἡ ϊοἢ δ οἢουϊθηρα 
Ὀγ {πὸ ραύυδγοβ, νγα8 α'8δο Κορῦ ὉΡ υπάθνρ ἰμ6 Μοβαῖο ἀἰϑρθηβαίοη ὉῪ 
Ῥτγϑαϊοίοπβ, θοῖι Ὁγ (16 Ηθῦχεν ἰοριβίαῖοσ δηα Ὀγ {86 ρῥγορβοῖβ ψῇο 
βυοσοοάοα ῖπ, Ἀπ0}} (86 Ὁ] 688 οὗἨ {ἴτὴ6 οδλθ, θη ἰῃ6 Μοββιίδῇ νγὰβ 
ΤηΔη  ϑίοα, Βυΐ 88 {818 ἰορὶο (τ ιοἢ 18 Ἰαἰγοάπορα 6 ΓΘ ΟὨΪΥῪ ἴο βῆονν 
[26 οοππροίϊοη Ὀαΐν οῃ {π6 ρα γοθαὶ το] σίοη δηὰ {παὺ οὗἉ {π6 4678) 
[88 αἰγεδυ θθθὴ ποίϊοθα 88 8 Βοσορ] ]Βγηθηῦ οὗὁἨ ῬγΟΡΠΘΟΥ , 6 ρτο- 
ο66α ἴο του Ά͵Κ..--- 

Υ. Ὑμαῦ ἴ 6 ΜΟΒΑΙΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΨΕΙΒῊ ΟΟΌΕ Οχβ 18. ἃ ρ6γ- 
[δοοη δηὰ θαδιυΐυ, ἴῃ 0 τοβρϑοῦ ᾿πέδσϊοσ [0 118 γα] σίου ἀοσίτποβ ἀπά 
ἀυῖῖο6. Υ͵α οὐα ἴο 10 {π6 ἀθδοδίοσιιθ, 8 τϑροβιίοσυ οὗ ἀυὶν ἰο ἀοά 
Δα τηλ, 80 ῬυΣῈ ΔΠα ΟΟΙΏΡΓΘἬΏΘΗΒΙΥΘ 88 10 6 δΔΌβοϊ ἴον π τ δπουΐ 
ῬΔΓΆΪ]6] ; δῃὰ {686 ΘΟμητ ΔὨ ἀμ Θη 18 ἀγα πού [86 Ἰπηροϊοηῦ ΤΘΟοϊ 6 η46- 
[10η8 οΟΥὨ τηδῆ, ΟΥ ἴῃΠ6 πησογίαϊη ἀραποίϊοηβ οὗ πυϊηδὴ σϑάδου, Ὀὰΐ {ἢ 6 
ἀϊοίαἴοβ οὗ [86 Οοἂ οὗ ρυτγιίγ, βονίηρ ἔγοτῃ ἢἷ8 ᾿πηγτηοάϊαΐα 1ορ 8] αἰϊο, 
δηα ῥχοιυ]ραῖοα τὴ} ΔΓ} δο θη! γ. ὙὍΤὴδ βαῃοίοηβ αἷ8ο οὗ (ἢ9 
ΤΟΙ πη ΘηϑοίμηΘη(8 οὗ [Π6 Δ. ΓΘ βυοἢ 88 σλογΆ ΠΥ ΡΟΒΒαΒβΒθα ἴῃ ΠΟ 
ΟἰΠΟΥ πδίΟΏ. 

1. Ιὰ (6 ἔχϑέ ρίδοθ, {86 τηοϑὺ δχο]θηῦ δηᾶ δα δ]6 νἱγίαθ οὗ δυ- 
ΤΩΣ] γ, ἃ νἱγίαθ 11 00}6 ργαοθοα, δηα ΒΟΔΓΟΘΙΥ ουοὺ ἰδυρῃῦ ὈΥ {86 ΡΠ110- 
ΒΟΡἤ 6.8, 18 σθοοηθ ρα δηά ἰδυρῇῦ Ἰη {μ6 Ο]Ἱα Ταβίαπιομί, 48 τ 6}} 88 
1 16 Νανγ. Μόοβϑβ δ ηοηιβῆθα ἐλ οὐέϊάγοπ 9. ]εγαοὶ ἰο ὄεισαγε ἴοεί 
ἐλεεῖν ᾿ἀδαγὲ δὲ ἰεά μρ, απὰ ἐΐδεν ξυτφεί ἰδ οτά ἐλεὶγ Οοά, ἀπά αϑοτγὶδε 
ἐλεεῖν ισεαϊ ἀπά ργοδβρεγὶψ ἰο ἐῤεῖγ οἱοη μοῖσεν ἀπά πιϊσὴιέ, (Ἰοαΐξ. νὴ]. 
14, 5.) Αμαᾶ {π6 ρῥγορμοί ΜΙοδῆ ἔθβοθβ ἐμ θη, ἰῃαὺ ἐο τοαϊᾷ διιπιδὶν 
εοὐἑδι ἐλεῖγ Οοα, σα8 ὁπ οὗ [π6 ῥσϊποῖραὶ {πὶπρΒ ΒΊΟΣ ἐλ Ζογά γεφιίγεά 
0 ἐλεπι. (Μὶς. νἱ. 8.) Ὑὴ7 ὁ ἃγὰ δϑδβδυγοὰ ΒΥ ββίδῃ {παῦὺ Οὐ ἀιοεῖίς ιοΐ!ἢ 
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316 Τοοίγίπεα απὰ Δίοταϊ Ῥγεοοορίδ οΥ ἐδιε Βέδῖο, 

᾿λέπι ἐλαξ ἴδ ΟΓ α σομίτιε απὰ λιωπδῖο “ρίγί,. (18ᾶ. ᾿νὶ, 16.) Απα 
Βοϊοσαοῃ ἀθοίαγοβ, ὑπαῦ ργὲάθ σοοίδ δέον ἀεδέγιοίϊοπ, ἀπά απ παισλέγ 
δρίγιὶἑ δοίογε α ζαϊϊ; {μαῖ δοίίον τὲ ἐδ ἔο ὃ 9. ἀπ ἀμπιδϊε δριτιξ ιοϊλ ἐλε 
ἰοιοῖψ, ἐλαπ ἰο αἰυϊάο ἐδλι6 ϑγροῖϊ κοὐέ ἐκε ργομᾶ ; δα ἀσαὶῃ ---- Εὐέτν οτις 
ἐμαί ἴα »γοιά ἴπ ἢεατέ ἰδ απ αδοπιϊπαΐίοη ἕο ἐδ Τογά. (Ῥτον. χνὶ. δ. δια.) 
ΤῊ Κιπάγοα νἱτγίαθ οὗὨ τρθθῖκῃθββ 8 4180 8 ἀοοίγπο οὗ {89 ΟἹὰ Τεβία- 
τθηῖ. Τλο Ῥβαὶπλῖϑύ αβδβιιγθϑ 8, ἐπαΐ αὐ ιοἱϊἷ σμΐάε (ΐδ τιϑοῖ ἐπ ἡκάφ- 
γιοπί, απὰ ἐεαοῖ ἐλόπι ἰιὲς τιοσαψ. (Ῥ 84]. χχυ. 9.) ΑἈπά ϑοϊοπιοῃ ββοϊι 8 
1.8, {πῇ ἠδ ἐλαξ ἰς εἴοιο 9 ἀπ ῸΥ ἐδ δείίεν ἰλαπ ἐδ πιϊσὴέν ; απά ὧδ ἐλαξ 
γμζοίϊ, ᾿ΐδ 5ρίτὶϊ, ἐλαπ ἦς ἐμαὲ ἐαλείῇ α εἰΐψ. (Ῥτον. χυὶ. 382.) [ι ἴθ ποὲ 
ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ (0 δάάιισα [Π6 ΤΩΔΩΥ ΘΧΒΟΥ ΔΌΟΣΒ ἰοὸ αἰ] Πσαηοα, το τγὸ 
τηθοῦ τὴ τὰ 186 Ὑτιθπρ οὗ ἴ[86 ΟἹα Τορβίαηθης. ΕΥΟΣῪ οὯ6 ΚΠΟΥΒ 
{παῦ Ὀοδυ 11} ραβδαρα 1π [πΠ6 ῬΟΟΚ οὗ Ῥτχονασῦθ: -- ΟαὉ ἰο δε απξ, ἐλοις 
δἰμσσαγά, σοπείον Ὧ6Γ ισαψα ἀπά δὲ ιοΐδε, ιολιεἧ, λαυΐπῷ πὸ φιιϊάς, οὐυεν- 
δ6ΕΥ͂, ΟΥ̓γἑἶεν, ργουϊαοίς ἢ πιοαξ ἴπ, ἐδλε ΦμπιηιεΥ, απὰ σαίλεγείδ, ἣεν ζοοά 
ἦπ ἐλ λαγυεεί. (νι. 6. δος.) 

2. Εὐγίδοσ, Ἰονάμοϑθ δηὰ ἀθ Δ ΟΠΘΤΥ ὝΟΓΘ Ὡοὺ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΙΏΣΔΟΠΪΥ 
Ῥτϑοιβϑοά δηά δ᾽] οννθά διθοηρ 86 ᾿οαίμοι πδίϊουβ; ὑυῦ βἤῃδι)θ  θβ8 
Ργοβ τὰ οη8 δηα (Π6 πχοβῦ δροχωΐϊῃαῦ]θ ΠΡΌΣ 168 ὙΟΣΟ ἰπἰχοδυοοά 
Ἰηΐο {μ6ὴν ἔθ ρ]68, δηὰ τωδάθ ἃ ρασί οὗ {πεῖν στο σίου. Βυΐ 4}} υὑπ- 
Οἰθδῆηθ88, πὰ υπηδίυγαὶ ᾿υδΐδ, 6 Β ΣΟΥ Του θη 'ὴ (ῃ6 ἰδνν οὗ 
Μοβθβ, [1ἰ 18 βαιὶὰ δὲ δεοαῖϑο ὁ ἐλε86 αδοπιϊπαΐίοηδ, ἐδ 7,ογὰ οαεῖ 
ομέ ἐλ (απααπῖξοα δοξοτα ἐΐδδηι; δια πα τολοδυευεῦ δλαϊΐ οοπιπιὶϊξ ατν 
ΟΥΓ ἐλό86 αδοπιϊπαξίοηϑ δλαϊ ὃς ομὲ ΟἹ ὕγοπι αἀπιοπρ ἑλεῖν ρεορίε. Τὴε 
εἰιίάτοπ ὁ ]εταοῖὶ, ἸὨοτοίοσο,  γῸ τϑαυγθα πού ἴὸ αοπία ἐλεταιβείυες 
ἐμοτοῖπ (Ἰω6γ. ΧΥΙΙ, δηα χα), Ὀυῦ ἐο δε λοΐψ, δεσαιιβε ἐδε Σοτά ἐδεὶγ 
Οαοα ιτυας λοῖψ. (χὶχ. 2.) Ὑπὸ Ια ογάδιηβ, [μαὺ ἐΐδγε δλομίά δὅὸ πο 
τοΐοτα ΟΥ ἐδς ἀαμφλίογ8 ὁ ]εταοῖ, ΠΟΥ α δο(ογιὲίε οΥΓ ἐλθ δοης ὁ ]Ζεγαεὶ. ἃ 
(θδυῖ. χχη. 17.) Απά ἴῃ ρϑηογαὶ, 41} ργοβι τυ οη 18 ἔου] Δἄθῃ : --- 
120 ποὲ ργοϑέϊξμιέο ἐὰψ ἀαμσλέεγ, Βαγ8 186 Ἰανν, ἕο σαλιδ6 ἢδγ' ἐο ὃθ α τρλογε, 
ἰε8ὲ ἐλ ἰαπα ζαϊϊ ἐο ὡολογοάοπι, απά ἐλε ἰαπα δέσοπιο Κμἰΐ οΥΓ ιοἱελοάπεες. 
(μον. χῖχ. 29.) Αμπὰ {Π686 ΨΟῚΘ βοιμθ οἵ {πὸ οὔἴτηθβ ὙΠΙΟῦ ργονοκοά 
(ἀοὰ ἴο νἱδιῦ {λ6 «678, αῃα ἀδΒίσου {π6ν ΟἿ δπα ὕθρ]ο: ---- Ζ εν 
οοπιπιἐεα αὐμίξεγψ, ἀπά αδεοηιδίεα ἐλεηιδβοίυεβ ὃψ ἑγοορὲ ἐπ ἐλ λαγίοίε᾽ 
λοιιδε5. ( 6γ. ν. 7. ὅ5.) ΕὙΘΑΌΘΏΠΥ δηα ΘαΥ ΒΟΥ 068 βϑοϊοσηοῃ 08}} 
ὭΡΟΩ γουπρ' τη ἴο Ῥθνγασο οὗ {Ππ6 ἃσίβ οὗ βίγσγδῃρο οθῃ. ἤε)οῖοε, 
ΒΑΥΒ Ὧ6, τοἱέδ ἐδ ιοἱΐε 9 ἐΐν ψοιμίδ, ἀπά οπιδταος ποῖ {δι δοβοπι ο΄ 
α δίγαησεῦ. ΖῸΥ ἐδ ιοανϑ 9 πιαπὶ αγὸ δοξογε ἐλθ εγε8 ὁ ἐλε Τιογά, απά 
λθ ροπάογοίδ, αἰἷΐ ᾿ιΐ8 χοΐηφε. (Ῥτον. ν. 18. δ.) 

3. ΤὮΘ Βαπλ6 Ὑ7186 τωδῃ ΟΕ 108 ἸΏΘῚ ΔΒ ΘΑ ΟΒΟΪΥ ἀρδιηδί σ᾽] αἰ ΩΥ 
ἈΠ ἀγα ΚΘΏΠ6ΒΒ : --- 226 ποΐ, 8808 6, απιοπφεὶ ιτοϊπο-διδόεγα, απιοησεῖ 
γἱοίοιια φαίεγς ὁ ἤεεῆ. ΖῸΥ {)ι6 σίμίέοα απά λα ἀγμπλαγα διαὶ σοπια 
ο ρουετίψ. (ΧΧ1Ι. 20, 21.) ΑΑπα [βδϊδἢ Ῥτοπούποθθ ἃ τσοὲ μπίο ἔδεπι 
ἐλαὲ γῖϑε τ εαγἷψ ἵπ ἐδ πιογπῖπσ, ἐλαΐ ἐΐδεν πιαν ζοϊζίοιο εἰγοηφ αγίπὰ, 
ἐμαέ σοπέξημιε μπέϊ πίσλέ, εἰ] ιοῖπο ἰηδαπιο ἐλοηι. (188. υ. 11.) Δῃηά 1ὲ 

᾿ ΤΙ ψογᾶβ ἴῃ (δ6 οτἱρίηαὶ βρη ῬΟΥΒΟΠΒ. οοπβϑοζαϊοὰ ἴο 686 Ἰονγα ῬΌΓΡΟΒΘΟΒ, ὙΠῸ 
Ῥγοβειαϊοὰ {Πποτυϑοῖνοβ ἴῃ ὉΠποῖγ το πὴ ρ εΒ, ἀπὰ ν πόθο ἶγα νγαβ ἀοαϊςαιοὰ ἴο τῃς βογνῖος οὗ 
τμοῖν ΠΙΕΥ ροάβδ. Απὰ δεςου ηρ}]γ ἐς ΓΟ]]ονγβ ἴῃ τὴ6 ποχὲὶ νοῦβο, Τ΄ομ δλαϊί ποίδγίηρ (δε 
λίγο ο7 α τονε, ον {λι6 ῥτῖοο 977 α ἀοσ (8 ἂϊ Δρροϊ]α(ίοη ἴοσ τμ680 οδίδγηΐθ8), ἐπίο ἐλθ ἤομδο 
εν ἃ ἰζν Οοά ὕὺν ἂπν υοῖσ; 70. δυεπ δοιὰ (δδ8ε αγε απ αδοπιϊπαίξίον μκίο (δε Ζογά (ἦν 
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18 οἠδοίοα ΕΥ̓͂ {πο Ἰατν, {πᾶῦ 1 ἃ βοὴ μ6 δοοιβϑα ὈΥ 18 ραγϑηΐβδ 85 δέμὋ- 
δογη, απα γεδοϊϊίοιια, α σίμέίζοπ, απά α αἀγιιπλαγά, ἦε «λαϊ! δὲ εἰοπεά ἴο 
ἀεαΐδι. (ουι. χχὶ. 20, 21.) 441} οονεύοιιβ ἀθβίγϑθβ ἃσθ 8180 Ὀγοβὶ θα, 
ΤῊ ἰοηῖ οοτητηδηἀιηθηῦ ἔοσθδαθ ὑπ 6 [βγϑθ 068 ἰο οουοὲ απῳ οΓ ἐλεεῖν 
πεὶρλδοιιτ δ᾽ σοοῦβ. (Εἰχοᾶ. χχ. 17.) ὙΉΘΥ τ 6γ6 δαπιοηβῃθα ποΐ ἴο 6 
στεοάν 90} σαὶπ (Ῥτον. χν. 27.), οὐ ἑαδοιιν ἰο ὅς γἱοὴ (χχὶλϊ. 4.); δᾶ 
δα ἰδυρῃὶ ἰο δὶς οὔ ἀοἄ, ἐμαΐ λδ τοομϊά σίυε ἑΐεπι πείέλον ρουετέψ πον 
γίολοα, διέ ξεεά ἐδεπι τοϊλ ἤοοά σοπυεπῖεπί 707Υ ἐλεηι. (χχχ. 8.)ὺώ Οὐυγ 
ἀυΐγ ἴο οὔῦ' ποῖρουΓ 18 αἰβο οἰθαῦὶγ δηά ἔΠΥ βοῖ ἔουῦ ἴῃ Π6 ἰανν 
Δα {Π6 ῥτόρῃοίβ. 7λοι δλαϊξ ἴουε ἐΐῳ πείσλδοιῦ α5 ἐλψεοῖ (Ἰμον. 
χὶχ. 18.}, νγῶϑ ἃ ῥγοοορί οὗἉ ἴπ6 ἰανν, [μαῦ ἴῃ ομθ ΟΣ ΘΟΙΡΥΘΠΘΗα8 
ΟΥ̓́ΟΤΥ ἀυΐγ ψΒΙΟΝ 1 Οὐ Οη6 ἴο Ἀποίδοσ. 

4, ΑΙ] {86 τεϊαίῖνο ἀυξε8 οὗ 118 ἄγ ὑμογϑῖη τηοϑὲ ] ΑΙ ΪΥ ἰδυρῃί. 
ἯΥ σοδά ἴῃ τ ὈοοῸΚ οἵ ἀδποβῖβ, ἰΒαῦ τσοπιαπ τισα8 ἑαλεη ομέ 0 πιαπ ; 
δηὰ ἐλόγοίογο δλαϊ! α πιαπ ἰεαυό ἀΐξ ζαΐίλεν, απα ᾿ὲς πιοίλετν, απαὶ «ἠαϊὶ 
εἴδανε μπίο ᾿ὲδ ιοὐΐε ; απᾶὰ ἐδεν τλαὶϊϊ δ6 οπὲ Μεεῖ. (θη. 1. 28, 24.) 
Αἀυϊίοσυ νγ88 ἔοσ δι ἄθῃ Ὀγ [86 βουθητῃ οοτημηδηατηρηὺ (χοᾶ. χχ. 14.); 
Δ νγα9 ὈΥ ἐΐ6 Μοβδίοδὶ ἰαὺν ῬυΠΊΒΠ88]6 πὶτ ἀθαῖῃ. (1μον. χχ. 10.) 
ΤΗΣ ἢ οοπηηδπαιηθηξ τοαυϊγοα [θη ἴο λοποιν ἐλεὶν Καίλον, αἀπα ἐξεῖγ' 
πιοέλεγ, ἐλαὲ ἐλεὶν ἀαγϑ πιαν δὲ ἴοπφ Ὡροῃ ἐλε ἰαπα ιολϊοϊ ἐδε 7,ογά ἐλεὶν 
Οοά φαυε ἐλεηι. (Εχοά, χχ. 12.) Αμάὰ, ὑῦ α πιαπ δπαά α ξἰμδδογπ απὰ 
γοδοϊϊοιια δοπ, τοῖο τοομϊα ποὲ οὗόψ ἐΐδ υοῖσο ὁ ἐὲξ ζαίλεν, οΥ πιοίλεν, απὰ 
ιολόη ἐλον λαά ολαδίεποα ᾿ΐπι, τοοιιϊά ποὲ λεαγάεη μπίο ἐλεηι, ἐλεν πιϊσὶέ 
ὀγίπο ἀῖπι υπίο ἐδε εἰάεγς ὁ ἐλε οεἷΐν ; απαὰ αἰΐ ἐδια γπϑη 9 δ 8 οἵέΐψ δλαὶϊϊ 
δίοπο διίηι ιοϊἐλ δίοηες ἐλαὲ ἂε ἷξε: 80, Βαγ8 Μοβϑβ, δλαϊέ ἐλοιῖι ρει αἰσαν 
ευἱΐ ἥοπι ἀπιοπ ψοι, απ αἰϊ ]ςγαεὶ εἠαϊὶ ἤξαν απά εαγ. (Ἰεαῖ. χχὶ. 18. 
ὅἅ5.) Απᾷ {6 βδιηθ ᾿ἰδὺγ ὈΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἃ Ουγ86. ΟἹ 8}} ἀϊβοδοάϊθμς οἢ}}- 
ἄτοη, --- (μγϑοὰ δε ἠδ ἐλπαΐ δοίζοιῃ, ἰἰσὴλέ ὃν ᾿ὲδ αίλεν ον ἦὲδ πιοίλογ. 
(χχυὶ!. 16.) ὙῊ6 1βγϑβϑὶτῖοβ γοσ ἔοσὈ:] Δἄθη το υ86 {86} βαγνδῃίδβ 1]}: 
Τῆοι ελαϊέ ποὲ γεῖο οὐεῦ ᾿ΐπι τοὐέδ τίσομν, βαιι [86 δ ; δμέ “ἡλαϊ 
ἥεαν ἐὰν Οαοά. ([μον. χχν. 43.) Αραίῃ, ---- Τἤοι, δλαϊξ πο ὀρργεβδε απ 
ἀϊγεοα βεγυαπί, ἐλαέ ἐς ΡοοΥ απὰ πεεάν, ιολείλον ἣδ δε οΥ ἐδιν δγείλγεη, ον οὗ 
ἐδν δίγαπφοῦδ, ἐλαΐ αγὸ ἐπ ἐὰν ἰαπα ιοϊλὶπ ἐδν σαΐε5. Αἱ ἀΐδ ἀαν λοι 
δἠαϊέ σίυο ἀϊπι ἢϊδ ᾿έγε, πείέλον δλαίϊϊ ἐλ φμπ σὸ ἄσιοπ κροὴ ἰξ; 707 ἠδ ἐξ 
ῬοοΥ, απά φοἰξείς ἀὲδ ἀφαγί {ροπ ἰδ; ἰεδέ ὧδ ογν αφαϊπδέ ἐΐεθ τιπίο ἐλιὸ 
γα, απαὰ τὲ δὲ ξἷπ μπίο ἐλεο. (Ἰοαῖ, χχὶν. 14,156.) Απά ἴο {86 βαῃπλθ 
ΡῬυγΡοβα βρϑαῖκβ 900: 771 αἱά ἀεδρῖδο ἐλθέ σαιιδο Ὁ πιν νιαπ-ϑεγυαπί, 0᾽' 
Ὁ πιψ πιαϊ-δογυαπέ, τολεπ ἔλον οσοπέοπαεα τοϊξλ πιό, τολαὲ ἐλεοη δλαϊὶ 7 ἀο 
ιολοη Οαοα τίβοίῃ αρῦὴ Αἀπά ιολϑη ἂς υἱβιοίί, τιολαΐ δλαϊὶ 1 ἀρ ϑιοοῦ ῖηι ἢ 
Πιὰ ποὲ λό ἐλαὲ πιααδ πιὸ ἐπ ἐδ τοοπιὸ πιαλς ἀϊπιῦ Αἀπά αϊα ποὲ οπὲ 
μελίοπ μα ἵπ λό τουπιὸ ἢ (οὗ χχχὶ. 18. ὅζο.) 

ὅ. Ενετυ ἀπίγ οὗἉ 8ι166 νγαϑ Ἰηἀ ρα δίτιο}} γοαυϊτοα ΟΥ̓ {Π6 αν οὗ 
Μοβοθ. Μαυγάογ νγαϑ8 Του ἀθὴ ὈΥ [Π6 βιχίν δοησπδηαπηθηΐ, δ] ΓΘ ΓῪ 
Ὀγ 1Π6 βονοηίῃ, δηά {ποῦν Ὀγ {π6 οἱσῃιῃ. λοθο «ἠεαάείἑ, πιαπ᾿ 5 διοοά, 
ὃν πιαπ 8λαὶϊ ᾿ἷς δίοοά δὲ «ἠεὰ ((ἀοῃ. ἱχ, θ.), νγᾶδ (6 Ασγβὲ σοτηγηδηά- 
τηδηΐ οἴνοη ἰο Νοδὴ δῇοσ ἴμς βοοᾶ. ἀπά {0 διγγα βοηΐθβποθ νγὰ8 
ἀδῃουπορᾶ ἀραϊηβύ τυ γοΣ ὈΥ ἴπ6 Μοβδιοαὶ ἰανσ. Α.}} Κἰ πάβ οὔ νἱοΐδῃςθ, 
ΟΡΡγδββίοπ, ΟΥὐὁ [γϑυα, Το γΘ 4160 ἐγ! ἀθη. (Πὐχοά. χχὶ. 12.; Νιμπηῦ. 
Χχχχνυ.; Πουῖ. χῖχ) 7))ιαὲ ιολίοἢ ἐς αἰἑοφείδλεν 7ιιδὲ δλαϊέ ἑΐοιι 7γυϊΐοιυ, 
ἐλαὲ ἐλοιι πιαψοδὲ ἰΐυε, Βαγ8 ἴδ ἰανν. (ῦοαι. χνῖ. 20.) Χέ ελαϊ! ποί 
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ΟΡ 88 οη6 αποΐλεγ ; διέ ἐλοι δλαῖέ ἔξαν ἐδ Τιογὰ ἐὰν Οοά. (1,6ν. χχνυ. 
17.) 71 λοι «λαϊέ ποὲ ἀεζγαμά ἐὰν πεισλδοιτ, πεϊέλον' τοῦ ᾿ΐηι. (χὶσ, 13.) 
γε βμαϊὶ ποὲ δἰοαΐ, ποιίέλεν ἀεαὶ ζαϊβεοῖν ,ογιοϊέθ ον ἴΐο ὁπ6 ἐο αποίΐεν. (Χὶχ. 
11.) γε βμαϊίϊ 4ἀο πο μηγὶφλίδοιιδηε85 ἐπ )μάφηπιεπέ, ἐπ πιείε.ψατα, ἐπ 
ισοϊσἠί, οΥ' ἐπ πιεαδιι76. μδέ δαίαποες, 7ιδὲ τοοϊσὴἠέδ, α 7μδὲ ὁρλαΐ, απά α 
7ιδὲ πΐπ δλαϊϊ γὸ ἠλαυο. 1 απὶ ἐδε 7,ογά ψοιῦ Οοά. (χῖχ. 8ὅ. ἃς.) 
ΤῊ βαῖηθ οοταπιδηἀιηθηὺ 18 τοροαϊθα ἴπ (86 ὈοΟΚ οὗ 1)θυϊογοποιὴν : 
Δηα 1 18 Δἀἀ64, ἐμαύ αἰ ἐλαὲ ἀο βμοΐ ἐλῤῖπφα, απά αἷΐ ἐλαὲ ἀο μητγφλέε- 
ομϑῖψ, αγὸ απ αδοπιϊπαίίοπ μπίο ἐδ Ζογά. (δα. χχν. 18, 0.) Απὰ 
{μογθίοσ οὐν βϑανιουγ, ἤθη ἢ6 ΒΑΥΒ ἴο [18 αἿΒ0 1168, ---- ᾿ῇ7αεαέδουεγ ψε 
ερομζα ἐλπαὶ πιοη δλομία (ὁ ἕο γοῖι, (ο ψὸ ευθῃ 80 ο ἐΐδηι, ---- 844, ---- 
ἴον ἰλὶς ἐβ ἐλιθ ἴαιο απά ἐδο ργορλοίθ. (Μαῖίί, νἱι. 12.) 

6. Το αν οὗ Μοβϑβ γγὰ8, Ἰβούθουοσ, ομαγαοίοσιβοα ὈΥ Ὀθμθνοΐίθμοα 
8η4 σοοάῃαδθ, ψ μ1οἢ ἰΘπάθα ἴο ἄθνθίορα [86 βᾶπλθ σι γίιιθβ διμοηρ 188 
Ἡρῦγονγβ. [0 πα! μΑ ΠΟΥ ῥγοβι16α πυπηδῃ δου ἔοοθβ, τυ Β]οἢ δὖ {πδὲ 
ὉΠῚ6 ΤΟΥ͂Θ 80 ΖΘΏΘΓΆΪΙΥ ῥγονδ]θηΐ ; 1 Βοιθηθα (Π6 ΠΟΥΤΟΥΒ οὗ ὙΥὙΑΓ, 80 
ἔπ ρ  } ἴῃ (μο86 Ῥασαγουβ ἀρ68; 1 ἀοέοπάθα [86 οαυ86 οὗἉ [86 ροοσ, 
οὗ {16 δοσιυβοά, οὗ {π6 ξαύμ νυ] 688, δῃα οὐ βανθ. [ἢ 411] {686 σοϑρϑοῖβ, 
16 ΗοΌγονν ἰορ βιαῦου 88 ΟὈ]ρθα ἴο τ βία βοῃθ ΘΟ ΟΘΒΒΙΟΩΒ (0 [18 
σου συγ; Ὀυῦ ΠΘῺ Ὑ͵Ὶ ΟΟΙΊΡΑΓΟ [18 1ηβυϊ ὔοπβ τι (Π6 ἀβᾶσοβ 
ὙΒΙΟΒ ΤΠ ΠΘΏΘΓΑΙΪΥ ργουαι θα, γγα ὀδηποῖ ταϊβίαϊθ {π6 ἰΘμάθ μου ἀπά 
εβδοί οὗ [6 Μοβαῖς ἰανγβι 6 866, ποῖ ΟὨΪΥ 811] 1π͵)υβῦοα Ὀὰΐ 41] 
μαίτοα ἔουθιἀἄθῃ, δὰ Ὠυτηδη τ ὑοναγὰβ ἴ[ἢ6 ΡΟΟΥ τηοβί ροβι νου 6ἢ- 
Ἰοϊμθα. Ζ7οι ελαϊξ ποὲ λαΐο ἐὰν ὄγοίλον ἵπ ἐλέπο ἀδατέ; ἐλοι ἐλαϊέ ποῖ 
αὐόπφο, ΠΟΥ͂ ὅθατ αἣν φγμάσο ασαϊηπδὲ ἐδς ολίϊάγεη 97 ἐὰν Ρεορῖε ; δὲ ἑΐοι 
δλαϊξ ἴουθ ἐὰν ποεϊσλδυμγ. ας ἐλψεοῖξ, (1μον. χῖχ. 17, 18.) 17 ἐδεν βαιο 
ἐπιεῖγ ὀγοίλιογβ οἱ ΟΥ̓Θ΄660 σὸο αδίγαψ, ἐΐενψ τρόγὸ ἐο ὄγχίπο ἐΐεπι ασαϊΐπ ίο 
λὲν. 7Ρ ἐΐλον βαῖο ᾿ὶδ αδ8 ΟΥ̓ ἀΐδ οΣ ζαἰΐ ἀἄἀσιοπ ὃψ ἐδ τιοαν, ἐδεν τρετε ἰο 
λεῖρ ἀΐπι ἐὸ {ἰὲ ἐδοπι ἃρ αφαῖπ. (Ἰοαΐϊ, χχι!. 1---α.) 1 ἐλεεῖν δγοίδεγ 
τρας τισαχόπ ροῦν, απᾶὰ ζαϊϊοη ἐπ ἄδοαψ, ἐλδν τοοῦδ σοπιπιαπαεα ο τεϊϊευο 
λίπι, ψοα, ἐπομσὴ ἠδ ὃθ α δίγαη φεῦ, ΟΥ̓ΒΟ)ΟΔΤΊΘΥ, δ ἴο (ΔΚ πὸ μδιγν ΟΓ 
λίπι, ον" ἱπογοαδο. (ἴμον. χχυ. 8δ, 86.) 70 ἐΐεν αἑ αἷϊ ἐουὰ ἐλοὶγ πεῖσἠ- 
ὦοιιγ5 γταϊπιοπέ ἐο ρίεάγε, ἐῤδψ τέ γὸ ἰο αοἶϊυον ἐξ ἐο ἀϊηπι ὃψ ἐλαέ ἐλδ 5ὲιπ 
φοοίδι ἀοιοπ. (Εἰχοᾶ. χχὶϊ. 26.)}ὺ Τὸ {Π6 βδῃῆι6 ρυγροβα νχὰ γτοδα (Πευῖ. 
χν.), 17 ἐλόγο ὅθ απιοηφ ψοιι αὶ 900} πιαῆ Ὁ ὁπ 90 ἐὰψ δτείλγεπ, λοι 
δἠαΐέ ποὲ μαγάεη ἐὰν ἀδαγέ, ΠΟΥ δλμέ ἐπῖπο παπᾶ ἔγοπι ἐδλψ οοῦ ὑτοίδετ ; 
διέ ἐλοι δἠλαϊέ ορερὶ ἐλῖπο λαπά ιτοΐάο επίο ᾿ΐπι, απαὰ δῃαϊέ διιγοῖν ἰεπαά ἀϊπι 
βιι )ὴὲιοϊοπί Γ᾽ ἐΐδ ποοά, (Πϑαῖ. χν. 7, 8.) ὙΉΘΥ ψοσθ γτοαυϊγοαᾶ, τοῆση 
ἐδον γτοαροά ἐδ μαγυοϑδὲ οΚ ἑλεῖν ἰαπά, ποὲ ἕο πιαΐδ οἴσαπ τιἀάασποε 97 ἰδὲ 
σΟΥ̓́ΠΟΥ 8 ΟΥ ἐλεεῖν Ποιά, ποῦ ἐο σαέδεν απ σίοαπῖπο ὁ ἐλεὶγ ἠαγυεεδέ; δέ 
ἐο ἰδαυο ἐξεηι μπίο ἐδε ροον, απα ἰο ἐδδ δίγαηφον. (Ἰωον. χχὶ. 22.) ΤῊ 
1|Κ6 ἴον ποσ ίο ἀο ἴῃ {πεῖν οἰϊνο- αγὰ δηα σ᾽ ηθ-γασγὰ : ἐλεν τοότε ποῖ 
ἐο 90 οὐϑῦ' ἐλοπι αφαΐπ, διιὲ ἰεαῦο ἐΐε τ αν αν ον ἐλὲ βδίγαησοῦ, ἐδε ζαίδετ- 
ἴ.58, απά ἐΐδ ιοϊάοιο, τεπιοηιδογίπο ἐπαὲ ἐΐον ἐλεπιδοῖυεδ ἰσόγὲ δοπάπιεπ ἱπ 
ἐλ ἰαπά 9.7 Εσνγρέ. (Ποαυϊ. χχὶν. 20. ὅς.) ΝοΥ σατο [8686 ΚΙπά οπῆσο8 
ἴα 6 ΡοΓΟΥμλΘα ΟὨΪΥ 0 {ποῦ Ὀτγοίῃσθῃ οὐ ἔγιθμάθ. 77. ἐλον πιοὲ ἐμεὶγ 
ΘΠ θην 8 Οἱ ΟΥ α88 φοῖπφ αϑίγαψ, ἸὮΘΥ ὍΟΓῈ τοαυϊγοα 10 ὀχγίπ ἐΐ δαοὰ 
ἐο ἀὶπι ἀφαῖπ. 1 ἐλὲν δαιο ἐλ α886 9. ἠΐπι ἐλαὲ ἠαίοά ἐΐεηι ἰψὶπα 
μπὰον ᾿ὲς διγάοη, ἐλον ἰσθγ βιγοῖν ἰο πεῖ» ιοἰἐδ, ἀΐπι. (ΕΧοα, χχι!. 4, δ.) 
Τὸ [86 βᾶτηθ ῬΌΓΡΟΒΘ βροῦκβ ϑΘοϊοιηοῃ : --- 10 ἐῤλίπο ἐποόπῖν δε ἀμπστῳ, 
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σίυο ᾿ἴπι ὄγεαά ἰο εαὲ; απά τῇ μὲ ὅε ἐλὶγείψ, σίυο ἠΐηι τοαΐον' ἐο ἀγίπλ. 
(Ρτονυ. χχν. 21.) Νδὺ, ἴΠ6Ὺ σοσα ἴο οχίθηαἀ {πο ὶγ ἸΔΘΤΟΥ ουθῃ ἰοὸ [86 
Ὀγυΐο Ὀοαδίβ: 7Τλοι δἠλαϊξ ποέ πιμζχσίο ἐΐθ οχσ, ισλϑῃ ὧδ ἐγοασοίΝ οἱὲ ἐλο 
οογη. (Ὠουΐ. χχν. 4.) ἢλεπ α διιϊϊοσλ, οΥ α 8ἴεθ}, οΥ α φοαὲ ἰς ὁγοισὴξ 
ονίλ, ἐλδη ἐξέ ελαϊϊ δὲ δευεη ἀἄανϑ πάδν ἐλε ἄαπι. ᾿λοίλον ἐξ δε δοιυ, ΟΥ̓ 
ειρε, γε ὁΠαϊϊ ποὲ ἀξ ἰξ ἀπά ἤετ' γομηρ δοίς ἵπ οπς ἄαψ. (1,6ν. χχὶϊ. 27, 
28.) 7{,.α δίγα᾽5 πεδέ σλαποε ἐο ὃὲ δεΐογε ἐΐθε, ἐλοι εἠαϊέ ποὶ ἑαΐο ἐδ 
ἄκηι ιοἱξδι ἐλ γοιπσ. (θαῖ, χχὶ!. 6.) Ζ7ῆοις δῆ[αίξ ποῖ “φοίλο α ἀϊά ἐπ 
λὲς πιοίλετ᾽ 5 πιῖϊλ. (Εχοά, χχὶι!. 19.) 

Ιη βμοτγί, 1Ὁ ϑθϑῖηβ ὑπαὶ Μίοβοϑ ψγὰ8 ἀθβίγοιιβ οὗ βοθηϊπρ δπά οἷγἹ]- 
Ἰδῖηρ 16 Ηθῦτονβ, στδάυδ!]ν, ΟΥ̓ ΠΙΘΤΟΥ ἀπ Ὀοπθῆοομοθ Α ἔδυ οῦ- 
Βουυδίίοηβ ου {86 ἰδ 78 Γαβρθοῦηρ βγη ρουβ Ὑ111 οοπῆστη δηὰ 1]]υδἰσαΐθ 
{818 σϑλυΚ. 

Τι 18 νοὶ] Κποῃ ἴ0 411} ὙΠῸ ἃγὰ δοῃνογβδηῦ 1} δης αυϊν, ἐμαὶ 
ΒίγδρΌ ΓΒ, ὙΠῸ Ὑ6Γ6 ἀθποιηϊηαίθα ὈΑΣ ΑΓΔ 8, ΤΟΓῈ ἰγοδίθα 88 ΘὨΘΠ.168, 
δηὰ οἵδ ρυὺ ουῦ οὗ {π6 ῥγοίθοϊοῃ οὗ [86 ἰαψβ.0 Τῆς αοβροὶ μιδὰ 
ποὶ γοὺ ἰδυριῦ τμδὺ 411} τη ψογο Ὀγθίμγοη, δπὰ ὑμαῦ Πογοίϊοβ αὐϑὶ 
ΘμοΠλϊ68 8.6 Αἰ Κ6 ΟἿΣ πορῃθουγθΌ ΕἸγίποσγ, [π6 Μοβαῖο ᾿ορ βϑ]δίοη 
τοηἀοα ἴο ἱπβυϊαία {π6 «6078 διηοηρ ΟΥΠΟΥ ΠΔΙΊΟΏΒ, δη ἰο ἀείδος {Π6 πὶ 
ἔτομι ὑπο ῖν ποῖρ ἢ ΟΌΓΒ ἴῃ ΟΥΘΣΥ ἴο ῥγοίθοῦ {μ6πὶ ἴγοτὰ {Π6 ὶγ ἜΧΩ ρ]6. 
Οπο νου]ὰ οχροϑοί, ἐμογοίοσο, (μαῦ Μοβϑβ σου]Ἱὰ ἰγοϑΐ βίσαηροσβ ἴῃ 1ῃ6 
ΒΆΙΏΘ ΏΒΏΠΘΓ 88 [ΠΟΥ Ὑ6ΓῸ δ΄ (μαῦ 6 ὈΠΊΨΘΓΒΑΙΥ ἰγοδίθα, μα ρ6γ- 
μᾶρ8 οὐνθπ ὙΠῸ ργδαῦου βου τυ: Ὀὰΐ 10 γἃ9 ἢ18 Θβρβοΐδὶ οὈ)θοὺ ἴο 
ΤΟΠάΟΥ ᾿ἶ8 ΡΘΟΡ]6 ΟΟὨΙΡΑββιομδίθ δηα ρϑηοΙΟῦΒβ, αὖ [06 Βδῖὴ6 {ἰὴ ἢ6 
δμάἀοανουγθα ὕἤο ΓΘΏΊΟΥΘ ΒίγβηροῦΒ ἰο 8 αἰδβίδῃοο ἔγοπι δ᾽ βίϊηθ, ὈΥ͂ 
ΘΥΘΤΥ͂ τρθδ:8 οοῃβίβίθηὐ ΙΒ ΠΌΤ Δη Ὑ. ΤΠ ἐὉἸ]]ΟἹπρ᾽ ΔΓ6 8 δηδούς- 
τηοηΐβ γοϑρϑοίπρ' ἔπ 611: --- 77 α 5 ΓαΉ ΟΥ̓ ΣΟ) ο ΤΉ τοιἦ ἐλες ἐπ ψοιιῦ ἰαπά, 
ψὲ δλαϊέ ποὲ υοχΣ ἀϊΐηι : διέ ἐὰλε εἰγαπφεν, ἐλαΐ ἀιοεϊείἑ, ἐπ ψοᾺ ἰαπά, δλαϊϊ 
δὲ τιἰπίο γοῖε α8 ὁπ6 δογη απιοπσεΐ γοιι, απά ἐΐοι δπαῖϊέ ἴοῦε ἀϊΐπι αὁ ἐλγεοῖ; 
Ὡῶν γε ισεγε εἰγαπφενε ἱπ ἰλ6 ἰαπά 9.Γ͵ Ἐσυγρέ. 1 απὶ ἐλ Ζιογτά ψοιν Οοά, 
([μεν. χὶχ. 33, 34.) Απὰ δραΐίῃ, ἀοὰ ἰουείλ ἐδ δίταπσεν ἕπ σίυΐπα πὶ 
ροά απὰ ταϊπιοηί. ἤωουε ψε ἐλεγεζοτε ἐδ εἰγαπσεῦ, ΚΟΥ ψ6 ᾿ρέγε δίγα 678 
ἑη ἐλε ἰαπα 9 Ἐσυρί. ΑΡργϑθβοπβῖνο ᾿ϑϑὺ βίσδηρϑβ βῃουϊά Ὀ6 Ὄδχροβϑᾶ 
ἴο ἰαρδὶ ἱπ) υδέϊοα (8 ΟΟΟΌΣΤΘμΟΘ ΜΙ ἰβ ἔγθαυθηῦ ἴῃ {86 ΠίΆΠΟΥ οὗ 
Ἰερ᾿ϑἰαϊοη), Μοβθθ δηδοίβα {παὶ {πον βῃου]α 6 βυθ)θοῦ ἰο {86 δαπὶδ 
αν 8η4 Ῥϑῃδ 168 88 [86 ΗΘΌτονΒ ὑμβοηλβοῖνοθ Το γο. (μον. χχὶν. 1ὅ---- 
22. ΝυΡ. χυ. 1ὅ, 16.) Απά, βμαιϊγ, [π6 Ορργϑβδίοη οὗ βίγβηροῦβ χὰ 
οη6 οὗἉ {86 ἔγγοϊνβ οὐὔγθδ ΒΊΟΝ ἩΓΟΥ͂ ΒΟΙΘΙΏΠΪΥ ουγδοα οα Μουηί ΕθΑὶ. 
(θουῖ. χχυῇ!, 19.) 

ΘΟΘὮ 18 8. ΘΟΠΟΙ86 Υἱ ον Οὗ 1Π6 ΡΟΣ ΤΥ δηα οχίθηϊ οὐ {Π6 σγοτᾺ] ἰανν, 
ἀε]νογοα ΟΥ̓ Μοβθοβ. Ηονῦ δαπλιγὈΥ ἀσὸ δυοῖ ἰδηρσιαρθ δπα βιιοἢ 
ΒΘΏ ΩΘἰ8 88 {ἢ 686 αυϊίοὰ ἰο [86 βδογοα οὐὔἱρῖμαὶ στ θοποθ ΠΥ ἤον] 
Ηον βίγοηρὶν ἀο ΤΠ6Υ αἰαὶ {π6 νη Ῥαπονοΐθπος Μοὶ αἸοίαἰοα 
{Π6 6 ῖθ ἢ ἰανν, τ ΒΙΟἢ δόμα οουἹὰ δῃέοσοθ βυιοι ργθοθρίϑ ὈὉΥ δἀδαυδίθ 

1 ΤΉΐ πτδϑ (οὐ ἄθη, ποῖ ΟἹ δδ ἰξ τδᾶβ δὴ ἰὰοϊδίσουβ ουξίοση Ῥγδειϊβοὰ διηοηρ 1Π 0 
Ποδίμοη, Ὀπὶ δα ἱὲ οαττίο ἃ τὰ ἰδ [Π6 Δρροδσζαάποθ οὐ συγ. Μίάο ῬΉΪ. Δυὰ, περι 
φιλανθρωπιας, Ζοδερῆι. οοπῖτα Αρίοῃ, 1. ἰΐ. ὃ 22. ἄς. 10τ. Ἀδηάδοὶ ρθη Β ΝΊΕΝ οὐ οὖν Β]εββοὰ 
ϑανίουτ᾽β Μίηϊδιγυ, ὅς. Ρῃ. 282---290. Οοἰ]ύγίεν, ἀο 1 Οτίσίπο Αὐυϊποπιίαυο εἰ Ὠἰνίης ἀθ 
᾿᾿Απεΐοη Τοδίδιηθηϊ, ΡΡ. 22] --238. π γοίξίη, Αὐἱοτίιό ἀς8 ἱντοθ ἀθ Μογδο, ΡΡ. 368 -- 
386. 
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Βα οἰ ΟΏ8, δηἃ ἱργοϑβ ΒΘ ΟὮ ΒΘΏ πλθηἶ8 ΡΟΠ {μ6 Βυταδη ποαγὲ ἢ 
Ῥγδοίίοαὶ οοηνϊοίίοα ἢ [186 Ἰηὐογιϊχύθπγο οἵ δυο Βα Ετηθη8 ἀπά ρῥσε- 
σαρίβ τι [Π6 οἷν] οοαο, απὰ {86 υαπίοη οἵ ρΡο] "1081 Γαρ]αίομβ ἢ 
ΤΊΟΓΑΪ ἱηϑίγ πο ομΒ δπα σοὶρίουβ οὔϑουνϑποθδ, 18. ὈΠΡΑΓΆ ]6]6 ἃ ἴπ ΒΩΥ 
Οὐ Σ σου γΥ, 8π4 ὈΥ͂ 8ΠΥ ΟΥΠΟΣ ἰα ρΊνοΓ,---- ἀ068 ποΐ (818 ΟἰτουΤβίβηοδ 
Δῇογα ἃ βίγοῃρ ργθϑδυηρῦνο ουιάθηοθ οὗ [ὴ6 αἰνίπμθ οτἱσ δὶ οὗ [ἢς 
Μορβαῖο οοάδῦ 

ὟΙ. Το Μομβαῖς ἀϊθροηβδίίοῃ, ἴῃ 1.8 ρΌΠΟΥΑΪ ῬΥΟΥἸΒΊΟΏΒ, ΟΟΙΏρΡΓΟ- 
Βα παρα 8 οοτηροῦβ ἔοστα οὗ ρονθγημιθηΐ, ὈΟΪΒ οἷν] δπα σο]ισίουβ; δπά 
1η Ὀοΐὰ {8686 Γοϑρϑοίϑ 1Ἢ γ͵71ἃὲ8 ΡΌΓΟΙΥ ἃ ὑΠΘΟΟσΆοΥ. [18 ΟἹ] δηδοίτηθῃ [8 
ὙΟΓΟ δααρίοα (ο ὈῬΘΟΌΪΆΓ ο8868 δπα οἰσχουτηβίδῃμοθβ: Ὀαὺ [Π6Υ οηϊοϊποά, 
88 6 αν βθθῃ, {86 ἀυζ168 οὗ 80014] 118 ἴῃ 411} 118 βαυθγαὶ γϑ  δίο 8 : 
δα {δ Υ Δρροϊηὐθα οἱ γ1]} ΤΌ ]6ΓΒ ἴο ΟΑΥΤῪ ἴδπ68θ ᾿αῦθ πο οἴθο, ΤῈ 
Το] ρίουϑ δηδοίμηθηίβ οὗ [ῃ 5 Μοβδὶο αἀἰϑρθηβαίϊοη οοπίδιπϑα οοσίδϊη ἀοο- 
ἘΥ1Π68, ῬΓΟΙλ1569, {ΓΘ ΘΠ ηρΒ, 8η6 ὈγϑαϊοίϊοηΒ, συμ: ἢ ἡγοῦ [86 δαΐμο- 
τιϊαϊνο συ]α οὗ δ} ἴο (Π6 96ν)͵718 ; [8686 δηδοίμηθῃ β 4180 ργοβου θα ἃ 
στοδῦ τυ] τυθ ΟΥἁἨΎ δογοιγοηΐαὶ δηα υἀ]οῖαὶ ᾿πδυλα]οη8, πος, ἢον- 
ΟΥ͂ΟΣ ἱα ΠΠἔογθηῦ ἴῃ {ποιηβοῖνθθ, γογα ΟὈ] ρα ίοΟσΥ οὐ {πὸ «9618, ὈῪ {ππ 
σοι Δ Ἰηρ' δα  μοσγ οὗ (ἀοα,Σ ΤΠ6 ῥγϑοῖβα τ186 οὗ 411 (0.686 ᾿πϑεϊα- 
ΤΙΟΩΒ Ὑ17ὁ οδπηοῦ, αὖ {18 ἀϊδίαμοθ οὗ ὕπηθ, {ὉΠ} δβοουίαϊη. Βυΐ βοῖηβ 
οὗ {μοῦ Ὑ6Γ6 τυδη θβιν βίῃ 6α ἰῃ ορροϑιοη (ο {Π6 τἱΐοδβ οὗ {89 
ἘσΥρΡδη8 δῃὰ οἴοΥ ποιρῃ ουΓΙηρ᾽ ΠΑΊΟΠΒ, ἀηὰ 11 ἃ νιον ἴο ργαβοσυθ 
{πολ ἔγομι {86 ᾿ηξδοίοηβ οὗἁ ἐποὶν ἸΔοἰαίγῖθβ. ΟΥμοῖβ οὗ {μοὶν σιῖθβ Το το 
1ηβεϊ{πι6α 848 τλΘλ σα]8 οὗ {π6 βῖρτιαὶ ἀπ οχ γα ΠΆΥῪ δοίβ οὗ Ὠινῖης 
Ῥχγουϊάθῃοα ον 8β {μ6Π|, δβρθοῖα ! ]γ ποθ Ὁγν οι {μοῦ αν παά 
Ὀδοη οοηθγιηθα δηα ΘϑίδὈ Βῃ6α, Απά {86 δἰβίοσυ οὗ {π6 ον ἸΒῃ ρϑυ- 
ΡΪδ6, [86 σϑθῆρθδῃοθ δχοουΐθα ὈΥ {πθὴλ ΟἹ ἸΔοϊαίγου Ὡβίϊομβ, (86 ποπ- 
ἀοΥα] πόσκβ οὗ ἀοα Ὑτουρῦ διιοπρ' [μθπὶ, δπα {[Π6 ΘΧΟΘΙ ΒΘ ΠΟΥ οὗ {μεῖς 
Ια δῃα οομβίϊς]ο0η8, οοὐ]α πού Ὀαὺ ἀγα κθη [Π6 δἰζοηίοι οὗἉ {Π6 ταϑὲ 
οὗ πηδῃ κὶ πα, δηᾶ δο]ὰ ἔουίῃ 4 ρῃΐ ἴο [86 μϑαίμθη που]ά ἐπτουρμουΐ 
ὙΓὮΙΟΙ ΠΟΥ 6 γ6 ἀἸΒροσθϑά. 

Τηβηῖῖο τ ]Β6 Ομ, ὨΟΎΤΘΥΟΣ, ΠδΔα ἃ 50}}} τί ΠΟΣ ἄσδβιστι ἴῃ (π6 Μίοδβαϊο 
αἸβροπβαίίοη. [10 νδ8 ἀθδβίρῃθα ἴο ὑσϑρᾶσγθ {Π6 ψγᾶνῦ (ὉΓ [μδ΄ τόσα ροῦ- 
ἔοοῦ ἀἰθροηβδίζοι ὙΠΟ νγα8 ἰο ϑυοοοθα 1{, [18 τιΐθβ δῃα ΘΟγΘΟ ἢ 168 
ΡγΓθῆσαυγα δπα βοΐ ἔοσγίἢ [86 οοτηϊηρ οὗὁὨ ον Ζιογαά .«Ζεδις Ολν δέ, ὯοῸ να 8 
ἐλ ἐπα 9 ἐλε Ζαιο (Βοτα. χ. 4.), δπα ψμο ἰδ ροϊηἰεα ουΐ δηά τοίογγοα 
ἴο {πγοιρἢ ΟΥΟΤῪ ρα οὗ (86 Ο]ὰ Τοδίδιημθηί. 76 ἰαιο τσαϑ ἐλεῖτγ' 
δοοοϊηιαδίον ἐο ὀγίπο ἐλδηι μπίο Ολτγίεί. (41. ᾽.. 24.) Απὰ {δουρῇ [δα 
ο]θαιθηΐβ τ θϊοῖι 10 ἱδυρηῦ οσα θα κ 8Πα ΡΟΟΥ, ἴῃ τοϑροοῦ οὗ [δ6 
ἸΏΟΣΘ ΘΟΙΡ οἷ ϑυβϑίθῃ ὙΏΟἢ 88 δἰθου νΑΡὰβ ἴο ἴα Κα ρίδοθ, γοὺ {πον 
γγΟΓΘ ΘΧΟΘ ]θηῦ πῃ ὑπο ὶγ Κὶπα, δηα πίβοὶν δαδρίβα ἰο (86 Ἔχὶρϑποῖθϑ οὗ 
1Ποδ6 {ἰπλ68. 
ΤῊ Ἰανν, τῃουρ ἢ ποῦ ΔΟβο] αἴθ ροσίθοι, μδα ἃ ρογξδοϊοῃ βυ}80]6 ἴο 

1.5 Κιπᾶ δῃά ἀδδβίρῃ: Ὁ ψὰβ δἀαρίθα ἰὸ [86 ρσϑηϊαβ οὗ 186 ρθορὶθ ἴο 
ὙΠΟπὰ 1 νγὰϑ ρσίνθῃ, δπὰ δαἀπ ΓΑ ὈΪΥ οβ]ουϊαίοα ἰο ΚΘορ {Π6πὶ ἃ ῥθορ]8 
αἰδιιποῦ ἔγομα δα τγϑδῖ οὐ τηδῃ κὶηά, ἀπα ργανϑηὺ {μ6ὶγ Ὀοϊηρ' ᾿μνοϊνϑα ἴῃ 
1π6 1ΔοἸ Δ γ168 Θοσωμηοι ἀπιοηρ' ΟἴμαΥ παύϊοηβ. Ἀπ 10 88 αὖ [16 ΒΔΠ1Θ 
6 ογἀδϊ θα ἴο ργΘΒΙ ΡΥ ροοά (πϊηρβ ἰο οοταθ, δηα ἴο ῬΘΔῚ ἃ βίγοῃρ 

8566 8 [1]] δοοουπῖ οὗ [Π6 το] αἰουβ δὰ οἷν! ῬΟΙΠῪ οὗὨἉ 6 ὅονγβ, ἐπα, οὶ. ΠΙ. 



Δ Τοῦ οΓ ἐἰς Ἰέυϊπο Ζηιδρίγαΐζίοη. 85] 

αἰϊοδίδιοη (0 {πὸ γα οὗὁὨ 1π6 ΟἸ ΓΙ βυϊδη στο] σίου. ΤΉ 686 ὑγα σα ΒυτοὶΥ 
οοὐ οπάβ, απ πουίῃν οὗ ἃ 186 δῃὰ ροοᾶ (ἀοά. 1 Οοαὐ {μ6ῃ οἴιοβα 
ὑμρι ἔοσ ἷθ ρϑου αν ΡΘΟΡΪ6, 1ὑ νγγχα8 Ὀδόδιδο 4}} [86 τοϑὺ οὗ {86 που]Ἱά 
788. ἸΤΩΤΊΘΥΒΘΩ͂ ἴῃ ἸΔΟ]ΔΙΓΥ πα δυρογβ !οη. Νοῖ ἀϊὰ 6 {που ΌΥ οΘα88 
ἴο 6 ἴμ6 αοἄἂ οὗἩ [6 (ἀφ ]6ε8β. 217ε ἰῇ ποὲ λϊηιδοὶ ιοἰέλμοιμέ τοἰέπο88 
δηιοηρϑύ ἴπθῖῃ ; Ὺδ αἰά ἐΐλθηι φοοά, απά γπνε ἐΐεηι ταῖπ ἤἥγοπι ἦεαυοη, απά 
)υϊ(βμϊ φεαδοπε. (Αοἰδ χῖν. 17.) Απα λὼ εἰογπαὶ ροιοον απά σοάλεαΐ 
ἰὐνω 1, 19, 20.) νγδβ πηδηϊξοϑιθα ἴο ἰἄθτὰ ὈὉγ {π6 σου οὗ ἢ18 ογθαίίοη, 

6 88 480 δὖ 41} πλ68 σοϑδαν ἰο τϑοθῖγο ἴπο86 ὙΠῸ [υγηρα ἔγομι {πον 
ἸΔο]αίτιθθ, ἀπ Ὀδοδῆλθ Ῥγοβοϊγίθβ ὑὸ (86 συ το] ρου, ἀπά ἢθ δα 
Ργθραγϑα λὲς ϑοπ α γαπδοπι ΚΟΥ αἷΐ, ἰο δὲ ἐεείζοα ἔῃ. ἄμε ἐΐπιο. (1 ΤΠ). 
᾿. 6.) ΤΟ 6 γ)78 ταῖσῃῦ ἱπαθοα αϊζθ οοοββίοι ἔγοπὶ ἤθηοθ 0 να]ι6 
ἘΠ οηηβοῖνοθ, πα ἀθαρῖβθ οὐ γ8: {Π6 1} αν, ΠΟΎΤΘΥΟΥ, σᾶνα ἴμοπ πο δἢ- 
σουχαρσοιηθηῦ ΟΥ Ρχθύθῃοθ 80 ἴο ἀο ;; Ὀυῦ αυϊύθ ἰῃ6 οομίγατγ. Απά νι 
ΤΘ ἴο {μὲν σϑγοιμοηΐαὶ αν, ΠΟΥ Μ6ΥΘ 8}} αἰοῃρ ἰδυρὶέ, θοίμ ὈῪ 
Μοβθϑ δηὰ {π6ὶγ ρσορμοίθ, {μαὺ ἴσια το] ρου ἀἸὰ ποὺ οοπβδῦ ἴῃ βυοὶι 
δχίδγηδὶ οὔβογνδῆοθα ΟἸγομηιοΐβε ἰΐε γογεδλίπ 9 γοιν ἀοατί (Π οαί. 
χ. 16.), βα] α Μοδβϑβ ἰο ἰβοω. ἀπά δραίῃ, --- 7λὲ Ζογὰ ἐὰν Οοὐ εοἱὲἶ 
εἰγομπιοΐδε ἰλίπα ἀεαγέ, ἀπά ἐδ ἤεατέ οΥΓ ἐὰν δοοα, ἰο ἰουο ἰδὲ 7 ογὰ ἐδ 
Οοα εοἰέ αἱ ἐλίπε ᾿δαγί, απὰ ιοἱέδ αἷΐ ἐὰψ δομΐ, ἐπλαέ ἐδοι πιαψεϑδί ἴσο. 
(χχχ. 6.) Τὸ {πκὸ ἀοοίγίηο ἰδυρῃῦ ϑδτημοὶ : ---- αξλ ἐδε 7 ονὰ ας 
στεαέ αεἰϊφἣέ ἴῃ διιγπΐ: οὔετίπφε, απα δβαογίγοες, αϑ τη οδοψίησ ἐΐθ υοἱἷσο ὁ} 
ἐλο ]1ωγα 7} Μελοῖα, ἐο οὖεψ ἰβ8 δείέεν ἐδαπ δαογίοο, απα ἐο ἔδατῖεπ ἐμαπ 
ἐἠό 7.ὲ 9} ταπια. (Ἰ ὅατα. χν. 22.) 7ῆοι ἀοδβὶγοϑέ ποὲ βαογίζεο, ΒΥ 9 
Πανὶα, εἶδο ιοομίά 1 φίυε ἐς Τλοι αεἶολέεδέ ποὲ ἔπ διιγπί-οἤεγίησ. 16 
βαοτίβοοδ οΓ Οαοα αγὸ α ὀγολεη φρίτχίέ: Α ὅγολοη απά α οοπέγιέο ἀεαγί, Ο 
Οὐ, ἐλοιι ιοἱϊέ ποὲ ἀεδρίδε. (Ῥ Βα]. 11. 16, 17.) 700 ἀο 7μδίϊεο απὰ 7μάγ- 
πιοηΐ, ΒΑΥΒ ΘΟΪΟΙΊΟΠ, ἐδ πιοτὸ αἀοσοερίαδίε ἰο δε 7ιοτά ἐδαπ βαογίγοο. 
(Ρτον. χχὶ. 3.) [1βδ᾽ δὴ βρϑδκϑ ὙθΥῪ {ΠΥ ὕο {Π6 βαπη6 ρΌΓΡΟΒΟ : --- Ζ7Ὁ 
ιοϊαΐ ρμγροδε ἐδ ἰδὲ πιμἰϊίυαε 9. ψοΟΙΓ δαογίϑοος μπίο πιὸ ἢ βαϊέδ ἐλ 
Τοτά : 1 απι γμὶΐ 9 ἐδ δωαγπί-οἤογίπσε ὁ ταπιδ, απάὰ ἰδθ ζαὲ ὁ 7εἀ 
δεαδέε, απὰ 1 αἀεἰφὴξ ποὲ ἐπ ἐλο ὀϊοοά 9 δι ϊοοὐδ, ΟΥ̓ Ὁ ἰαπιὸξ, 97) ἦε φοαὶς, 
ὅς. --- αεὴ γε, πιαλε γὲ οἶεαπ, ριιὲ αἰσαγ ἐΐο ουϊϊ 9.7 ψοιγ' ἀοίπφε ἤοπὶ 
δέζοτο πιΐπε ἐψεβ, οθαϑ6 ἔο α΄ ευϊΐ, ἰδαγη ἐο ἀο ιτρεϊΐ, δοεὰ μαρηιοπί, τοϊϊουο 
ἐλε ορργεδεοά, ἡμάρφε ἐδ ζαίλονῖοδς, ρίφαά 07 ἐδ ισἱάοιο. (84. 1. 11. 16.) 
ΤὨῦυδ 4180 βρϑδκβ “ογο δῆ: 7Τάμ δαϊίἦ ἐδο Πιονταὰ 9. Ἡοϑίε, δε αυα 
97 1εςταεῖ, Απιεπα ψοιν ἰιρανεῈ ἀπά ψοιτ' ἀοῖπφα, απά 1] ιοἱϊΐ σαιι8ε ψοι ἰο 
αἰεὶ! ἐπ ἐλ ρίαοε. Ὕτιδὲ γ6 ποῖ ἐπ ἱψίπο τσοτάδ, δαγίπσ, Τλε ἱεπιρίε οὗ 
ἐλ 1 ογά, ἐΐε ἐεπιρίο 9 ἐδε 71,ογά, (761. νἱ. 8, 4.) 1 ἀεείγοα πιετοψ, απ 
πο βδαογίπεο, βαγϑ ἀοα ὈΥ {π6 ῥγορμεὶ Ηοβοθα, απά ἐλες ἀποιοίοάσε ο΄ 
Οὐά πιοτε ἐλαπ δι η-οἤετγίπσε. (Ήοδ. νἱ. 6.) 1μδϑῖ]γ, νγὸ τοδὰ ἴῃ {Π6 
Ῥσορμοῖ Μιοδῇ, --- γὙαεγειοϊἐλαὶ ἐ᾿αϊ 1 σοπια δεΐογε ἰδ6 7,ογά, ἀπά δοισ 
γιψϑοῖ δοΐογε ἐλε ἀϊφὴ Οαοὐ 3 δλαϊΐ 1 οοηιδ δείογε ᾿ὲπι ιοϊἐἦ δωγηί- ΟΕ - 
ἐπαϑ8, το οαἴυεδ ΟΥ α γεαν οἷα» Ἡτὶΐ ἐδ }ιονά δὲ ρίοαβεά υἱέ ἐλον- 
σαπαξβ 07 γαπηιΣ, ΟΥ̓ ιοϊέΐ ἐεη ἐμοιϑαπας 9Γ᾽ γίυογ οΓ οἱ ἢ δλαϊϊ1] φίυο πιν 
.)ῃ»9ἐ-δογῆ 707 πιν ἰγαπεστεδδίοπ, ἰδὲ ἔγεὶξ οΥΓ τὶν δοάν ΚὉΥ (δ δἷπ οὗ τὴν 
δομἑ ἢ Πξε λαίὴ εἰοιοεώ ἰλδε, Ο πιαη, ιολαΐ ἰ8 φοοά ; απά ιο᾿αΐ αυζλ ἐς 
7,ογὰ γεφιῖγε ὁ ἐδδε, δμέ ἰο ἀ(ο 7ιβέϊψ, απ ἐο ἴουθ πιόῦοψ, απά ἰο τοαϊᾷ 
πιπιδίν ιοἱλ΄ (ἦν Οαοαῇ (Μῖο. ν, 6. 80.) [1 το (86 6 γ.18 ρμαοοὰ 



9552 Τροοίγίπεθ ἀπά Δίογαὶ Τγοοορέε 0 ἐδι6 Βιδἷε, 

{μοὶνγ ἀοροπάθησα οἱ 8η δχσίογῃδὶ ΒΠ0 οἵ τ ρίοη, [ΠΟῪ πχαδβὺ βίαπα 
οοπάοδιηηρά ὈΥ {πεῖν οὐ 1μἅνν, δηα {πεῖν ῬτορΠοίβ. 

Βυΐ, Βοονοσ σοὶ θὴρ ἐμ6 Μίοβαϊο ᾿Ἰηβυυ ο Ὑγαὰ8 ἴῃ 186], δηά 
ΔαΤΑΙγΆΌ]ν δἀαρίοα ἰο {πΠ6 «6078, [ὉΓ {886 ργροβαβ Ὁ τ ΒΙΟἢ 10 τγαβ 
ἰηἰοηα64, γοί 1 γγὰβ ᾿ροσίθοῦ, 88 Ὀο τσ ΟὨΪΥ 0Π6 ρᾶγύ οὗἉ 1Π6 σταπα γονο- 
Ἰαϊΐοῃ οὗ {μ6 αἀἰνηθ ρΌΓΡΟΒΟ [0 Βα Υ6 τιϑηκιηα {πτουρὶ ἐμ6 Ὀ]οοά οὗ 186 
Μοββίδῃ, δηα 4150 838 Ὀδὶηρ ἀοδισῃθα ἔῸΓ ἃ 8.281} δου, δῃα ποΐ ἴὺυ 
126 016 σοῦ. [10 νγὰϑ ἱπάθϑα βίγιοευ οὗ ἃ Ἰοοδὶ δῃὰ ὑθιαρογασῃ 
πδΐασο. Ομ ρετί οὗ 18 ἀοδβῖσῃ Ὀοϊπρ' ἴο βοραγαΐβ [Ππ6 1βγδθὶτῦ68 ἔγομι 

᾿ δ τοβύ οὗἁὨ τωδηκὶπα (1 οἢ 10 οἰ δοίι δ Πγ Δοσουλρ] 1864), ΔΩΥ οὗὨ 118 
ΟΥ̓Δ ΠΔη668 ἀγα [πογοίογο οὗ βυοἢ ἃ παίυσο, (πδῦ ΤΠΘῪ ἀγα ποῖ δ] ου]αίθα 
ἔου σϑῆοσαὶ δἀοροη. Τα “ον δὴ αἸΒρ θη βα Οἢ. Ὑ788 ΟὨ]Υ͂ ὑΘ ΠῚ ΡΟΓΆΤΥ͂, 
Δη ργαραγαίοσυ ἴο {μδὺ 116 τηδηϊδβίδίοη οὗ [π6 ἀἰνιηθ ψ1}}, τ 10 ἢ 
ἢ (ἢ Ἄ]η688 ΟΥ͂ {π)θὸ νγὰϑ ἴο Ὀ6 τηδᾶθ Κποόνῃ ἴοὸ {π6 ψοῦϊά. ΤῊϊ5 18 
ποῦ ΟὨΪΥ ΠΩΡ]Ἰοα ἴῃ 18. ΓΥΡΙΟΆΙ οπαγδοΐοσ, τ οἢ ἢδ8 Δἰγοδαν Ὀδδη 
ποίιοοα, Ὀαῦ 18 4180 1η0]Ἰπηαῖθα, ἢ ΠΟ ΟΌΒΟΙΓΣΟ ἰθύτηβ, 18 {Π086 Ῥγϑαϊο- 
1108 Ὑ ΒΙΟΝ ἀπποῦηοσο 18 Δυτοσδῦοι, {86 βαδδιαοη οὗ {Π6 ονδαηρο- 
1108] ἰατγα ὃγ 186 δἀνοηΐ οὗἁἩ 6 Μάαβϑιδῆ, δηα [86 σοηνοσβίοῃ οὐ (86 
(ὐθῃ 1168. ἴο οὐτς 106 ργόρῃθοῖθ8 ουμοθγηΐηρσ 1πΠ6 Μοβϑιδῃ, τυ βῖοὶ 
Βᾶνα ΔΙ αν Ὀδθη ποίοοα 3, [16 οοββαίοη οὗ {86 Μοϑαὶο ἀϊβροπβαίίοη 
18 ἔογοίοϊ ἃ Ὀγ “ογθα δ τὰ [μ6 ΟΠ] ον ηρ ΟΣ ΠΟΙ  ὕΘΥΙῺΏΒ : ---- ̓ οελοϊα ἐλε 
ἄαγϑ σοηιο, βαϊίς ἐλε Πογαά, ἐμαΐ 17 εοἱϊΐ πιαλε α πεῖιο οουοπαπὲ ιοἱξὰ ἐδε 
λοιι89 9.06} ]βγαοῖ, ἀπά ιοἱάξλ ἐς ἤοιιδο 9. ὕμαάαΐ : ποὲ αἀσοοταϊηφ ἐο ἐδε 
οουεπανὲ ἐλαξ 7 πιαάε εοὐέἠι ἐδ ἤοῖιδ6 ὁ ἐλοὶν ψαέλοτς, ἐπ ἐδλε ἀαν ἐλαΐ 1 
ἑοοΐ ἐλπεπι ὃν ἐδ λαπά, ἐο ὄγίηφ ἐΐοηι οἱμὲ 97 ἐδο ἰαπά οΓΓ Ἐσγνρὲ (ιολίελ 
γὴν σονοπαπί ἐΐογ ὅγαΐο, αἰξμοισὰ 17 τοαᾶΒ α διδδαπαά (ὁ ἐΐεπι, βαϊέλ ἐλε 
7ογά); δωὲ ἐλὶς 8δλαϊϊ ὅο ἐλ οουεπαπέ τολῖοὶ 1 ιοἱϊ πιαΐε ιοϊἐὰ ἐΐλε ἤοιιδο 
07 ]εγαεῖ. ΑΠὲν ἐλοβὸ ἄανϑ, δαἰξῆ ἐλ 7, ογά, {οἱ ρΡμέ τιν ἴαιο ἵπ ἐλεὶγ 
ἐπισαγαὰ ρατίβ, απ τογῖΐο ἐξ ἐπι ἐλεεῖν ἀδαγίβ, απα ιοἱϊΐ δὲ ἐλεὶγ Οοἄ, απά 
ἐλον δαὶ δο τιν ροορίθ. «(πᾶ ἐΐεον δλαϊΐ ἱεαοἢ πὸ πιΟΥ6 ευεῦν πιαπ ἠξε 
πεϊσχλδοιι, βαγίπσ, Κποιο ψὲ ἐδε Ζογτα : ζογ᾽ ἐμὸν τλαϊΐ ΑΥ,1, ἄποιο πιε, 
,τοηι ἐς ἰεαδέ ὁ ἐΐεπι ἐο ἰδ σγοαίεξί οΥ ἐλθηι, βαϊίϊ ἐδλε Πογώ : ὅογν 1 
εοἱϊ ζογσίυο ἐλεεῖν ἐπίφωῖίν, απαὰ 7 τοῦἱΐ γοηισηιδοῦ ἐλεεῖν δἷπ πὸ πιοῦε. 
(6... χχσὶ. 81---ὃ4.) Ἐσοῖὰ Ποῖ Ῥαββαρθ, Ῥαὰὶ ἰπέοσβ (Η6Ρ. νι. 
7---18.}), (μαὺ [86 τηθῃθοι οὗὨἨ ἃ πεῖσ Θοοσθηδηΐ ὨΘΟΘΒΒΑΤΠΥ ἐπ ρ1165 [86 
Βγδὺ ἴο Ὀδ6 οΪά, δηὰ ἰδαΐ, 1 {μα ἢγβί οονομδηΐ μα Ὀδϑὴ [Δ0}{16 88, 
ἴμοτα σουὰ πᾶν θθθπ ΠΟ Οσοϑϑίοῃ [ῸΓ {86 βθοοῃ, (ὐοιωρᾶσγε αἷβὸ 
Ηδσραὶ 1]. 6. ἢ ΗοὉ. χι!. 26, 27. 

Ἰύαυλ!]Υ ἱπρογίδηϊς γα 4]} {ποδο ργεαϊοιοηβ, τι τηθηζίοη {Π6 
οΔ]]Π Πρ οὗ [π6 (ἀδηι]686.8 ΑἸ} ποθ ἀγὸ ρυποίυλ! Υ 1811. ἴῃ τΠ6 
ΓΕΡΒΟΤΙΝΕ οὗ [Π6 Οοβροὶ, Ὀυῦ ἃγαὲ Ὡοΐ 8ὸ τ ποὮ 88 ΡΟβΒ1 016, ΒΌΡΡΟΒ 
1ησ πα αν ἴο Ὧ6 8.1}} 1ῃ Ι͂ΌγοΘ, νυ] οἢ ΘΟμΗοα 411 80] θη ψΟΥΒἢΡ 
ΔΠα βδου ἤοθβ ἴο {Π6 ἰ611ρ]6 δὲ «“΄6γαβαϊ οι. ΝΥ, ἔᾳσῦμον, [818 Θηΐαγρο- 

} ΤῈ [Π9 678 ψγοῦθ σοϊοσηβη θὰ 0 ΒΡΡΟΔΥ ῬΘΓΒΟΠΑΙΪΥ ἰπ Φογιιβα] θὰ δὲ {πον ἔπγοο στοαὶ 
ξοδΕ 1 γ4}8 ; πὰ ἐξ 8}1} πλθη μιδὰ ὑθϑὴ οοηνεγίοα τὸ πιά αίδβηι, τἷ8 Ἰὰνν που]ὰ παν θθεα θαυ 41} 
Ὀιπάϊπρ ἀροη ἴμο. Βαϊ ἴὸ που]ὰ δανα Ὀθοη ἐπι ροβδίθ!]6 ἴοσ [80 ζύθβῖοσ ρϑγὶ οἵ τυδυκὶπὰ 
ἴο ΓΕρδὶγ ἴο }ΓΒΆ]ΟσΩ ἴΠΤΘΘ ΟΥ̓ ΟῸΣ εἰπι68 ἱπ 116 Ὑ ΑΓ; ἴογ, ἱ τη ϊβ γᾺ8 ἃ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ μαζὶ οὗ 
Το] ρσίοη, [π6 1ῖνο8 οἵ ΠΑ] Γ [80 που] ὰ του ]ὰ Ὀ6 πεῖ γ ον βροηξ ἴῃ ἃ ὑγοδσίϑοιῃβ, Ὡθυογ-οηάϊης 
Ηἱ κτίπιασθ. ἘΔΡΟΤ 8 Ηογρ Μίοβδίςρ, τοὶ. ἰΪ. Ὁ. 435. 

3. 5,60 μρ. 290--295. δυργὰ, ἀπιὰ τ[π6 Αρρεπάϊχ, Νο. ΨΊ. Ομδρ. 1. ϑοοῖ 1, ἐπ γὰ, 
3. 860 [δ88. 1ϊ, 2.) χ, χὶ. χῖχ. 24., χ]ὶχ. ᾿χ.; Μίς. ἱν.; Μαὶ]. 1. 11. 
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τηδηΐ οὗἨ {π6 οἰ υγ ἢ ΡΟ] Ι ΉΪΥ Βα ρογβοάθβ (086 ΟἾΠΒΟΥ σογθ 68, ΒΊΟΝ 
Τα ἀοβιρηθα ἴο ἀἸδυῦ Πρ Ἰβἢ [ἢ 6 [6γ8 6168 88 Οοα  ρϑου αν ρΘορὶο ; 
ἴον {Π6 Ραγ ΠΟ νγ8}} πηυϑῦ ΠΘοθββαυν Ὀ6 ὈτοκΚοη ἄονη, ἀπὰ 67 ἀπά 
(ὐοπίι6 μοί αΔ48 οὴθ βθηθυ ον [ἢο86 ῬγΟρἤθοῖθϑ βῃου ἃ θ6 δοοοπ- 
Ρ᾿ΙθΠ 6. 

[μοἴ υ8 ἴδῃ δάοσζε (π6 νἱϑάομλ δηα ρσοοάποβα οὗ Αοἄ ἴῃ 4]1] 8 ἃ18- 
ῬΘηβαίιοηβ. ΠΣ δέαίμίοα αγὸ γίσἠέ απα γεοῖος ἐδ ἀεαγέ, ἀπά 4}} ἢ 15 
Θοτη πη Ππ6η 8 8Γ6 τ]σῃΐθουβ. (Βα]. χῖχ. 8.) Απά {Π686 βαΐηδ τὶρῃι- 
6018 ΘΟ ΔηΠιηΘ 8 ἀπ ΠΟΪΥ ἀοοίγ! 68 δῖ ἀθὶνογοᾶ ἴὸ τ.8 ἴῃ {86 
(ἀοβροὶ (48 ψὶ}} Ὀ6 βῆονγῃ ἴῃ ἴπ6 [ΟΠ] ον ρ' ρᾶρ68), τ [ἢ 811}} ργϑαῖογ 
ΡῬΟΓΙΥ δπᾶὰ ρεογίδοϊοη, δηπα ἔγθο ἔγοπη {μαΐ δυγίῃθη οὗ δογοιηοῃΐθβ, 
νΥΒοἢ {Π6 οἰγουπηδίδῃοοθ οὗ (Π6 «60 718} ἂσα μὰ ρϑορὶθ σοπάογεὰ 
ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ. 

ὃ 3. 4 διιπιπιαγψ ήιοιο Οὗ ἐδιο 7Ζ)οοίγίπος απαᾶ Υεςσορίς 9 ἐμ Οοβρεῖ 
ιερεπβαέϊοη. 

1. ὈΙΨΙΝΕῈ ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ οὗἩ {π6 Εοαπᾶδν οὗ [86 ΟἸ τ βίδα Εο]ρίοη. 
ΤὭΏσ {π|τὰ δηά ᾿αϑὺ αἀἰβρθηβδῦοῃ οὐ σ ]!ρΊοη 18 {παῦ ΜΒΙΟἢ τ α8 ᾿ηίγο- 

ἀυοο Ὀγ {παῦ ἀἰνίηθ δηᾶα ρ]ογίουϑ ροσβοῦ ψἤοτὰ {Π6 ᾿σορμοίβ μδά 
ἰογοῖοϊά. ὙΤΠ8 18 ῬγορουΥ (ῃ6 ΟΠ γιβύίδη Πιθραπϑαίίοη, νν ἰοἢ πγα8 
(ἀαϑισηοα δηα διοα ῸΓ δῃ: πΐνεγβαὶ οχίθηΐ, ἀπά ἴῃ ποῖ, οοηβιἀογοά 
ἴῃ 105. ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ ΡΌΣΙΠΥ, τοὶ σίου 18 Ὀσουσῃΐ ἴο 118 ΠΙρμοϑῦ ρογίδοϊοη 
δὴ ποὈ]οϑῦ ᾿ρτγονθηθηῖ ἢ δαπγα}]6 τ Ἰϑάομι, ροοάηρβθ, δηά 
Ραγίν, βῆοηθ ἔοι ἴπ {Ππ6 ψὙΠ0]6 οοπάιος ἀηα οἰ αγδοίου οὐἅἁὨ ἴΠ|ὸ στοαΐῖ 
δυίμον οὗ 1. Ηδ οδπιθ ἴῃ ἴΠ6 ΕἸ] 688 οὗἩἨΎ {ἰπ16, 6 {Π6 1Πο ἼσδοΥ οὗ 
Πυπηαη Σϑάβοη [0 γοίοτπι τηδη Κη, ἃ8 Μν 6}} ἃ8 οὗ {Π|6 «6 8} αἰ ϑρθηβαίῖοη, 
δὰ θη {ΠΥ Ῥγονθα; δὰ ψ ἤθη {Π6 βίαίθ οὗ {ῃ6 σουϊά νγὰ8 ρϑοὺ- 
Πατὶν σα]ου]αιοα ἰο ἐεβέ {π6 ἰγτἢ οἵ “6808 ΟἾ γβι 85 Ῥγαίθπβίομβ ἴο Ὀ6 
ἃ Ῥγορποῦ οὗἩ {π6ὸ Μοβὲ Ηρ. Ηξδ σδπιθ, ΠΙΟΥΘΟΥΟΣ, ἴῃ {Π6 [Ὁ] 688 οὗ 
{1π|6, {Π6 {ἴπλ6 ψ ΙΟἢ Πδα θ6θη ροϊηϊοαᾶ ουΐ ἴῃ {Π6 ργορϑίϊοαὶ τυυϊ ηρβ. 
Τη ἢΐπὶ {πΠ6 Βανθῦαὶ Ὀγθα!οῦοπ8 το ατπσ ἰο {π6 ΘΟΧΙΓΒΟΓΙ ΠΆΤΥ ΡΟΥΒΟΙ 
{Πα γγὰβ ἴο οοπῆθ ὑγ6γ6 {0]8}164, ἀπὰ {Π6 βονθσαὶ οπαγαοίθσβ ὉῪῚ ψ πὶ ἢ 
Ἰὸ νγὰ8 ἀθβουιθοα γογθ ΟΠ ἀοΥ ]]Υ υπϊίοα, ἃπα ἴῃ πὸ οἴου ρδύβοῃ. 
Ἦ6 Δρροαχοά, 48 νγ8ἃ8 οσείοϊ ἁ σοποουηρ Πῖτα, ταθᾶπ ἴῃ ἢὶβ ουῤινατγά 
σοηα του δα οἰσχουμδία 668, δηα γαοῦ τηδι αὶ θα τη ἢΝ18 τυ ο]6 σοπάιοῦ 
8 ΟἸσΏΠΥ Ὀδοοτηϊηρ δἰ8 ἀν] η6 ομαγδοίθυ. Μδην οὐ [18 πηῖγαο] 68 ΘΓ 
οὗ βιιοῆ 84 Κιπά, δηά ρογίοστηϑα ἴῃ βιιοἢ ἃ ΤΩΛΠΠΘΙ, 88 ΒΟΘΙΠ]Θα ἴο ἈΓΡῚΘ 
8. (ΟΠ Π]ΟΏ ΟΥ̓ΣΥ Παί ΓΘ, Δη6 1.8 65.808 6α ἰανγθ, ἀπ [ΠΟΥ 6γῸ δοίβ 
οἵ στοαὶ σοοάποβ8 88 ν06}}] 8ἃ8 ρονγοῦ. Ηδ πϑηῦ δϑουϊΐ ἀοΐπρ' σοοὐ ἰο 
16 Ὀοάϊα5 πὰ ἴο ἰῃ6 βοὺ]β οὗ τϑη; δηᾶ ἴδ δαπϊγαῦ]α ᾿ηϑ ΓΟ 1 0}5 
δ σαγθ Ψ6γ6 ἀο] νοετοὰ τ ῖ ἢ ἃ ἀϊνιπο δυϊποῦγ, δπὰ γοὶ πῖῖῃ στοδῖ 
ΔῈ} ΠΥ «πα σομἀθβοθηβίοῃ. Απα ἢὶ8Β ΟὟ ργϑούϊοα ὑγϑ ΘΥ̓ΘΤῪ ΨΑΥ͂ 
Βυϊοα το {π6 Θχοθι]ομοΥ οὗ δὶ8 ργθοορίβι δ δχμὶθιθα {π6 τηοβὲ 
βηἰβῃθα ραίίζογη οὐ ὑμίνογβαὶ ΠΟ] 1688, οὗ ἰονε ἴο (ἀοὰ, οὗ Ζεα] ἴῸσ {ΠῸ 
ἀἰνῖπα ρίοσυ, οὗ 186 τηοϑῦ τνοπἀογ Ὁ] ἜΠΑΥΙΥ δηα ὈΘΠΘνοΪθησα ἰοτναγ8 
τηδηκῖηι, οὗὁἉ [ἢ 6 πηοβὺ ὩΏΡΑγα 1616 ἃ 86. {-ἀθη18), οἵ ἃ ΘΔ ΘΠ τι]ηα απὰ 
16, οΥἩἨ πο ἴκηθ88 δηά ραΐϊθηοθ, Ὠυτ  ν πὰ σομθβοθηβίοη. ΝΟΥΟΓ 
ΜΒ ἴΠ6Γ6 80 ροσγίδοῦ ἃ ομαγβαοίοσ, 8ὸ ροά κο, υθηοσβ Ὁ ]6, δηα δηλ ]80]6, 80 
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γτοιηοία ἔγοια μαὺ οὐὗἁἨ δὴ δηϊἰμυβιαδῦ Οὐ δῃ ἱπηροβίοσ. Ηδθ 18 {86 ΟὨΪΥ 
Τουπάον οὗ ἃ σϑ] !ρίοη ἴῃ {Π6 ΠΙβίοΥΥ οὗὨ τωδηκιημα, τ Β]οἢ 18 τοΐα} ]ν ὑἢ- 
σοηπροίρα νὴ 41} Ὠυμηδὴ ΡΟΪΙΟΥ͂ Δηἃ ρονογημτηθηῦ, δηαἃ {πο γο Ὁ γα 
ἰοία ΠΥ ἀποομάμποῖνθ ἴο ΔΩΥ ΜΟΓΑΪΥ ΡυγρΟΒα τυ βαΐθνοσ. ΑἹΪ οὐ πουβ, ἃ8 
ῬΜομδιηπηθά, Νιυπια, Δῃα ονθῃ Μοβοβ Βιτηβο]ῇ, Ὁ] πα θα τποὶγ στο] ριουϑ 
84 οἷν!] 1ηδ.1{π|10}8 τοροίποσ, ἀπά {Ππ8 δοα αἱγοα ἀοσηϊπίοη οὐ σ {Π6ῚΓ 
Τοβρϑοίνθ ἤῬθορίο; Ὀυῦ ΟἸγιβῦ Ποῦ αἰπηθα δὖ ποὺ ψου]ὰ δοσερὶ οὗ 
ΔΩΥ͂ ΒΟἢ ΡΟΥΘΥ; ἢδ6 ταὐοοίθα ΘΥ ΤΥ ΟὈ]δοῦ νν ἰοἢ 411 οἴΠΟΥ θη ΡΌΓΕΌΘ, 
Δηἃ τηδάθ ὁμοῖος οὗ 411 ἴμοβθ νϊοῆ ΟΥΒΟΥΒ ἴδ ἴο δῃσουηΐθσ. Νὸ 
οἴ οΣ ἔου μοῦ οὗ ἃ το ]σἼΟη ἀνθ 86 Ὦ]8 οὐ βυβογϊποβ ἡπα ἀθδί ἃ 
"ΘΟ 55 αΥ ρατὺ οὗ ἢΪ8 ΟΥΙρΊΠπαὶ ρῥίδη, δῃα οββθηῦαὶ ὕο ᾿18 πλἸββίοῃ. εἶδβυδ 
ΟἸιγιβῦ, ΠΟΤ ΟΥῸσ, τχοϑῦ θαρύθβθὶν ἐογϑίοα ἷ8 οσσῃ βυοσιηρδ, [μ6 ογαοὶ 
Πα Ἰρποια ποι Β ἀθαῖῃ μ6 γγὰ8 ἴο ὉΠαάοΥρῸ, ἢ1Β ΓΟΒΌΣΤΘΟΓΊΟΙ εἔγοσῃ {π6 
ἀςφαα οἡ {π6 {μ|γὰ ἀδΥ, ἢ18 Ἀβοθηβιοι ᾿ηΐο ἤθάνθῃ, ἴπ6 ἀγοδααὶ 1060- 
Τηθηΐβ δηα οδ]δτηῖτ168 {πα Ββῃου]α Ὀ6 ᾿1πηῆϊιοίοα οἡ {ῃ6 “618 πδίϊοῃ, 
δὴ, σαὶ βϑοιηθὰ ἰμ6 πηοϑὺ ᾿ωργοῦα0]6 ἰδίηρσ ἴῃ ἴη6 πουῦ]α, {}6 
ΟΠ ΔΟΓ Ϊ Ρτορτθ88 οὐ ἢ οὶ (ἀοβροὶ ἔγοσῃ {Π6 βιῃδ δὲ Ὀοσὶ πηϊησβ, 
ποὺν μϑίαπάϊηρ (Π6 ρΟΥΒΘο 0.8 δηὰ αἰ ΠΟ] [168 ἴο νυ ϊο μα ἔογείο]ὰ 
10 8ῃου ὰ Ὀ6 ἀχροβθᾶ. ΑΧΑ1}1 {818 τὰϑ τηοδύ Ὄχϑδοῦν ἔ18116 ; 6 ΓΟ86 
ἀσαΐη οἡ ἴπ6 ὥμδτα ἄαν, δπὰ βμονγθα ᾿ἰπηβ6} 7 αἰῖνα ἰο ἢ18 ἀϊβοῖρ! 65 δῇίοσγ 
ἢ18. ραβϑίοῃ ΕΥ̓͂ τ ΠΥ 10[Ἀ1110]6 Ῥγοοίβ, ἤθη {6 }Ὶ ΠΟΡῸΒ ΤΟΣΘ 80 βθηκ, 
{παῦ {ΠΥ σου] ΠΑγαΪν Ὀαίίονθ ὑμαῦ ἢ6 νγαβ σίβοῃ, }}} {πὸ Ὺ οου]α πὸ 
Ἰοπσοῦ ἀουδὺ οὗἩ 10, ψδουΐ τοπουποίηρσ (μ6 [ΘΒ  ΟΠΥ͂ οὗ 4}} {86} 
ΒθΏβοθ, Ηδ ρσαγῦα 1Π6ῃλ ἃ ΘΟΙΩΤΆΪΒΒΙΟῚ ἴ0 ρῸ δη( ργϑάοι 18 (οΞρ6] ἴο 
Ὁ11 παίϊοηϑ, πα ῥγομλιβοα {μαΐ, ὕο θῃδῦ]6 ἔποια ἴο ἀο 10 τιὶ ἢ βαοςαξβ, 
{ΠΟΥ Βῃουϊα Ὀ6 δμαἀπδα σι {6 τοβύ οσ γδουἸ ΠΆΓΥ ΡΟΥ ΟΥΒ δηα ΟἹ 
οὗ {86 Ηοὶγ ἀποϑβ. ΤὨῖβ δοσοοσαϊησὶν {ΠΥ α]ά, δα Ἐβουρὰ ἀοβε δαί 
οὗ 4}1} ψοσα]Υ δαἀναπίαροθ, πιϊμουῦ ῬΟΤΟΥ, σἱοθθβ, ἐη ογοβί, ῬΟ]ΙΟΥ, 
Ἰδαγη!ηρ,, οΥἹ ΘΪοαιθησο, ὑΠπ6Ὺ πϑηῦ {πγουρἢ [μ6 που] ργοδοδὶηρ ἃ οτιι- 
οἰβοα «6818, 88 1πΠ6 αν οὺῦ δῃ ]οτὰ οὐ τωϑῇ, πα ἰοδοδιηρ [Π6 
{πἰῆσβ τι ο ἢ ἢ πδα οομμηδπαθα ὕπο; δηα ὈΥ {Π6 νγοπ Υ Ὁ} ρΡΟΎΟΓΘ 
ὙΠ} 16}. {ΠΟΥ ογο Ἰηνοβίθα, δπὰ ἴΠ6 θυ ἄθημοθβ (που Ὠδα ρῥτοἀυδοά 
ΟΥ̓ {Ππ|6}Γ αἰνῖη6 ταἸββίοη, (ΠΘῪ ῬΥΘΥΆΙ]6α, δηα βργοβά {π6 το]σίοη οὗ 
“680.8, 48 {86 }γ στοαί Μίαβίθν δὰ ογϑίο], ἴῃ {π6 τιϊάβὲ οὗἩ βυβογιηρϑ 
Δπα ΡῬΟΥΒΘΟΙΓΟΠ8, ΔΠα πῃ Ορροϑιζοπ ἕο {μ6 τεϊρῃΐηρ ᾿ηγείθσγαϊθ ρτο- 
}υἀἸοο8 ὈοΐΪι οὗ 6 )}718 δῃὰ (θη .1168. 

11. Τῇ νὸ δχδιηΐῃθ [Π6 παίιγο δηα ἰθμάθηου οὗ {ῃ6 ΟΟΒΡΕΙ, Π)18- 
ῬΕΝΒΑΤΙΟΝ, 8πα οὗ {Π6 ΘΟΟΤΕΙΝῈΒ ἰαυρῆς ὈΥ “6808 ΟἸγῖβὲ ἀπϑπὰ ἢ18 
ΔΡΟΒΌ168, γγχα Β8.8}} βπᾶ {ποῖ ἴο 6 ἴῃ δ ΥῪ σγϑβροοῦ πόυίυ οἵ αοά, 
δια δἀαρίοα ἴο {Π6 ΠΘΟΟββ [168 ΟὗἨἁ« τηδηκιπα, ὙΤΠΘΥ τοίαϊῃ 411 {παὺ 18 
ΘΧοο]]δηῦ Ἰὴ [26 ΟΙΪα Τοβίαμηθηΐ σονοϊδίου ; ἴος (Ἰσὶϑὺ σδῖηθ, ποῖ ἰὸ 
ἀσδβίσγου {π6 ἰανγ ἀπ 186 ρχορμοϑίβ, θαῦ ἴο [18] {Π6 πὶ, δα ἴο σαΥΤΥ ἢ 6 
Βοβθῖὴθ οὗ σοϊιρίοι πόσα ἰαϊἃ ἀονγῃ ἰο ἃ 80}}} Ἀἰσθοῦ ἄερτθα οἵ εχ- 
ΟΟ]]Θ ποῦ. «Αοοογαϊηρὶν, μ6 ἰδυρῶῦ 41} [μ6 διμάδιηδηίαὶ ἀοοίτϊηοβ οὗ 
ὅπ ΟΠ τβὕβη βυβίθη), ΒΊΟΝ ΔΥῸ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰοὸ 6 Ὀο]Ιον θὰ δηά οὔευϑὰ 
1ῃ ΟΥ̓ΘΣ [0 186 αἰαὶ ηταθηύ οὗ βαϊναϊΐοῃ, ὅλοι, ἴὺσ ᾿πβίαποθ, τ ἴΠῸ 
δχἰβίθῃοθ 8ῃ4 ρογίδοϊουβ οὐ (οά; {μ6 τἱρῃίθουβ δῃα ὑϑαβοηδῦ]6 ἢ α- 
Υλοίου οὐ 18 ἰὰνν ; {π6 χορ 6] Ἰοη, δροδβίαϑυ, δῃᾶ οογγυρίϊου οὗ τωδῃ; ἴδ6 
ἸΤ ΡΟΒΒ: 01 οὗ δ βοδίίοα. Ὀγ {μ6 σσογκβ οὗ 116 Ἰαν ; ΟἸ τἰδι β ονσῃ 
αἰνῖπο ομαγδοίθυ, 88 (88 ϑὅοῃ οἵ αοἄ δῃᾷ {μ6 ϑαυϊουχ οὗ παϑα ; υϑ- 
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οδίϊοι ΟΥ̓ (ΔΙ τὰ Πἰπι; (π6 ἀαΙΥ δπα οβσοβ οὗ {π6 Ἡον ϑριτι; [Π6 
παΐυτο δηα πϑοθβϑιυ οὗ τορθηθγαίοη, ἔδι ἢ, σοροῃίδηςθ, ΠΟ] μ688 οὗ 
Ποαγὺ δηὰ ᾿τἶὸ ; 4 ξαΐυγο βίδίθ ; ἃ Ἰυαρτηθηΐ ο οοτηθ; ἀπ ἃ τοοοπι- 
Ρδῃςδ οὗ τοναγα ἰὸ {π6 τἱρῃίθουβ δπα {π6 στ] Κοα ; ἀπά {6 βρί γι ει] 
πδύατα οὗὨἨ δῖ8 Κἰῃράοτῃη. 1]1686 δγὰ ἴπ6 ᾿ϑδάϊῃηρ βυ)]θοίβ ἰαυσῃς. Ὁ 
οβὺ8 ΟἾγῖβὶ δα ἢ15 ΔρΟβ[168; [0 δάάδυοθ αἱΪ [Π6 ραββαρσϑ8 οὔ {Π6 Νοὶν 
Ταβίαηθηῦ {παὺ αϑϑοσῦ ἰπθηὶ του] οχίθηα {Π18 βθοίΐοη ἴὸ ὅπ ὑπά 6 
Ἰεηρτῃ. Α ἔδινν οὗ [Π6 ῥγῖποιραὶ ἐΘϑΕ Ἰ ΠΔΟἢἾ68 ΤΑΥ͂ ὈσΟροΥΪΥ οἰαΐπι ἴο Ὀ6 
ΠοΟΙΙΟΘα, 

1, Το δοοουπὶ οὗ ΟὉὉ ΑΝῸ ΟΕ ΠΙΒ ΡΕΒΕΕΟΤΙΟΝΒ οοπίαϊηρα ἴπ 
ἴΠπ6 δογιρίυγοβ ΘΟ ΘῊ 8 1186} [0 ΟἿΓ ΓΘΆΒΟΙ, 88 γοῦν οὗ {πΠ6 Βσμοϑέ 
δηα τπηοϑὲ δχοϑὶ]δηΐ οὗ 411 θοϊηρβ, δῃὰ {Π6 τηοβὺ βυ1180]6 ΔδοιΙοἢΒ ἀπά 
αἸδροβιίοηβ ὑονγαγβ ἢ. Ηθ 18 σαργοϑϑηϊθα ἃ5 ἃ ρυγ6 βριγιῖ, {86 
Ογοαῖοσ δπα (ἀόνοσμοῦ οὗ (π6 ψουῦϊα, Ῥοββοββϑοα οὗ ᾿ηῆπιῖα τ ]βάοιη, 
ΒοΙΙη6 85, σα, 7υβύϊοο, σοοάποββ, δα ρογίθουοη; [Π6 νιΐπο88 δηΐ 
πάσα οἵ ΟὟ δΔοί 08; οδἴδγῃδὶ, ἱπαπηοσίδὶ, 1 γ1810]6, ἀπο ησοαῦ]6, πᾶ 
ΟἸΠΙργοβοης δ Αἱ [6 Β4η16 {1Ππ|6, 18 ΤὩΔ] ΒΥ 18 βοϊοηδα (1 να τᾶν 
Ὀα 4]]ονγοαὰ τῃ6 ΘΧργθββί οι) ΟΥ̓ 18 Ὀδμθνοίθηςοθ, τ ]Οἢ 18. ΠΙΌΘγᾺ] ἀπά 
ὈΠΤΘΔΓΙΘα 1η ΑΙ δίηρ σοοά {πγουσμουΐ [ῃ6 Ὁπίνογβθ : “ Π18. ὑθηοΥ 
ΤΏΘΓΟΙ68. ΔΓΘ ΟΥ̓ΘῚ 8}} 18 σου 8,7 οι γδοΐηρ δ ομσθο {πα Ἰηζογθϑίθ οὗ ΟἿἹΓ 
8018 Δηα ον Ὀοάϊο5:; δηᾶ τ ἢ1}]|6 ἢ6 Ὀοϑίονγθ ἴῃ Δουπάδησθ {π6 Ὁ]685- 
Ση58 8η4 σοῃβοϊδίϊοηϑ οὐὗἨ {π6 ργαβοῃΐ [1ἴ6, 6 ἢα8 ῥγονι θα [Ὁ ι.8 
Ρογίδοϊ δηᾶ Ὄχαϊ θα (δ 1οἷτγ τὰ 186 16 ἴο οὁοηθ. ΟΥ̓ 411} {π6 νἱονϑ8 οὗ 
ἀοά νος Πα ὄυοσ Ὀ6θὴ ρίνθῃ, ΠΟΠ6 νγ88 80 οδου]αίθα ἴο Θπάθαν ἢϊπὶ 
ἴο 8, ἀηα ἴο ᾿ΠΒΡΙΓΟ ΟὟτ ᾿οαγίβ τὶ ἢ Θοπῆάοδπῃοβ, 88 {{|18 βῃογῦ Ὀαΐ ἴῃ- 
(ογοβίηρ ἀαβογιριίοη, οὗ ποῖ 1ῃ6 βοῆθπιθ οὗ τοἀθπιρίίοῃ αῇογαβ ἃ 
50] πη 1Π ΘΟ ΓΆΤΙΟΙ, ---- “Κ ΟΡ 18 ΨΟΥνΕ]" (1 Φοῖιη ἵν. 16.)͵ Βαϊ {Π|6 
(ἀοβρθὶ ποῖ ΟΠ] τηακοθ Κπουγῃ ἰὸ υϑ {86 πεαίατο οὗ (οᾶ; 10 α͵80 
ἱπηραγίβ ο ἃ8 ἃ [Ὁ}] ἀἸβοονϑγυ οὗ οὔὐῦγ ἀπΐγ ἴο Ὠϊπι, οΪοι μαα 1η 1Ἰάθαβ 0Π0 
τηοϑῦ θη σϑΌΪθ, ἈΠ 140]6, ἀπα δηρηρίηρ. ἶγο 86 Τααυϊγοα [ο ἔραν (ὐοά, 
Ὀυΐ [Ὁ 18 ποῦ ἢ ἃ ΒΘΥΨῚ]6 ΠΟΥΙΓΤΟΓ, Β 0 88 ΒΌΡΘΓΒΓ ΠΟΙ ἱπδρῖγθθ, Ὀαΐ 
τὰ ἃ 814] τόνοσθηοο. 8 αγὔὸ ἀϊγεοίθα δῃὰ δῃσουσασοα ἴο δάάγθβϑ 
ΟὔΥΒΟΪν 68 ἴο Πῖπλ 848 οὐῦ ποδνθηὶν ΕΔΙΠΟΡ τὨγουσῇ «6808 ΟἾγιδὶ [ἢ6 
50 οὗἨ δϊ8. ἰονο, ἀπ ἴῃ 8 πΆτη6 ἴο ΟΥ̓͂Γ ἋΡ ΟἿΣ ὈΓΆΥΕΥΒ 8Ππα ῥγαῖ568, 
ουνῦ σου ββίοη5 δη4 {πα πΚαρινιηρβ, ἢ ([Π6 ργοϊουπασδβιὶ πυταγ, Ὀ6- 
ὁοπλῖησ ογοα Γ68 ἀδ6ΘρΙΥ 86 Πη5310]6 οὗὁἨ {πο ῚΓ συγ ἀπ γογίιπθϑϑ, ἀηα γοῦ 
ψ ἢ δὴ ἸῃροηθοῦΒ αἰ δησθ, ΠΟρΘ, απὰ Ἰογ. 6 ἅγϑ ἴο γ᾽6]ἃ {Π6 πιοϑί 
ἘΠΓΘΒΟΓΥΟΩ 80) 1580 (ο (ἀοα 88 οἵἷιγ βονοσγοῖριῃι [μογ, ΟἿΣ πηοβῦ 188 
δηὰ σἰσμίδουβϑ Οονοσπου, πᾶ τηοϑὺ ρσταοίουβ Βαοηρίμοϊου ; ἴο Γαβίρῃ 
Οὔ γβαῖναβ [0 ᾿ὶβ ἀἴβροβαὶ, ἀπά δοαυΐθϑοθ ᾽ν ἢἰ8 ᾿γον! θη 14] αἀἸβροηβα- 
(ἰοηβ, 48 θοϊηρ ρογϑυβάβα τΠαὲ ἢ6 ογἄδυβ 41} {ΠῚ 8 ΓΘΔΠῪ ἴον {πὸ Ὀαβί; 
ἴο ψγ4}}ς ΘΟΠΕΙΠ ΠΥ 88 1 ἢ15 β'σῃῦ, απὰ ψτἢ ἃ τορατὰ [0 ᾿ΐβ Ἀρρτοθα- 
τίου, βοϊἰηρ αἰπὶ θαἴοσγα 18 88 οὐγ ρτϑαῖ 4}1-βϑοῖπρ ἸΠ088 δπὰ πάρα, 
οἷν σὨϊοίοϑι ροοά δηά πἰσμοϑῦ οθά. Αἄβρονθ 4], γγ αὔθ στεαυϊγοὰ ἴο 
Ιονα 1π6 [οτὰ οὖν αοὐ ᾿ῖῖἢ 41} ΟΟΥ μαατί, απὰ τη, δηὰ βίγθηρίῃ, 
δὰ [0 βιοῦν ἰμαΐ ψγ ἰουγθ ἢϊπὶ ΟΥ̓ Καορὶπσ [ἰδ Θοταμιδηατηθηίΐδβ, ὈΥ͂ 
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ΒΡ ΓΙ ηρ ΒΡ6Γ ἃ ΘΟΠΙΟΣΠΔΥ [0 αἷπὶ ἴπ ἢ18 ἱπ 8 ]6 ροτίθουοπβ, απὰ ὈῪ 
δμἀεανουγίηρ,, 88 ΤΣ 88 νγ6 ἃγὸ 806, ἴο εἰν μῖγμα ἴπ [6 τον ]ά, 

ΤΊα δχίθσμδὶ ουβῖρ οἵ (ἀοά, δοοοταϊηρ ἴο ἴδ 1468 ρίνϑη οὗ 1ἰ ἴῃ 
τὴ. Νὲνν Τοβίδιηθηΐ, 18 ρυσα δῃηα βρὶγιιαδὶ, δηα 18 ομαγδοίθγιβοα ὈῪ 8 
ΠΟ] 5 ρ] 16 }Υ7. Α,8 Οοά ἐξ α 5ρέγῖί, Ὧ6 18 ἴο Ὀ6 ΜΟΓΙΒΕΙρΡΡΘΑ, ποῖ ἴῃ 
8 ἴΌΓΠ.Δ] ΠΠΆΠΏΘΓ, Ὀαΐ ἐπ 8ρίγὶἑ απὰ ἐπ ἐγ. (Φ οἤη ἴν. 24.) ΤΠ πα- 
ΤΩΘΓΟῈΒ Γἱΐ68 οὗἨ (ῃ6 Μοβδὶο ἀϊδβρθηβαΐίοη, νοι, ἱπουρἣι ἡ Ί86]ν βυϊθα 
ἰο {πᾶὖ (ἰπλ6 ἀηᾷ βίδίθβ, ΘΓ Δ ΥΚ8 οὐ {π6 ᾿πηρογθοίοπι οὗ {πᾶἴ ΘΟΟΠΟΙΊΥ, 
ΔΓΘ ΠΟῪ 00] 1564. ΤῆΘ ογάϊπδηοοϑ οὗ ΟἿ σιβυ δ η 7, ργθβου θα ἴῃ 186 
Οο8ρ6], ἃγϑ ἔδν ἢ ΠΌΤΟΥ, ΘΑΒΥ ἴο Ρ6 ΟὈδβδγνϑιὶ, δῃά Ὡ00]6 ἐπ {μεὶτ 
Ὧ86 δηὰ βρη! βοδηοΥ ; ἀπά {Ππο86 Θογθιη 68, Ὑ Ὠ]ΟὮ ΔΓ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴῃ 

. ΟΥῈΣ {πα} 4}} {πἰηρΒ τηδὺ Ὀ6 ἄοπο ἀθοθη ! Υ δὰ ἴῃ ογάθσ, ἃτὰ Ἰϑῖ το Ὀ6 
Βα ἀρ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓΥ ΘΟυΠίτΥ, δὲ ἰμ6 αἰδβογείοη οὗ ρίουβ τηθῃ Ἰδνν ]Ϊγ ἀρ- 
Ροϊηΐεα. ---- Α ρ]οτγίουβ ρίαῃ οὗ τϑ] σίου ἩγΟΥΒ ΒΡ (8181 στουπαρά ἅροπ 
{Π6 ρΡογίβοθοπβ οὗ {86 ἀϊνίπα ἠδίαγο, δῃα δαταϊ γα] Ὁ Θοστθδρομάϊπρ 18 
1ῃ6 σαβ6 ἃπα ὩΘΟΘΒΒ1 [168 οὗ δ᾽ ηξι] τηδη. 

2, ΤΠδὶ πδη βῃου]ά ἰονα αοα σψῈ 411} 18 Ὠθασγί, ἰβ πού {Π6 ἰδηρτιασα 
οὗ το]σίοη οὐἱ]ύ ; 10 18 4180 {π6 ἀϊοίαίθ οὗ τϑθᾶάϑοῦ, Βαΐ, αἰδβὶ ὩθιΠῈΓ 
ΤΘΆΒΟΠ ΠΟΥ ΤΟΙ σίοι αν ἢδα βυβιοϊοηῦ ᾿πἤποποθ ἰο ρτοάποα {18 οἴϊεςί. 
Μδη ἢ88 οβουάοά αοά, δηᾶ συλ Ἔχροβθθ ἢϊπὶ ἴο Ῥυμὶβῃμηηθηΐ; ἴοσ τῃ6 
ΒΟ] 688 οὗ ἀοά τηυϑί Βαΐδ 811}, δπα 818 7. 8[166 τηϊιϑύ Ἰ656 Ὠἷπὶ ἴο (δι! 
ἴῃ ἢϊ8 οΘοπάποι ἐπα ἀϊδρίδαβισο τ μι ἢ ἢϊ8 Ὠραγὶ ἴ6 618. Τμδῖ τηδῃ 15 30 
8 ἀδρτγανοα ογϑϑίυσο, δηα τηδηθϑίβ ἰμαὺ ἀΘΡΓΑΥΥ ἴῃ Ὠἷ8 Βα πῃ ἐπ  π 8 
τη ἀἰθροδιίοη, {π6 συ ο]6 Βἰβίογσυ οὐ ἴη6 Ὠυμάδη Κὶπα Ἀγ Π 8.68 Δθυ- 
ἀδηὺ ρτοοῖ. [{{Π6 δμηα]8 οὗἨ (μ6 αἀἸβοτοηῦ παίϊοηβ οὗ [Π6 δαυίῃ ἀο οὶ 
ΡΟΙΓΙΓΑΥ (μ6 ὑδπιροτβ πα δοίϊοηβ οὗ ἃ τϑοβθ οἵ ἀγεδα [Ὁ}}}Υ ἀδργανθά 
οΥοαίΓ68, {Π6Γ6 18 0 βυοἢ ἰ]ησ᾽ 1 παύαγΘ 88 8η αγσιριεηί. ὍΠ6 ἰθῃ- 
ἀσμου οὗ ρῃ}}0 ἀπά ἀσργαν Υ 18 ἃ8 πδίυγα ΠΥ ἀμ ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ 0 ταΐβοσυ, 
ἃ8 οἵ ἃ βίοῃς ἰο [8] ἀον πναγαάβ. 

Ιῃ ψηδΐ νὰν φιῖϊέν ἀηὰ ἀορταυοα οτοδίαγοϑ οδὴ 6 ἀα]νογεά ἔτομι 
Ὑ ]ΟἸΚοά 688 δηα ρα ηἰβμτηθηῖ, δηὰ τοϑίογοα (0 σοοάηθββ δηᾷ ζ6]1 Ὁ Υ, 15 
ὁΠ6 οὗ [πΠ6 τηοβύ 4 ΟΙ]ῦ, 85 10 185 οη6 οὗ 1[Π6 τηοϑῦ ᾿πηρογίδηϊ, 46 Β110}5 
ΥΠΙΟἢ σδῃ ΘΠ ΡΙΟΥ {Π6 ταϊπα. ““ (ἀοᾶ ἰ8 780} γ ἀἰΒρ!θαβοά : ἢον 888}} 6 
θὲ γϑοοποι θα ἢ ἀν τΔΚ65 πῃ αἴγαϊα οὗ (ἀοά : μον 888}} {π6 σϑιι86 
οὗ ἴθαγ 6 σοῃιόονϑὶῦ ΟΡΓΑΥΥ͂ ΠΊΔ 68 τη γοῦβο [0 ᾿πίθγοου 86 
ψΠ} (οά: Ἰιον 884}} ἢ18. βθηθπηοπίϑ δηἃ αἰβροβίτοι 6 ομδηροα ἢ " 
ΤΠθΒ6 Υγ6 8}} αἰ βου [168 ν ϊοἢ παΐαγαὶ το] σίοι οδηπού σϑβοῖνο; δηὰ 
ΘΟΠποογηϊηρ ὙΥ ΙΟἢ ΥΘΆΒΟΙ 18 ὉΡΘΙΪΥ 8]. ἤορεπίαποο πὰ γεζυτιπα- 
ἐϊοπ Ὦανα Ὀδθη οοπβιἀογθὰ ὈΥ ΤΩΔΠΥ͂ 48 {Ὁ}1Υ βυ Πποϊθηρ ἰο Ὀαηϊϑῃ 4}} 
1686 δν}}5; θα {Π6Υ πᾶν πῸ οοιῃύθηδησα ἔῸΓ {Π|6 1} ΟΡ οη ἔγοτα [Π6 
οου86 οὗἩ (οὐ πιοταὶ σουθυπιημθηί, Α ἀεδακοἦιθο ταρθηΐβ υι{{οτν δὰ 
ΒΙΠΘΟΓΟΙΥ οὗὨ Πὶβ νἹοσίουβ Ἔχ θββθβ; υπῦ τορθπίδηςθ 4068 ποί 68] [ιὶβ ἀ18- 
ααβθα Ὀοάγ : “6 28 χηϑάθ ἴ0 ροββοββ {Π6 βὶπ8 οἵ 818 γουίῃ; δπὰ {116 
[αἴ] εἴβοίβ οὐ ἢ18 νἱσθϑ ὑγίης κἰμ 0 8ῃ ΟΑΥΪΥ σγᾶνθ, ΤΠ)ι6 φσαπιδϑβίετ' 
ΓΟΡΘηΐΒ οὗ 18. ἔὉ}}Υ, απὰ γοίοστηβ 818 οοπάιιοι: Ὀαὺ Πἰ8 ρϑηϊίθηςο πὰ 
ΤΟ ΟΥΠΊΔ ΓΟ ἀο ποὺ Ῥγοσυγα {Π6 τοβίογαίοη οὐ ἢ18 Ἰοβί θϑίαϊθ; δῃά 6 
ΒΡΘΩ8 ᾿.18 ΓΘΠΊΔΙ 1 σ᾽ ὙΘΆΧΕ ἴῃ ΡΟΝΟΥΥ ἀπᾶ παηί. Βὲγ ἱπηϊ(αἴϊηρ,, πΘ ἢ 
τ ϑ  γ {πεῖν ἀρργοθαίοη οὗ 16 ἀϊνίηθ σοπάᾳοῦ, ἴα {ποῖν Ἰάοα8 οὗ αἷ8- 
{τἰθαίνα }υϑίϊοθ. ΤΠ πιμγ θοῦ 18. Βο1Ζοά, δηᾷ Ἰοὰ ἰο {πὸ {θα παὶ οὗ 
[6 )υᾶσο, Ηδς γγοίοββοβ ἰο 6 ρμϑῃϊοπί, δηὰ {{Π|6 Γ6 18 ΠΟ σϑΆβοη ἴο 
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αυθβίοη 18 βιησογιγ. Βαΐ ἀο 8ΔηΥ {δ1ηἷς {παΐ 18 τοροηίαποα βου] 
Ἀγγοδῦ ἴῃ γι οὗ {π6 τἱρῃίθουβ αν ἢ ΗΠ 18 οοπαθηληθα, δηα βιιογϑ 
ἀφαῖῃ. 1 Πα, 1Π6 βοητπιθηίθ οὗ πχθῃ, οοπβσιηρ {π6 σοπάαοί οὗ αοά, 
Ῥτοοίαϊπλ [Π6 ᾿πϑυ ΠΟΙ ΘΏΟΥ οὗ γορθῃίδῃοθ 0 δίομθ [ὉΣ ᾿π] 4 ΟΥ, ΠΟ τϑ- 
ὕοπαὶ ΠΟΡ6 οδη Ὀ6 οπἰογίδϊ πο οὗὨ 118 οβοδου. Υ͵ἦα στηυβί Ἰοοῖς ἰο δη- 
Οἶμοὺ ηαυᾶγίοῦ ; Ὀὰὺ τ ΠΘΓΘ 8ἢ.4}} νγα Ἰοο]ο 

ΑἩ ΟΧΙΓΔΟΓΔΙ ΠΆΓῪ ἰηϊοαγροβιίίοπ οὗ {π6 Θυρτγοιηθ Βοίῃσ' Δρρθδῦβ πο- 
ΟΘΑΒΆΓΥ, 8η6 4180 ἃ του αἰΐίοῃ οὗ 18 Ὑ1}}} ἴο γσῖνθ 118 Ἰηξογιηδίοη οα {Π6 
βιι)εοῖ, ὙΠουρᾷ τ που] ὍΘ ᾿ρΓΘΒαΠΙΡΌΟΝ 1Π 8 ἴο ΠβΠπι6 ΘνοτΥῪ {πιησ 
{πα ἃ τϑνθἰδίοη νν1}} σομίδ! ἢ, 76 ΤἸΩΔῪ ΒΑΥ͂ νυνὶ δοημῆάδησα, 10 Μν}}} 6 
(Ὁ}} ἀπὰ ὀχρὶιοῖῖ 88 ἴο {π6 ρασάοη οὗ βῖ:, δηά ἴπ6 τῃηϑίῃοα οὗ ἃ β᾽ πποὺ᾿β 
ΤΘΟΟΙΟΙ ἰδίου ἢ ὐά. Ὑμδβα ἅγὸ μα ἸβρθηβαΌΪν σϑαυϊβιίθ. ὍΠὸ 
Νον Τοβίδμηθηϊ 4068 ποῦ ἀἸβαρροϊηῦ ΟἿΓ νν 8.68 ΟΥ̓ΘῸΣ ΠΟμΘΒ : Ὁ ΘηἴΟΓβ 
ΓᾺἸΪΥ ᾿πίο 4}} {Π686 αἰ ου]168, μα ῬΓΟΡΟΒ6Β ἃ ΓΟΙΏΊΘΟΥ [ῸΓ ΟΥΘΥΥῪ ον] 
]οἢ ν6 ἴθ]. 7716 ἀυοίγῖπο Ὁ α πιοαϊαίον, απὰ ΟΥ τε(οπιρίίοη ἐδιγοτισῆι 
ἠιἦπι, Ῥυθβοηΐβ 186} ἴοῸ ΟἿΓ ἜΥ̓́ΘΒ ἴῃ ΘΥΘΣΥ ΡΆΡῸ ; 84 [ὈΥΠῚ5 [Π}6 νΟΤῪ σΟΓΘ 
οἵ 16 ΟΠ γιβέιη σοὶ] σιοη. ὙΥ̓ΒΘα ἴῃ νου] Παά βἰῃηθά, αμὰ τΠ6 ΑἸ- 
ΤΑΙ τ ἸΒιοα ἴο ΣΘσοηΟ116 ἴθ πὶ ἴο δΙτηβ6], 1Ὁ γᾶ8 ΠΘΟΘΒΘΘΑΓΥ ἴο 40 
{118 10 ΒΟ ἃ ὙΑΥ͂ 88 βῃου]α «ἰοῃποηβίγαία Ὀοίἢ (6 ρῸ] οὗ δὴ δῃὰ 118 
δαϊγοά οἵ [Ὁ ; δῃηα αἵ {π6 βαῃβ {1π}6 δυΐησθ Ὦ1Β ἴοΥα ΠΑ σΟΠΙραββΊ ΟΠ ΤῸΓ 
ΒΙΠΠΟΥΒ, Α ἴγοα ραγάοῃ ψιπουῦ 8ῃ δίἰοποπηθηΐ ουἹὰ ἤν θ6 6 ἰῃ- 
σομῃδιϑίοηῦ πῃ {86 π]Δ)] ΘΟ οὗ 1π6 ινὶπο 1ανν8, δὰ νουἹά ἢανα 
δούν οἱ 88 ἂἢ ΘηοΟΙΤΑσοιηθηΐ ἴο Τγ6ῃ ἴο0 σοπίϊηι ἰῃ δῆ. Ε16 {πο ΥΘΌΓο 
ΟἸοτοα {1}18 ραγάοῃ {πγουσῇ ἃ Μοἀϊαίογ3, ἐλαΐ δο ἐς πιϊσ]ι δὲ ἡιιδὲ ἀπά 
ἐμιο 7μδέϊον οὐ ἐπι ἐλαξ δείουοίλ ἐπ “όδι5. (Βλοτλ. 111. 26.) ΤῸϊΘ Μεαϊπίον 
(ΠΥ βῃηονγοα τ1η6 Βοϊῃηουβηῆθδθ οὐἨ βίη ἴῃ ἴπ6 βιρῃξ οἵ (οὐ, ἔγοιῃη τῇθ 
βιιεστιηρθ 6 ὑπἀογνοηῦ 1 οὔθ ἰ0 στϑηϊονα (ἢ6 συ] οὗ τ. ὙΤηὰκ, 
Ὑ Παὶ θη ἢδᾷ ἴῃ 4}} ἀρδϑ τ Ἰ5ῃ θα (ὉΓ ᾿π νδῖῃ, ---- Δἢ δἰομποιμθηῦδ [Ὁ βίη 
(οἷν σομδοῖθμοα δηὰ ὑπεῖγ ἡδίυταὶ ποί!οη8 οὗ αἰνῖπα υβίϊοα ἰδυρσῃς 
πο ἴο Ὅ6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ)), ---- [Ὧ6 βδογθαὰ Ὀόοῖκβ ροϊηΐ ουὐ τη 16 ἀοαίῃ οὗ 
“6888; ψ ὨΙΘὮ, ἰῃ οοηβααίθποῦ οὗ [Π6 αἰ ὩΣ Υ οὗἁὨ Π18 Ῥ6ύβοη, ΟἿΓ γοδϑοῃ 
ῬΟΓΘΟΙν68 ἴο πᾶνε Ὀδθη οὗ β0}ἘΠ|ο]θηῦ σδ]ὰθ (ὁ οχρίδία {Π6 σ]ῦ οὗ ἰη- 
ΠΌΠΙΟΓΑΌΪῈ τ] 0η8. ΤῸ Ὑοα ΠΥ δηα οχίοπῦ οὗἨ {π6 αἰοῃοπιθπξ οὗ 
Βα 8 μου ο τηϑθ ἴο αἰνῖηα 8166 ὈΥ̓͂ Φ 688 ΟἸ ταῦ ἅτ βού ἔογί ᾿π (ἢ 6 
δίγοηροβῦ 8η4 τηοβὲ δορὶ οῖῦ Ἰληρααρα {παῦ οδη Ὀ6 σοποοῖνθα, Τῆι, 
ἢδ 18 ϑι]4 ἴο ἢαγα αϊδα ΟΕ τι8, ἰο ΒΕΛᾺΕ ΟἿ 5ἴη8, (09 ΤΑΚῈ ΑὙΥΑῪ ΟἿ 
δὶπδ, ἰο δε α ῬΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ 707 ΟἿ 5) π8, ἀπ ἕο ΡΌΒΟΗΑΒΕ, ΒΕΡΕΕΜ, 
ΟΥ ΒΑΝΒΟΜ τι τοΐέϊι ἐλ6 ργίοα οΓ λὲβ δίοοά, 

ΟἸιγίνέ ἀϊο ἘΟᾺ τι8, ΟΥ ἴῃ ΟἿΓ βίοδα. --- 171ε ἰαϊά ἀοιοπ ἠὲδ ἴὴε ἘΟΒ τι. 
(1 Φοόδη "1. 16.)---- 71ε αἀἰοα ἘΟᾺ οἱ δἰπε. (1 Οὐογ. χν. 8.) -- ἴρ σαυς 
λϊπιδοῖ  ἘΟΒ ὧδ. (ΤῊΝ 11. 14.) --- 116 τοας αεἰϊυργε ἘΟῈ ΟἿ οἤεηεες. 
(Βοοιι. ἵν. 26.) 211ε ἐαϑέοι ἀφαίς ἘΟΒ εὐενν πιαπ. (1160. 11. 9.)---Αστοο- 

᾿ Βοριοθ ΕξεΑΥ οὐ (86 Ὠἰνίηθ ΑἸΙΒΟΥΙΥ͂ οἵ ἴδ Νίονν Ταβίδτηοηΐ, ὈΡ. 32. 84. 
2. ὁπ 186 δρρυϊπίπιεης οἵ ἃ Μεάϊδίογ, ἀπὰ τῃ6 τοἀεπιριίοη οὗὨ πο ννογὶ ἃ ὮΥ Βίπι, 860 [86 

Ῥτοίουπα δηὰ ςοποϊυϑῖνο Οὐδεγυαιίοπα ἴῃ Βιυι τ] οτ 6 Απαὶοσγ. Ῥατί. ἰ,. σἤδΡ. ὅ. 
5 ΤΒο νδοῖο βυυ)οςῖ οΥἉὨ 655 ΟΠ τὶ δι᾿ 5 δἰοηφιηθηῖ 8 σοπιρτοποηβίνεϊ υ ἀἰϊθουπβοα ἱῃ ἈΓΓ. 

Φετταπι᾿β Γγοδιΐδα ὧα τη 1)οςιτπο οὔ ἴῃ0 Αἰοποιηοηὶ (Ιοπάοη, 1828. 8νο.); δηὰ ἰπ Ἀγ. 
1οναγβ Νδίασο, Ποδ γ, πὰ ΕΒΊσΔΟΥ οὗἩ [Ὡς Αἰοποιμοηὶ (ΕΘ πδυγρῆ ἀπά 1 οηάοῃ, 1881], 
δ8νο.); δηὰ στηοδὲ ζΪγ δηά Ἵυποϊιδίνε!Υ ἐπ τ. Μαροοθ ἀπαπογεγεὰ πὰ ππϑηβν ΓΘ ὉΪ6 
Ἰ)ιϑοοῦτθοδ δηὰ Ὠἰδβοσίδιΐοιβ οα [86 Αἰοποτηοηϊ; οὗἩἍ ν᾿ ἰσ ἢ ποτα ἀγὰ οὐἀϊτίοπδ ἰῃ ἵν Ὸ ΟΥ̓ 
1ῆγοθ νοϊαμηθα, 8το.; 85 αἷϑὸ 'π ἴῃς οοἰ]οςεῖνα οἀϊτίοη οὗἨ ᾿ἴῃ5 Ατομβθϊσπορ'ν ὙΏοΪο ΝΥ ογκ 9. 
(Ἰοπάοη, 1842. 2 νο]ς. 8νο.) 

1.1 



868 Τοοίνῖπο8 απά ογαϊ Τγεοερές ΟἹ ἐλ ΜΒ δῖε, 

ΔΌΪΥ ἰο {86 ῬτΟρΡἤΘΟΥ οοηδογηϊησ Πἰπὶ, 176 τσα5 τοομπάοα ἘῸΒ ΟἿ ἐγαγι5- 
φγεοδίοπδ, ἀπά ὀγμϑοα ἘΟῈ οἷ ἐπι ψιζίεα. (88. 1111, δ.) --- (λγὶδέ ἀας 
ΒΟΆΝΕ ΟἿ7' βἷη8.--- 116 τσαϑ ὁπε6 οἤεγοα ἰο δεατ' {6 5ἰπ8 ὁ πιαην. (Ἠ 6Ὁ. 
ἶχ. 28.) --- ἶἴὲε ΒΑΒῈΕ οἷ} δἷπ5 ἴπ ᾿ς οιοη δον ὁπ ἐδ ἐγοο. (1 Ῥεῖ, ᾿.. 24.) 
-- ΑΓ ΘΔ] ἰο [86 ργϑαϊοί!οἢ8 Θοῃοογηϊηρ πὰ, 116 λαΐδ ΒΟΒΝΕ οἷν 

᾿φΤίοΒ απὰ ΟΛΒΒΙΕ ΟἿ βογγοιοα: ἔλα 7ογαὰ ᾿λαΐζδ 1.Α1 ΟΝ ΗΙΜ ἐδλε 
ἐπί φμῖίῳ ὁ μα αἱ, (188. 111, 4. 6.) 

Ολγιθὶ αβ ἙΑΚῈΝ ΑὙΑῪ Οἱ 8118.--- ἰδ τισα5 πιαπὶ [5ἰοὦ ἐο ἑἰαῖδε ΑἸΤΑῪ 
ΟἹ δἴπ8. (1 «ομῃ 11]. ὅ.)--- 11 ΡΌΤ ΑὙΥΛΑῪ δίῃ ὃν ἐλ βαογῖοο 9} ἠϊπιδοῖζς 
(ΠΗ. 1χ. 260.)---116 λαίλ ὙΑΒΗΕΡ κι8 ὕγοηπι ΟἿ δῖη8 ἐμ ἠϊθ οἱση ὑἱοοά. 
(Εδν. 1. δ.)--1λὲ διοοώ 9 Οἠτιδὲ οδιι8 ΟἸΕΑΝΒΕΤΗ κ8. ἴοπι αἰϊ 5ἴγ. 
(1 Φοϊιῃ 1. 7.) 

Οἰγὶσέ ἰδ α ῬΒΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ [07 ΟἿ 8118.---- Πΐπι λαϊῆ Οοά 5οἐὲ γογέλ ἰο 
Ὀ6 ἃ ΡΒΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ, ἐδγοισὴ ξαϊέλ ἐπ ἀϊ8 δίοοά. (λοτα. 111. 25.) ---- Ονα 
8οπέ ᾿5 δόηπ ἰο δ6ὸ ΤΗ1Ὲ ῬΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ 707 ΟἿ 8ἴπ5. (1 «Φοῃπ ἰν. 10.) -- 
11ὸ ἴδ ΗΒ ΡΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ 207 ΟἿ βη8, απ ποΐὲ Κ07 ογ8 οπῖψ, διέ αἶξο 
ῶν ἐλε βἰπς Γ᾽ ἐλ ισλοίο τοογϊά. (1 «1 ο]ιη 11. 2.) 

Οἰγίδέ ΡΟ ΒΟΗΑΒΕΡ, ΒΕΘΕΕΜΕΡ, ΟΥἹἹΒΑΝΒΟΜΕΡ κ5 τοϊέλ ἐδ ὑγίοθ οῦ 
λὶς δίοοα, ---- ἶε ῬΌ ΒΟ ΑΒΕΡ ἐδ σλετοὶ ὁ αοὐ ιοἱέξ λὲδ οἵοπ δίοοά. 
(Δοῖβ χχ. 28.) --- 26 σαπιθ ἰο σίυο ἠιὲ8 {6 αὶ ΒΑΝΒΟΜ 707 πιαπηψ. (λίατι. 
Χχ. 28.)-- 1716 φαῦο ἐιὲἐπιβοῖ αὶ ἘΑΝΒΟΝ ὅογ αἰΐ. (1 Τίτα. 11. 6.) --- ε 
αΥγὸ ΒΟΘΗΤΥ ιτοἱλ α ργῖοο. (1 Οὐοτ. νἱ. 20.}.-.--1π λἴἶπι το ἤαυο ΒΕΡΕΜΡ- 
ΤΙΟΝ ἑλγομσὴ }ι8 δίοοιὶ, (ΤᾺΡΉ. 1. 7.)- ὁ λαίδ ἘΕΡΕΒΜΕΡ μϑ ἐο Οοά 
ὃν ἐὶς διοοά. (Ἐλαν. ν. 9.}.--- ὲ ατὸ ΒΕΘΕΒΜΕΡ τοὐξᾷ ἐλθ ρτεοῖοιι5 ὀίοοά 
9}, Ολγὶρέ., (1 Ῥεῖ. 1. 19.) 

8. Το ἀϊνὶπα 7υϑίϊοο Ὀοὶησ Βα 8ῆ6α, γ7ἷὰὰ ἃΓα δδϑυγοα οὗ [Π6 ἘῸκ- 
ΟἸΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΟΕ 81Ν8 πγουρ ΟἾγιδῖ, οἢ δίποογα γχορεπέαποο, ἀπά 
πη οϊσποά ἔα ἴῃ 1ηι, ΗΒ ΤΟγογαηηοΥ, οὔ {1 Βαρίϊεῖ, ργθδομοα 
ἐἰι6 ὑαρέϊδπι 2} τοροπέαποο [07 ἐδ ἘΈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ Β1Ν8. (1μυ|κ6 11}. 8.)--- 
ΟἸγιϑὺ (6}15 8, λὲς διοοά ισα8 δἤεφα ΚὉΓ πιαὴψ 70. ἐδὸ ἘΈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ 
ΒΙΝΒ8, (Δίαιδ. χχνὶ. 28.) ---Αἰἴοσ 186 ταβυσγγθοῦοη, (Ὧ6 δροβί!θ8 γα ἀϊ- 
τροϊθα Ὀγ δἴηὶ ἐο »γεαοῖ τερεπέαποο ἀπά ἘΈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ 81Ν8 ἐπ λὲς παπιδ 
απιοπιῳ αἰ παίϊοη8. (ἴσα κα χχῖν, 47.) --- Αὐσοσ ΠΟΥ ΓΠΟΙΡ ργθδομηρ; 
τν85 [Π18: Ππι Οοὐ λαίῃ ἐταϊίδα τοϊᾳ ἠδ τσὶ λαπίώ ἐο δὲ α ργίπεε απά 
α βαυϊυιῦ, ΚῸΡ ἐο ψίυθ τοροπίαποο ἰο ]δγαεὶ, απ ἘἙΟΘΒΟΙΨΕΝΕΒΒ ΟΣ 81Ν8. 
(Δοῖδβ ν. 31.) --- ερεπὶ ἀπά δὲ δαρίϊζοα οὐετψ ὁπό 97 ψοι ἵμ ἐδ παπιὸ οῦ 
“]εφιδ Οὐγίθέ, 7017 ἐδ ἘΈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΒΙΝΆ. (Αοἵϑ 1. 88.) --- ΤΑγουσὰ 
ἐλιὶβ πιαπ ἐβ ργεασλοί κπίο ψοι ἐδθ ἘΟΒΟΙΥ ΕΝΕΒΒ ΟΕ ΒΙΝ8. (Δοίϑ χη]. 
98.) --- Τὺ λπι σίυε αἰΐ ἐδε ρῥγορὴλείς εοἰίπιε55, ἐδπαξ ἰὨγουρ Ϊ8. πδιμς, 
το ιοϑοουϑῦ" ΒΕῚΤΈΕΨΈΤΗ ἐπ ἀΐπι δὴ αἰ γϑοθῖυθ ἘῈΜΊΙΒΒΙΟΝ ΟΕ Β1Ν8. (Αοίβ 
ΣΧ. 483.) -- ΟαΟοά τραβ ἐπ Οἠγιδέ τεοοποϊϊησ {δε τοογϊά μηΐο ἀϊπιδοῖῇ, ποὲ 
ἹΜΡΌΤΙΝΟ ἐλεὶγ ἐγθβρα88695 μπέο ἐΐεπι. (2 Οὐογ. νυ. 19.) ---- πὶ λίπι τοθ λαυε 
γεάενιρέίοπ ἐλγοιφὴ ἠὲξ ὁίοοά, ἐδ ἘΟΒΟΙΥΈΝΕΒΒ ΟΕ 81Ν8. (Ερφῃ. 1. 7.) 
-- Αμὰ νγὸ δγ6 σοι ]64 ἐο ἤογσίυο πὸ αποίλογ, θύοι α8 Οοά, ἴοτ 
ΟἸγῖϑι᾿ Β βᾶκο, λαξλ ΕΟΒΟΙΨ ΕΝ τ. (ΠρΉ. ἵν. 32.) 

4. ΟἿ βῖηβ βοίηρ ἔογρίνοι, τχἪὸο ἅτ συβτιΕῚΕῸ ὈΥ ΟἸγῖβε ἴῃ {86 
Βιρῃιί οὗ ἀοά. 28γ Λίπι αἰΐ ἐλαΐ δοϊϊουε αγὸ συβΤΙΕ ΙΕ. (Αοἰϑ χι!. 39.) 
-- ἢε αγὸ συβΤΙΕΙῈ} ἴπ ἐδ παι 9 ἐμ6 ΠΖιοταὰ “εδιμς. (1 Οοτ. νἱ. 11.) 
- )ε αγὸ συΒΤΙΕῚῈῸ ὕγεοῖψ ὃν λΐδ σγαςο, ἑὰγοισὴ ἐδε γοαοπιρέϊοη ἐλαΐ 
ἐβ ἐπὶ ὕέδιι5 (ἠιγϑί, (Ῥομι. 111, 24.) --α δεῖμπο συϑτΙΕΙῈῸ ὧν λὶς δϊοοα, τὸ 
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5λαϊϊ δ βαυε( ὕγοπι τιογαϊἦ ἐδγομσὴ λῖρι. (Βομλ. ν. 9.) --- Οοὐ λαίᾷ πιααο 
ἠύπι ἰο δὲ βἷῃ ({παὖ 18, ἃ 81}-οἰἴδσϊηρ,) 707 τπιδ, τοῖο ἄποιο πὸ δἴπ, ἐλαΐξ τοὸ 
ηιϊφἠξ δδ πιααάδ ἐΐε ἘΙΘΗΤΕΟΟΒΝΕΒΒ οὗΓἹ ΟαΟοα ἐπ ἀϊπι. (2 (ον. ν. 21.) -- 
Εὐον ἐλ ΒΙΟΗΤΕΟΒΝΈΕΒΒ ὁ. Οὐοά, τοἠϊοὶ 18 ὃν 7αἰὴ 9.7 ὕεδας Ολνεὶςί 
κπίο αἰΐ απά προπ αἰΐ ἐλεπι ἐλαΐί δεϊίϊευο. (οτα. 11}. 22.) ---- ὙΠοΓΘΙοΓΘ 
“6 8Γ6 δοοουπίοα Τρ ίθουβ Ὀοίογτα οὐ, οἷν ἴον (16 πηργῖϊ οὗ οἵσ 
Τ,ογά αηᾶ ϑανίουῦ 6808 ( γὶβί, ὈΥ ΖΑ}, ἀηα ποῦ ῸΣ ΟἿἿΓ ΟὟ που (8 
ΟΥ ἀσβογνιηρβ.ὔ: 

Ευγίποτ, θοϊηρ συβτΙΕῚ ΕΡ ὈΥ ΟἸγιβί, χα ἅτ ἘΕΟΟΝΟΙΧῈΡ ἰοὸ (οἥ. 
12δεῖπφ ΦυΒΤΙΕἸΕῸ ὄν ζαϊΐδ, ισὸ αυο Ῥαϑςθ ισίέμ Οοα ἐἠγοισὴ οἷν 7,οτά 
«7οδιι5 Οἰγσέ, (οπι. ν. 1.) --- ἢ αγὸ ἘΕΟΟΝΟΙΚΕΡ ἐο Οοα ὃν ἐλ ἀεσίᾳ 
9 ΙΒ ϑοπ. (οι. ν. 10.) ---- 5, τολο τσογὸ ἐπεηιῖος, ἠαίϊ Οἰτιθέ ΚΕ σΟΧΝ- 
ΟἸΜΕῸ ἐπ ἐλο δοάν Ὁ δ εδλ, ἐλτοισὴ ἀφαέδ. ((ο]. 1. 21, 22.) --- Με 
λαίὰ πιαάο μεόασο ἐἠγομφὴ ἐΐο δίοοα 9 ἠϊα ογοςβ, ὧψ ᾿ΐπι ο ἘΒΟΟΝΟΙΙΕ 
αἱϊ ἐλίπιφα τιπίο ἀϊηιδοῖῇ, ((ο]. 1, 20.) -- Οσοὐ λαΐϊ ἘΒΟΟΝΟΙΣῈΡ μ8 ο 
ἀϊπιδοὶ ὃν “εδιι5 Οὐγιὶβὲ (2 (ὑοΥ. ν. 18.); --- ἢῪο δι ϑδεγεα 707 εἰμ, ἐπα 
ἐδ πιϊσλὲ Ὀτὶηρ υ8 μπίο Οαοά. (1 Ῥοῦ, 1]. 18.) -- Απά, το6 ατὸ δοοοριοά 
ἐπ ἐλε δοίοτεά, (ΕΡἢ. 1. 6.) 

δ. Οποδ τηοτθ, ἰπ {86 (ἀοβροὶ γα βηά {Π6 Ὀοβὺ ρῥυϊηοῖ ρθε οὗ σομ- 
ΕΟΕΤ ΑΝῸ ΒΕΕΒΕΈΒΗΜΕΝΤ ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΌΣ, ὉΠ66Υ 411 {Π6 σΔἰδΠλ}0168 πᾶ 
ΑΒ] οἰοπ5 οὗ 11ἴ6, ἃ8 νΧ6}} δϑ ἃ τἱσῇ τπηαραΖὶηα οὐ 411 Ἰηθαπβ ὈΥΟΡΟΥ [ῸΓ 
{Π6 βαποι βορδίίοη οὖ ΟἿΓ 8ο0ι}18, δηα ον σηοδὶ βδιισοοββίμ αὐνδῆσοβ ἴῃ 
ἔγας ῥἰείγ. [π τῃ6 δογρίαγοβ γα 8Β66 {πὸ {πὸ Ὠινὶπα ϑριγιῦ 18 σοδαν 
ἢ 18 τ ΠΥ δ᾽ 48 ἴο δβϑίβί, δ] Πρ θη, δπὰ βίγοηρίῃοῃ ΟἿ Βρὶ γ 3 ἴῃ 
Ργοροσγίίοη ο ΟἿΓ βίποθσο 681 Γ68 5πΠὰ δῃἀθανοῦγβ αἰοῦ ροα 688; ἀπά 
{Ππ ΓΘ »͵ἢλὶ δὰ αἀϊγθοίθα θυ ΣΎ αν, πα αἱ ἃ]}} {1π|68, ἴο β66Κ ιηῖο αοά 
(Ὠτουρσὴ ΟἸγιδῦ, ὈῪ ἔδγνοηῦ πα Ῥο]ονίηρ᾽ ΡΥΆΥΟΥ, [ὉΓ ἢ18 συάλποα δηά 
δ ρυμνος Δηα 8416 δδοϑυγοα (Παὺ τῦὰαι. 841} ἤθυοσ βοοῖὶς 18 ἔλοθ ἴῃ νδίη. 

ΟΥ «689 ΟἸγιβι, μανϊηρ τοοοηῃοὶ θα 8 το ἀοα, ΒΑΝΟΤΙΕΙΕΒ {Π6 Ποαγίϑ 
οὔ ἴσιο θ6] αν σβ Ὁ (86 ΗΟΪΥ͂ ϑριγῖῦ, ᾿π οΥοΥ ἴο δῆδῦ]6 {Πποπὶ ἴο ροῦ- 
ἔοστῃ {πρὶν ἀυγ, δηα ἴο οοπίϊηπα ἴῃ ἴδ6 ἴανουν οὗ οὔ. "Ξε αγὰ εἰοβθῃ 
ἐο βαἰυαίίονι ἐῤγοισῆ ΒΑΝΟΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ οὗΓ ἐλὸ ϑρίγιξ (2 ΤΉοΒ8. 11. 18.) 
δηά ἐἠμγοισὴ ΒΑΝΟΤΙΕΊΟΑΤΙΟΝ οὗ ἐλο δρίγίἐ μπίο οὐφάϊοεποε. (1 Ῥεῖ. 1. 2.) 
-ἕ ε αγὸ ΒΑΝΟΤΙΕῚΕΡ, ἑλγομσὴὰ ἐλ ογξεγίπφ, 9} ἐδο δοάν 0. ὑεδιι 
Ομινδέ, (ἨξὉὈ. χ. 10.) --- Οοα μαίδ᾿ ποὲ εαἰϊοα τι5 ἰο πποίοαπηε85, δεΐ 
προ ἨΟΙΠΙΝΕΒΒ, τσῆο λαίλ αἰδο σίσεπ μπίο τ ἠϊε ΗΟΠΥῪ ΚΡΙΕΙΤ. 
(1 ΤΉ688, ᾿ν. 7, 8.) ---- Το ΡΙΕΙΤ ΟΕ (ΟΡ ἀαισοϊοέλ ἵπ μ6 (οπλ. ν}}}. 
9.), απα οἷν δον ἐδ ἐδο ΤΈΜΡΙΙῈ 0} ἐδε ἩοΙΥ ΟΠΟ5Τ (1 Οον. νὶ. 19.) 
ΔΠΑ το αΥὸ απ λαῤίἑαίίοπ 90, Οοὐ ἐῤγοισὴ ἐΐλς ὥὅρικιτ. (Ερῆῃ. 1. 22.) - 
ἤν αγὸ ΒΈΝΕΜΕΡ ὃν ἐδο ον αἩοϑτ (ΤΊ. 11. δ.) --- ἀπὰ αυϊοκοηρα 
ὃψ ἐλ6 ὥΘΡΙΒΕΙῚΤ (Φοδη νὶ. 68.) ---- «πα 5 ΓοηρΊΠποηρα εοὐΐ πιῖσιξ ὃν ἐλε 
ΡΙΕῚΤ ἐπ ἐλε ἵππον πιαπ. (ἘΉ. 111. 16.}-- Απὰ ἐξ ἐς ἐλγοκσὴ (ἦδ6 ΒΡΙΕΙΤ 
ἐμαί τοὸ πιογέϊν δε ἀεοάς Γ᾽ ἐλε δοάψ (οι. νἹ}}. 13.) ---- ὉῚ ὙΠ] ἢ 
ἀδοαβ τοϑὸ στίανα απᾶὰ αυθηοὶ ἐδο ὅριΕιτ. (Ερῆ. ἵν. 30.:; 1 ὙΠ οδβ. 
ν. 19.) 

ΗἜ ννῆο δββ:5ἰ8 τι8 ΕῪ ἢὶ8 ΒΡΙΕΙΤ Ὅροπ οασίι (1υΚα χὶ. 13.), ἴο οῃ- 
ΔΌΪΘ ἃ8 ἴο 4ο ἐπ6 ψ1}} οὗ (ἀὐοά, δηᾶ {πΘγ ΌΥ ἴο οοπέϊπαθ ἴῃ ἢἷ8 ἐἈνυῦτγ, 
18 ΟΣ οοηβίδῃξ ΜΕΡΙΑΤΟΗ, ΙΝΤΕΒΟΕΒΒΟΒ, δηἀ ΑΥΟΘΑΤΕ ΜΠ} Οαοά 

1 Απίοὶς χὶ. οἵ τῆς Οοηβοβϑίοι οὔ Ἑδιῆ οἵ τῆς ΟΠατγοῖὶ οὐὁἨ ΕπαᾳἾδηὰ. 
Αλλά 



960 Ῥοείγίποες απὰ δίογαἱ! ΤῬγεσορὲς 9 ἐδιο Βιδῖο, 

ἴῃ ΠθάνΘΠ, ἴο ργθβοπί ΟἿ ῬΥΔΥΟΙΒ [ῸΡ {Π6 ΒΌΡΡΙΥ οὗἉ οἵιγ ὑγδηΐβ, 8η4 ἴο 
οδίαίῃ ἃ Θομραββίοπαῦθ ΓΘρΡΆΤα ὅο ΟἿΥ ἐἈΠ]ΠηρΒ ἀηά Ἰηβτγπλϊεἶθθ. Ζ76 ἐξ 
ἐλ ΜΕΘΙΑΤΟΕ 9 ἐὴλε ΝΝειο (ουεπαπί. (Η6Ὁ. χὶϊ. 24.) ---- ΤΆετγε ἐς οπια 
ΜΕΌΙΑΤΟΕ δείιοεοπ Οὐ απ πιαπ, εὐθη ἔδο πιαῃ “εδις ΟἸιγίεί. (1 Τιπι. 
1. ὅ.) --- 116 πιαλθ8 ἹΝΤΕΠΟΕΒΒΙΟΝ 90. π8 αἱ ἐλο τῖσλε μαπά 9,.ΚΚἡ Οοά. 
(οπι. 11]. 84.) ---- 16 σρρϑαγ5 ἐπὶ ἐλθ ρύθβθῆοα 97 Οἷοά Ἐοκ μϑ. (Ηε:ἈΡ. 
χ, 24.) ---- ΝῸ πιαπ δοπιοίλι μπίο ἐλε αέλιον διιῖ ὃν διέπι. (ϑοβη χῖν. 6.) 

Ηδ6 ὦ αὖῖε ἰο δαυο ἐΐόπι ἕο ἐλ μέογηιοδέ ἐὐὐιο σοπιο ππίο αοὰ Ὀγ Πῖπὶ, 
βεεης ἣξ εὐε7 ἐϊυεέδ, ἐο πιαλθ ΓΝΤΕΒΟΕΒΒΙΟΝ δὸν ἐδόπι. (160. νῇ. 28.) 
-- Τῇ αὴν πιαπ βἷῃῃΒ. το ἤαυθ απ ΑὌΝΟΟΘΑΤΕ τοὐδ ἐλ αΐλιον, όσα Ολγίςξ 
ἐλ τὶφἠιίοομα. (Ἰ Φοτπ ἰϊ. 1.) -- Ηβ ἐς ἐομοελεά ιεοἱζᾷ ἐλε ἡ" κεϊϊπρ 90 οὐ 
ΓΝΕῚΕΜΙΤΙΕΒ, δηα {μεγθίογθ ἰθέ τι8 σοηῖο ὈΟ]ΑΪΥ ἰο ἴπ6 ἐἤτοπο οὗ σταςς, 
ἐλαέ τοο πιαψ Ληὰ σγαῖσο απ πιόγον ἐο πεῖρ ἴῃ ἐΐηιδ 97 πεεά (Ἠδε;. ἱν. 15, 
160.) -- ηὰ ἰδέ τι8 ἄγαν θα τοὐέλ ἃ ἔσο ἤεαγέ, απὰ αἱ αϑϑαγαηοα οὗ 
ἴἌ1Πῃ. (Ηδ}0. χ. 22.) --- 71π ᾿ἶπι το λαό Ὀο] άπ 688, απὰ ἀθοθββ τοίίλ οοπ- 
.ϊάοπεο. (Ἐρ᾿ι. 1}. 12.) 

6, [χη ἰἄνουγ οὗ {πΠ86 ἹΜΜΟΒΤΑΙ ΤΥ ΟΣ ΤῊΕ 8δοΌι,, ἃ Ροϊηΐ 8ο ἱπηροτύ- 
αηΐ, Ὀυὺ ψΉΙΟΝ ἴο (Π6 τνϊδαϑῦ οὐ 186 (ὑδη 1168 βοοιωθα βὸ ἀουδιία!, 186 Νῶὸν Τδϑέδιηθης Βροακβ ἴῃ {Π6 πηοβί ἀθοϊβῖνϑ Ἰαησυασο, ἀπά Πο]ἀ5 οαξ 
ἴο {Π6 ΠΟρδΒ πὰ ἔβατβ οὐ τηδηκιηα τουσαυβ δηὰ Ρυμβῃστηθηΐβ βυϊθα 
ἴο {Ππ6 ῚΓ παΐαγο, δηά νη ϊοὴ ἰΐ ἴ8 ψοσίῃυ οὗ Οοἂ ἰο ἄϊβρθηβθ. [π 186 
(α08ρο] νγ8 866 {π6 ἀθα ΒΟΙΝ βιη}}} ἀπᾶ ρτϑαΐ χαβίογθα ἰο 116, ἀπά 8ρ- 
Ῥθασγίηρ θοΐογα [86 ἐγρθα πα) οἵ (ὐοά, ἴο τϑοοῖνθ ἃ βοπΐβθῃοθ “ ϑΟσΟΓ την 
ἴο {6 6θἀ8 ἄοπθ ἴπ {88 Ὀοάγ." ὙὍμα ρἱοτγίοβ οὔ βϑανθὴ ψ ]οἢ δ 
ΤΟΒΟΓΥΘα “ἦ [0γ ΤΠοῖὰ ἐπα Ἰονο Π1π,᾿ ἀπά (ἢ6 ΟΥ̓ΘΥΪ ΒΟ ρ᾽ ταἰβοῦῖθβ ἡ Β] ἢ 
Ὑ}1}1} δ6 {π6 Τδυγῖ]8 ρογίΐομ οὗ 411 {Π6 ὙΠ] Υ ̓πιροπιίθηξ τγουκοῦβ οὗ 
Ἰη]]α1γ, ἅτ ἀἰβο]οβθὰ ἴῃ ἐμ6 ϑογίρίυσθβ ; ἩΠΙΘΝ δοηθ βαὲ ξουίῆ {Π8 
ἴγιαθ γθάϑοῃ οὐ οὐν Ὀδίῃσ' 'π {Π18 ἡγοῦ], νἱΖ. ποΐ ἴῸσ Θη)]ουτηθηΐ, Ὀαΐ ΤΥ 
{γῖα] ; ποῦ ἴο ραΐῃ ὑβπιρο γα Ρ] ΘαΒυΓ6Β ΟΥ ροβϑαθββίοπβ, Βαΐ (μδξ Θὰς ξου]5 ΠΑ 6 ἀἰβοιρ] πο ἀπα ργαραγθά ῸΓ ἱπηπιοσίαὶ ποῃοὺν δηᾶ σἴοτγγ. ὙγΉ116 {η8 ἀϊνίπο ἀἸβρθαβαγα 8 ἀθοϊαγοᾶ Δρδιηβῦ 811 ὈΠρΟΔ]π688 δηὰ ΠΥ μοΟυΒη 688 ΟΥ̓ πλθῃ, ἃ Πα 1ῃι6 τηοβὲ αὐ] τγατηΐηρβ ἅτ ἀδπουποδᾶ ρΉΙηδὺ ΒΙΠΘΓΒ, {Π6 ΤΠΘΔῺΒ Υ ΜΟΙ ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂ ΟὈἾΔΙΠ ΓΊΘΓΟΥ͂ ΔΓ 
οἰθαγ]ν αἰβρίαγοὰ ἀηά οἤδιθα ἕο (βϑην.} Απὰ δ ἐξ ἰβ ὕδϑιβ ᾿γιϑ ὙΠῸ 6Π4 0168 8 ἴο ἀο {6 ψ}}} οὔ Οοά «πᾶ το ὈΓΘΒΟΥΥΘ ἢ 8 ἔΔΥΟΙΣ 1π {π15. Π]6 (ὺν ψιποὰς Ὠΐαιὶ γα οδῃ ἀο ΠΟΡΒΙΏρΡ), 80 10 18. ἰβτουσῇ Ὠΐπὶ 
ΔΙοῃθ ἐπαῦ νγ8 ἃγ8 τηδβ ραγίβϊκευβ οὐ ἐμαὶ οἴδγῃαὶ 18 απὰ Ἰτηηοσία ΠΥ, 
ὙΠΙΟΒ. Π6 [88 1] δ γαϊοα ἴῃ [μ6 αοθροὶ. ΤᾺς Ζαίλογ βοηὶ ἔλθ ϑοπ ἰο ὃν 
ἐι6 ϑανιουπ 9} ἐδο τυοτἀ (1 Φοβα ἵν. 14.) -- ἰο δοοῖλ ἀπά ἐο ΒΑΝῈ ἐλαὲ 
ισλιοὶ ισα8 ἰοδί (ἸωλΚα χῖχ. 10.) ---- ἐβαΐ το πιῖφἠέ 110 Ὲ ἐλτγοισίι ἀΐπι 
(1 “]ὁλη ἰν. 9.) -- ἐλαΐ ἐδια τοοτί ἃ ἐλιτοιιφῇ λῖπι τηιϊρλέ δὲ ΒΑΝῈ (Φοἢπ 1.. 17.) --᾿ ἐμαὲ δοϊϊουΐηφ, τοθ πιϊσῆἑ λαὺδ 11ῈἘῈ ἐλγοισῆ, ἐδ παπιε (οἴῃ 
Χχ. 31.) -- ἐλαξ τολοδοουον δοϊευοές ἴπ Ἀἴηι Ἔποια ποι ῬΘΙΊΒ, διέ λαυνὸ ἘΝΕΒΜΑΒΤΙΝΕ ΨΙΡῈ. (ΦόΠα 111, 16.) -- ΤὨτουρἢ ᾿ὐπι τσ ατὸ ΒΑΕ. γοπι τυγαίῆ. --- δ λαΐϊι ὈΕΤ ΨΕΠΕΙΣ κς ὕτονι ἐλ στα ἐο δοπιο. (1 ΤΏ μεββ. 1. 10. ; Ῥοπι. ν. 9.) ---- ἘΤΕΕΝΑΙ, Τ1ῈῈ ἐν ἐλδ σὺ 9.) Οοά ἐμγομψὴ «“έδιι5 Ολγῖδέ οὰν 7 ον. (Ἔουι. νἱ. 23.) -- Οοα λαίᾷ σίυεη ιι5 

᾿ (πραγ Φοῖπ ν. 28, 29.:; 1 ου. χυ. 12---90.; 2 Οογ. Υ.10.; Μαῖί. χχνυ. 81 .--- 84. 41. 46.; Ἰζον. χχ. 11---1 3.; Μαυκ ἰχ, 43, 44.; Βον. χὶν. 10,11., χχὶϊ, 12.; Φολιη χὶν. 3, 8.; 2 Οοσ. γ. 1. 1 Ῥεῖ. ἱ. 4.; ον. χχὶ, 4., χχι!, 3--- .; 1 Φόμη εἰ, 9. 



«4 Ῥ ΟΩΙ͂ ὁ ἐς Ἰ)διυΐιο Ζιδρὲν αἰΐοπ, 356] 

ἘΤΕΈΝΑΙ, 21ῈῈ, ἀπά {Πὶ8 11ῈῈ 15 ἐπ πὶς ϑοπ (1 “οόπη ν. 11.) -- ισλο ἐς 
ἐδι6 σαρίαϊπ οὗ οἱ» βαϊυαίΐοπ (  6Ὁ. 11. 10.) --- ἐλε αμέλον 9.7, ἘΤΈΒΝΑΙ, 
ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ἐο αἰί ἐδεπι ἐλαὲ οὗεψ ἀΐπι (1160. ν. 9.): -- Δηείέλον ἐς ἐλόγε 
ΒΑΙΨΥΑΤΙΟΝ ἵπ αἀπὺ οἶδε : ΚὉΥ ἐΐοτο 8 ποπθ οἶδοῦ παῆιθ ππαᾶοῦ' ᾿οαυδη 
ψίυοπ ἀπιοηῷ πιϑν, τολογεοῦν το6 πιμιϑδέ ὃ ΒΑΥῈΡ.. (Αοίβ ἷν. 12.) 

ΘΌΘὮ 18 τῃ6 βυβίθιῃ οἵ ἀοοίγιπθ ργουλυ]ραίθα τη τ1π6 Νονν Τοϑίαπιοης 
ὍὌΥ 1Π6 Δροβϑί]εβ οὗ “Ψ6δὺ8 ΟΠ γιβ. Βυΐ ψἤθησα ἀὰ ἐμοὺ ἀογῖνο {Π6]Γ 
Κηον]οάροῦ ΤΟΥ μάνα ρίνθη ὰ8 ἃ }}] νον οὗ δυϊηδῃ παίυστο ; δπᾶ 
δανα ΘΧΡοββᾶ 1ὴ {Π6 οἰθαγεδί ᾿Ἰσὰ (Π6 ἀθργαυ}ν, ρα], ἀπ τοΐβοτυ οὗ 
ἸΏΔΠ. ΤΠΟΥ δᾶνα, δῦ {Π86 Β4Π26 {1π|6, ροϊηΐ6α οὐ 8. τηοίμοᾷ οὗ ἀ6- 
ἸΙνθσᾶμοθ ἔγομι 411 {μ686 δυ}]8, ΤΠ ΘΙΓ βυβίθιῃ 18 ΜΟΠΔογ ΠΥ ἰη- 
δϑηΐϊοιβ: ἴδ ἰ8 ΟΥρΡΊΠΑαΙ : Ὁ ἴδ δααρίϑα ἰο (86 οοπαϊίοη οὗἁἨ Πυμηδη 
πδίαΓΟ : [Ὁ 18 ἃ ΓΟΙΊΘΑΥ ροτίθος δηά οοιηρίοῖθ. ΤΉΘΥ ΒΑΥ {πα {Π6Ὺ Παά 
811 {πεῖν Κηον]οᾶσο οὗ το] ρίοη ἔτοπι «6808 (Ἔτι. Βυΐ νι ἤοποο 414 
«“}αϑι18 ΟἸ γιδὺ ἀογῖνα ἢ ὙΤΠοδο 0 ΑΘΗΥ͂ ἢ]8 αἰνὶπθ τη ϊβδίοη ψ}}} Ηπὰ 
1 αἸβῆου]ῦ ὕο δοσουηΐ [ῸΓ 18 Κπον]θᾶρσθ. ὙΠΘΓΘ 18 βοιμοίμίηρσ ἴῃ Π18 
ΒΟΠΘΠ16 ὩΏΒΡΘΆΚΔΌΪΥ ΒΙρΟΥΟΣ ἴο ΘΥΘΤῪ οἴποῦ. [ὑ [6 Κ68 ἴῃ {Π6 τἱρἢ 8 
οὗ (ἀοά, 848 γγ8}} ἃ8 [Π6 Πθοϑββι [168 οὗ τῆδῃ ; δηἃ τοπάθιβ (ἀοα ρ]ογιοιιβ 
10. 811} 818 ρογδοι 8, 88. γ76}1 88 τῇδ ΘΟ ρ] ἴον ἤΔΡΡΥ. Υ μο δοβι 68, 
ἴῃ δῃοϊθηῦ ΟΥ̓ ΤὩΟάΘΥΏ Ε}πη68, ΟΥ̓ΟΙ ΘΟΠΟΘΙγΘα δὸ νϑϑύ δὴ ἰἄοα  Βιυΐ 
6808 Πδα Ὧο0 ᾿᾿ΘΓΆΓΥ οἀποδίίοη, ῬομαρΒ {π6 ΟἹ]ά Ταβίαδιηθης τα 
{Π6 ΟὨΪΥ ὈοοΪς Πα δυο σ γσοαά, Ηδθ ΠδΥῸΓ δϑβοοϊαίθα 10} 1Π6 ρἢι]οβο- 
ΡΠΘΙΒ: 18. ΘΟΙΩΡΔΏΙΟῺΒ 6γ6 πού {16 οἰϊοῦ ῥχϊθϑίθ, ἀπ δ] οσβ, δηά 
δοῦῦ68. [,6{ (λ6 ἀεοἰδϑὺ βιῦ ον ἀηα δϑβῖρῃ 8 βαιἸϑίδοίουυ σθάβοη [ὋΣ 
εἴπ ναϑῦ ΒΌΡΟΥΪ ΟΣ Υ οὐὗἩ 116 ἀοϑρ6]. ὍΤμὸ ΟΠ γι ϑίδῃ 18 ἔγθα ἔγοπι 418}-- 
οἰ γ ; (Ὁ ἢ6 τϑϑᾶθ 'ῃ {Π6 ββοσθα ρῆσθ, δπὰ ἢθ θϑίϊανθβ τας “ς «6818 
Ουιδῦ 18 [1Π6 ο]Ὺ Ὀεσοίίθη ϑὅοη, γ}}0 νγαβ ἴῃ [π6 Ὀοβοι οὗ {π6 ΕΔίΒοΣ, 
δηα Παίῃ ἀθοϊαγοα κἰτὰ απο υ8.᾿ (Φοδη 1. 18.) 

ΕἼΏΔΙΪγ, 811 [86 ἀοοίγιποβ ἰο ψΒΙο ἰδ6 (ἀοβροὶ ΤΘαῦϊγοΒ ΟἿΓ αβϑβοηῦ 
ΓΘ ἈΡΤΘΟΔΌΪΘ 0 ὈρΓΟ) υἀἸοοα τϑάβοῃ; ΘΥΘΣΥ͂ ΟὯ6 οὗ ποι [μα8 8 
παίαγαϊ ΘΒ ἀΘΏΟΥ δηα αἰγοοῖ ᾿ηβυθησα ἴο τοίοστα {ἢ 6 ΤΔΠΠΘΓΒ Οὗ τη6ἢ ; 
Δηα 4}1} ορϑίποῦ πλᾶκο Ὁ {Π6 πιοδέ γαξϊοπαὶ ἀπά οσοπδίβίεπί δεῖς ἐπ 
ἐλ τοογϊά. Το ἰηϑίδμοα ΟἿΪΥ ἃ {δ ΡΑΥΓΙΟΌΪΆΓΒ : --- 7 Πα σα Ὀ6 8 
ὨΊΟΤΟ Θχοϑ]]θηΐ ἐουπάδίοι οὗ τοὶ σίοη ὑπδὰ τῃ6 ΟἸγΙβίδη ἀοοίτϊηθ 
οοποογηϊηρ {Π6 παίυγο δηα αἰγὶ θυΐοα οὐὗὁἨὨ [ῃ6 οὐἷν ἔστι (οαῦ ὙΥ̓́αΐ 
Β0 σογίδιη ἃ ργοβοσυδίνα δραϊηδ ἸΔο]δίτυ, δ8 {π6 ἀοοίγιης, {Πα 4} 
Ἐϊηρ8. 6 Γ6 τηϑὰθ ὈΥ δι ἢ ΥΥ̓́μδαῦ σδῃ Ὀ6 80 βιιγε ἃ στουμπά οὗ ΡΙΟΙΥ 48 
(6 ΟΠ τιδδη ἀοοίσιπο οὗ ργονϊάθμοῦῷ Υμαὶ ἃ στγϑαῖοσ δῃηοουγηρε- 
τοῦ ἴο ΠΟΙ 688 ἴδῃ (παὺ (οα [8 τη846 ἃ τουοϊδίϊοη οὐὨ ἢ 18. νν}}} ἰὸ 
ἰηϑίγυσί τχθὴ ἴῃ {πὲ ργδοίϊο ἢ ὙΥ̓́μΒαῦ ἀοΟΙΓΙΠΘ 18 80 δα τα γ Ὀ]Υ ϑυϊ6« ἴο 
4}} 116 δηαβ οὗὨ γβ]ρίοη 88 {παὺ οὗ (86 Ἰποαγπαίϊοπ οὗ ἴπ6 ϑοῃ οὗ (ἀοὰ ὃ 
ὙΥΒΙΟἢ πὺ οου]ὰ τηθη μαννα Ὀθθ 80 βθηβῖῦ]Ὲ οὗ (ἀοὰ δβ ἰονβ, ἀπὰ ιᾶνα 
θαθη ᾿ἰπδβίγιοίοα ἴῃ ἀϊνίηθ {γι ἢ 80 γ06}}, 88 ὈΥ βθῃάϊηρ Π18 ΟὨΪΥ ὅοη ἢ 
Ηον οου]Ἱὰ (6 Ποπουὺγ οὗ {π6 Πινῖπο [δ ν))}18 Ὀ6 νἹπαϊ!οαῖθα, πα δυο δὴ 
ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ ΟΥ̓ ρᾶγάοῃ Ὀ6ΘῺ ρίνθῃ ἰο πΊθΏ, 88 ΟΥ̓ (818 πιϑίμοά οὗ {Π6 ϑὅοῃ 
οἔ ασοά ρίνίπρ᾽ ἰπιβοὶ ἃ ββοσγίῆοα ἴογ βίῃ ῦ Ἦ μαῦ οου]Ἱὰ δ6 ἃ τηογθ 
σἱογίουβ τηδηϊεβίδτίοη οὐ [86 τηθγου οἵ αἀοα ; ψμαῖ τηοσθ οβδοίυα! ἰο 

δ Βρ. Οἴδϑοπ᾽β Ῥαβίογαὶ 1ωίΐεσγβ, δι. 2. (π Βρ. Βδπάοὶ μ᾿ Β Ἐπο}ιἰ γι ἀΐίοη, τοὶ. ἵν. 
ῬΡ. 160---166. ὅσεϊ οἀϊείοι,) 

2 Βοραο᾽β Εδ58Δ  οἡ [Π6 Ὠἰνίπο ΛΌΪΒΟΥΥ οὐ τπὸ Νονν Τοδίδηιοπῖ, Ρ. 38. 



3602 Τοοίγὶπες απὰ Μοναϊ γοσορία Ὁ ἐλι6 1826, 

ἀοίοῦ Ὡλο ἔγομη 812, δπᾶ ἰὸ Ἔχ! δι ἰο ὑμοπὶ 118 Ὠοίποιιθ παίυγο, δα 
(οὐ μεαίγοα ασαϊηϑὲ 1ἴ, ἀηα {Π6 1 ΠἸΒρΘΉΘΆ 016 ὨΘΟΘΒΘΙΥ͂ οὗἉ οσουϊησ Π]8 
]ανγβ, [δὴ {18 ἀχρϑάϊθηΐ οὗ βαυϊηρ᾽ ΒΙΠΏ6.Β ΟΥ̓ [Π8 Βαου!ῆἔσα οὗ μ18. ὅοῃ ὃ 
ον οουἹὰ το 6 Ὀαίίοσ δποοιυγαροα ἴο ἃ σοϊσίουβ 16 ἐμδη ΌὈΥ͂ 
 ανῖησ Βυοῖ 4 Μοαϊδίου ο ΟὈΐδῖη ῬΑΤΟΠ [ῸΓ {π6 1 ἔγα 168, ἀπά ὈΥ͂ 
Ὀαΐηρ, αϑϑυγρα οἵ [Π6 δβαϊβίδῃηοα οὗ [6 ΗΠ οἷν ϑρισγις, ἴο θπδῦ]6 {μ6 πὶ ἴο 
ΘΟΒΔΠΘΓ {π61Ὁ σογγυρί αἰδοιομβῦ [π πο, δῦ Ἰθοτα ρονογίωϊ τοῦτα 
ἴο Ρογϑαλάθ τηθη ἴὸ ᾿ἰἴν υἱγί που ὑπδπ (Π6 ΟΟΥΔΙΠΤΥ οὗ ἃ {αΐτα 
υάσπχοεηῦῦ αι Π6Π ΠΙΔΥ͂ σα]6 ὑΠϑυηβαῖνθθ ὩΡοη {ποὶγ Ββροουϊαίϊνα 
Κηον]εάρα, τρις ΟΡΊΠΊοτιΒ, δπα ἔσθ Ὀο]οῖ; ΒΌΤ ΝῸ ΒΕΙΙΕΕ ὝΤΠΙΕΙ, 
ΒΕ ΟΕ ΑὈΨΑΝΤΑΘΕ ΤῸ ΤΗῈΜ ΨΗΙΟῊ 18 ΒΕΡΑΒΑΤῈ ἘΒΚΟΜ ΤΗΕ 
ῬΕΑΟΤΙΟΒ ΟΕ ΗΟΙΙΝΕΒ8. 

1,80}, 4}1 ([Π6 ἀοσίτποβ οὗ {1|ὸ ΟΠ τ  βυδη ἔἈ1 ἢ τ λῖκ6 τ ρ δὴ ᾿μΒ πη" οἷ Υ 
ΤΏΟΓΘ οὐπδίδίεπέ απα ταζϊοπαϊ δελεπιο 9. δεῖ ῦ΄ὶ (πὰ (Π6 τυῖβοϑί οὗ [86 
δησιθηΐ ΡΒ] ΟΒΟΡΘΓΒ ουοὺ ἀϊαά, οὐ [Π6 τηοϑὺ ουπηϊηρ' οὗ τηοάδογῇ ὑηθ6- 
᾿ΙΟν ΓΒ ἐαπ, Ἰηνεηί. Τα ΡΠΙ]ΟΒΟΡΠΟΥΒ ΤΟ ΠΟΥΘΣ Δ0]6 ἴο τπλῖκα οἷ 
8 οΘομογοηῦ βοῦθηιθ οἵ [πῖηρδθ, δῃα {16 τπηοάθτῃ ἀ6δἰ8 ὁδηποῦ ἔγαπηθ ἴὸ 
1ποιηδοῖνοβ ΔΩΥ͂ σομπβιβίθης δηα ἤχρα ὈΥΙΠΟΙΡ]6, ἃ8 ὸ παν δἰ γα υ 
Βρ6η.} Ὑποσο μάνα, ἱπαάθοα, Ὀθοη αἰδβραΐοβ διηοηρ ΟἸ γιϑείδηβ, ὑαΐ 
{πο γ πᾶν ποῦ Ὀδοη [1κ6 μο86 δπιοησ τ[ῃ6 ῬΒΠ]ΠΟΒΟρΡΠΘΓΒ, σομσογηΐησ [86 
ΒΌΡΓΘΠΙΘ σΟΟα οὗ τδπ, θυ ΟΠΪΥ ΘΧΡΙΟΔΙΟΏΒ οὗ ραγου αν ἀοοίσ! 68, 
ν] ἢ ἀο πού αἴδοι νοὶ ρίοη 186}, δηὰ ουρὶ ποῖ ἴο πἰπάδν {πὸ σοοά 
οἴϊβεῦ σοι (6 ἰπἀαπλθηίαὶ ἀοοίσηδ8 ουρηῦ ἴο πᾶν Ὁροὴ {μπ6 ἰἶν68 
οἵ πηϑῃ. 

111. ΑἀμλγΆΌ]Υ 88 ἴμ6 ἀοοίγιποβ οὗ {πὸ Ν ον Τοβίδτηθηϊ ἀγὸ δααρίοα 
ἰο [Ππ6 δοίυαὶ οοπάϊτοη δηα δηΐβ οἵ πδη πὰ, ἴῃ6 ΜΟΒΑΙ, ΡΗΒΕΘΕΡΤΒ 
τ ΒΙΟἢ 10 6Π])01Π8 8.6 ποῦ 1688 σϑ]ου]αἰθα ἴο ρχοπιοία {ΠῚ ΠΡΡΊΠ6 858 δηά 
γγ6}1- θοΐηρ, Ὀοίμ οοἸ θοῦ νον δηα ᾿παϊνια}}]γ. [Ιπ 16 {πΠ6 θαβὲ 46- 
ΒΟΥ ΡΌΟΩΒ οὗ νἱγίυθ ἄγ ἰοῸ 6 ἰουπὰ : δῃα {Π6 Ὑγ8016 γοϊτηο 18 γαρὶ δία 
ἢ ῬΙΘΟΥ δηά τ] ἀσνοίίομαὶ υἱγίιι6β, τυ οἷ ἡ γα ὉὐΘΥΪΥ ἀπ κπονη 
ἴο 116 δηοϊθηῦ οδίθθῃ στρογα]δίβΌ [πάθθα, {Ππὸ υἱοῦ ΟΥ υαπιδη ἀσῖγ, 
οχμιθιοα Ὀγ ποῖ, 88 πού ΟὨΪΥ τϑ θα  ν ἀοίδοιϊἑνα πα τδῖου} } 
ΘΥΓΓΟΏΘΟΙΒ; δῦ {Π6 ΤΊΒΏΠΟΙ οὗ 118 ΘΧΒΙ ᾽ ΠΟῚ τγαβ 11{{16 οαἰουϊαίοα οῸ 
ΠΏΡΓΟΒ8 {86 Τη]η4, αἴδοῦ (Π6 Ὠοατί, οὐ ᾿Ἰηἤμπθποθ {π6 οοπάυο. ΔΌ- 
ΒΊΓΙΙ56 ΓΟΑΘΟΠΙΏΡΒ ὈΡΟῺ ἴδ ΐηα688 οὔ {ΠῚῺΡΒ --- ρ΄ ΘΓ] ἀθοί Αγ [0 Ὲ8 σ01.- 
σα σ ἰῃ6 Ὀοδαΐν οὗ νἱγίμ ---- ΟΟ]ἃ δῃὰ ᾿πδηϊπηδία ργοοορίβ οἵ οου- 
ἄἀυοῖ, 1 ποῖ οοπίγααιοίοα, γοῦ παρογίθ ]γ Θχθρ! 864 1ὰ {ποῦ οὐα 
Ῥομανίουτν ᾽ --ορηῦ ἴῃ Ββοὴθ ἄορρτοθ δχογοῖβ τποὶγ ρα 118᾽ (ΔΟῸ] 168 
οὗ Υρδβοῃϊηρ 8Π6 ΤΩΘΙΊΟΥΥ͂, Δπα τϑηᾶθν Ποῖ δα ι]6 αἀἰδραίδηίθ, πὰ 
Ῥοϊηροιβ ἀδοϊαίηθσγα ; Ὀαΐ ὑπ γ Παὰ 11{{16 ἸΘΠΔΘΠΟΥ͂ ο Θη] ρῃίδη {Π6}Ὁ 
τὶ 48 τη {π6 Κπον]θᾶρα οὗ τρογαὶ ὑσιτἢ, ἀπα ἴο τθυθ {ποῖγ ποαγίβ τ ἢ 
{Π6 ἰονα οὗ σβογδὶ Ὄχοθ!]θποθ [11 18 ΓᾺΓ οἱ βου ιν τ ἢ [86 τηοτα Υ 
οὗ {πὸ Θογὶρίαγοβ, δπα θβρϑοὶδ!ν οὗ {μ6 Ναὸν Τοβίδιηοπ, 116 τη 6 
Βυ ϑύθῃι οἵ ποσὰ] ἰγατῃ, τ᾽ ὨΙΟἢ ΤΠΘΥ Θνοῖνθ, 18 ᾿ΠΟΟΙΏΡΑΓΑΒΙΥ πιοῦα Ρυ ΓΘ 
{8 ἰμαῦ οὗ {π6 Ποδίμθη τρογα] δέ, 16 18 ποῖ, Κα 818, δουοῃοά ἴῃ οοἰὰ 
ΘΘΠΘΥΆ 168 ΟΥ̓ 1 αὐρδίγαος Ὁπὶη θυ δηρ ἰαηρθαρθ, [0 ἴδ ρισα ἀπά 
Ταῦ] οπα], ΔἸ1Κ6 σαπιούθ ἔγοπι {μ6 ονγβίσαϊ "θα ργδοθρίϑ οὐ βυροσβε οι 
Δηα οηςΠδἴαθπι, ἀπ {8 Ιοο88 ΘΟ ρ] δΔηΐ τη χὶπι8 οὐ που! Υ ΡΟ] ον. 1ὐ 

Σ 566 ἢ. 4---29. δωερτγὰ. 2. 506 ρΡΡ. 11---15. Σμργὰ, 
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ΟΟΠ68 ΠοΟΙη6 ἰο τη ἢ Β θυ: Π6 58 8η4 ὈΟΒΟΙη8. 10 18 ἀβθ ὶν ἱπηργοδϑῖν, 
ΔΑ 10 18 ΡοΥΘοΥ 1τπίο]]Π Πρ] 016. 10 15 οα]ου]αίθα ΚῸΣ δνθσυ σϑηὶς ἀπά 
ΟΥΟΥ οὗ βοοϊθίυ, δῃηα βρϑθᾶκϑ τ Θατ8] δἰ οῦμθβ8 ἀπά δα Ποῦ ἴο {16 
ΤΊ οἢ πα ΒοΟΠουγΑΌΪ6, ὑο {Π6 ΡΟΟΥΡ δῃὰ ᾿ρῆοῦθ. ΑΧΚ1}1 οἴδιθὺ βυβίθμιϑ οὗ 
ΤΏΟΓΆΪ8 ΡΒ 10 δοίζοπβ Ὀυὺ ποὺ {μου ρἢΐϑ, ἀπά {μα γοἴΌτα ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 
Ἰηοβξδοίυα!, Βυΐ 186 τλογαὶ ϑυβίθηι οὗ (ΒΥ βυ αἰ Υ, 1π ΕΣ Γ6]ν ΒΌΡΟΥΙΟΥ 
ἴο 4}1 {π6 ἀοίξοϊινα βυβίθῃβ οὗἨ τηϑῃ ἷ, βουνδθθ θυδῦὺ ἱμουριὺ οὗὨ {ῃ6 
Ποαγί; ἰθδόθθ68 υ18 ἴο ΤΟΙῸΓ 4}} ουν δοίϊομβ ἰο {16 ν}}} οὗ ουνγ Οτγρϑδίου : 
Δηα σοΥΓΘοίβ 41] δε ββἤπθβϑ 1π {π6 μυϊήδῃ ομαγδοῖθσ, ὈΥ ἰθδοῖπηρ ἃ8 ἴο 
ἤανθ ἴῃ υἱοῦ 16 ὨΔΡΡΙΠ688 οὗὨ 4}1 ἀτοιῃμά 1.8, δηα δπηίογοϊηρ (86 τηοδβὲ 
Θηϊαγροα δηᾷ ἀιιιδῖνο Ὀθηθνοϊ θα. 

δυτι [818 σΘΏογαὶ ποῦϊοα οἵ Ο τ Βδτι ποΓΑ ΕΥ̓͂ 16 ταϊρηῦ οοποίθ 
1816 ῥγοϑοηΐ δϑοίϊοῃ, Θβρθο ! Υ 8 [πΠ6 ΝοῪ Τοβίδιμοπῦ 18 ἴῃ [Π6 Πδη48 
οὗ αἰηχοϑβῦ βυθοῦ οπα: δρυΐ, δίη66 {παΐ νο] απγ6 (48 νγΥ6}} 48 186 ΟἹα 1165- 
ἰδταθῃ) 88 Ὀ6Θ ἢ υγαϊρηθα ΟΥ̓ ΟρΡΡοβϑῦβ οὗ τϑνϑϊαοι ἴπ {Π6 ργαβθηΐῦ 
ἀΑΥ 88 (πὸ τηοβύ ἐπιπιογαΐ ὈοοΪς {πῇ 18 οχίδῃηϊ, ἃ βῃογί υἱϑν οὐ {π6 πηο- 
ΤΆ ΠΥ οὗ [Π6 (ἀοβροὶ ἀἰβροηβαίίοη, δῃὰ οὗ {Π6 τϑπηοῦ 1 Μ ὨΙοἢ 1ξ 18 
ΔΏΠΟΙΠΟΘα, Ὀδοοηλθ8 ὨΘΟΘΒΕΑΓΥ, ἢ ΟΥΘΥ ἴ0 Θηδῦϊα (86 ΟἸ ΓΙ βίη γοϑάου 
ἴο σῖνθ 8 σγϑᾶβοῃ οὗ {π6 Βορθ παῖ 18 ἴὴΏ ἔπη. ΤὴΘ τροτᾺ] ρῥγεοορίβ οὗ 
ἴΠ6 (ἀοβραὶ τρᾶὺ 6 γϑίθσγθα (ο {π6 ἀιυῖ168 που θθηΐβ ἀρομ πηδῃ ἴῃ 
οἷν] ἀπά βοοϊαὶ 116, δηα ἰο {16 ἀυί1685 ψ ΙΟἢ ἢ6 οὐνα8 ἴο Πιτηβοϊ 

Ι. ὙΠ τορσαγὰ ἴο (86 ἀπ 1168 ᾿ποαμλθθηΐ ροὸ ΜᾺΝ ΤΟΑΒΌῸΒ ΗΙΒ 
ἘΕΠΙ ΟΥ̓ -ΟΒ ΕΑΤΌΚΕΒ, [86 (οΒρ6ὶ σϑαυΐγοθ μαῦ νὰ οὔἿδΥ ποῖ 186 ἰοαϑὲ 
ἸΠἸΌΓΥ ΟΥἩ ΤΟΙ ἴο ΟΥΒΟΓΒ, ἴῃ ΠΕΙΣ ῬΘΙΒΟΏΒ, ὑΠ6ῚΓ ῬΥΟρΟσ 168, οὐ {Π| 6} 
ΤΟρΡαςΑΠΙΟηΒ; ἰπαΐ γα ΓΟ ο Σ᾽ ἀηΐο 411 {Π6}} .8ὲ ἀιι68 ; (Πδΐ τνγὸ 116 ποί 
ΟὯΘ ἴο δπούδμοσ, Ὀὰΐ Βρθαὶς ΘΥΘΡῪ τῇδῃ ἰγαΐτῃ ὑπο ἢ18 ποῖρῇθου, ἀπά 
Ρτονὶ 6 {πἰηρβ ποπϑδὺ ἰπ {πΠ6 βιρῦ οὗ 411 ταδη. ΑἹ] [γαυὰ δῃά []βθμβοοά 
ἴῃ ΟἿΓΡ ογάβ δηα ἀθα]ηρϑ, ὑοροίθμον τ ἢ 4}} 1η]υΒῦοθ. ἀπα νυἱοΐοποο, 
ΔΓ6 τηοϑὲ δαρύθδϑὶυ ἔουυϊἀ θη. (οτα. ΧΙ. 7, 8. ; ΕΗ. ᾿ν. 2δ.; 2 Οὐγ. 
ν}}. 21.) Νοῦ ΟὨΪΥ͂ 86 να ἴο αὐδίδιῃ ἔγοπι 1Π] ἉΓΙΟῸ8 δοίοηβ, Ὀὰΐ γγ6 
ΔΓ τοαυϊγοὰ ποὶ ἴο Ὀ6 ΔΏΡΤΥ δ ΟἿΣ ὑσοίμον πψιϊμουΐ ἃ. οδυβ6; ἴο 
Βρθαΐς δυ] οὗὁἨἁ ΠΟ τὩδῃ, δῃα πρὶῖμοῦ ο σαϊ886 6.1} σϑροσίϑ Ουγβοῖν δ 
Ἀσαϊηδὲ ΟΌΓ ΠΟΙΡΏΘΟΙΓΒ, ΠΟΥ Βργεδὰ ἰμθῖλ δὐγτοδὰ θη σαϊβθὰ Ὁγ 
οἴποτβ. (ΔΜ δι. ν. 21, 22.; ΤΙ πὶ. 2. ψ ἢ 84]. χν. 8.) ΕἸἼΓΙΠΟΥ, το 
ΔΓΘ ἑοὈ ἀἄθη (0 ρα88 σγαϑὰ Ἰπαριηθαΐβ ἀροη οἴμογβ, ἰθϑὺ γα Οὐ γβοῖνεβ 
Βιου ἃ Ὀ6 υάρεά Ὀγ οα ; οὐ [Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ὅ7͵ὰ ἅΓ6 ἴο ρΡαΐ [πα Ὀοϑί 
σοΟηδίΓ Οὐ] 0η8 ΡΟῺ π 6} ογ8 ὙΠΟ 1ῃ6 6486 ν}}} εαγ, (Μαίι, νἱ!. 
1, 2.; Βοηι. χῖν. 10.; 1 ΟὐοΥ. χὶϊ. ὅ. 7.; “1168 1γ. 11.) Απά Φ6βιι8 
Ομγιδὺ [88 ἱπου]οαῖϑά 10 ἴῃ 1Π6 βισοηραοϑί τηδηηοῦ, {πᾶ Ὡ0 βθϑιηρ᾽ δοίϑ 
οὗ ΡΥ δπὰ ἀδνοίίοη, οὐ αἰ] ρθηοθ ἴῃ (ῃς τιῦααὶ ΟὈδογνδηοθβ οὗ σο- 
Ἰσοη, γ0}}} οοπιρθηβαῦθ ἔοὸσ {116 ΤΟΡΕΕ ΟΥ 1) υτῖο8 ἀοη8 ἴ0 οὐγ πεὶρὶ- 
Ῥυυτδ, ΠΟΥ Ὑ01}} {Π6Υ ἈδῈ δοοορίϑα Ὀγ (ἀοὰ νἱζπουΐξ τρακίηρ σοραγδίιοη, 
ΔΒ [ἊΓ 88 18 ἴῃ ΟἿΪΓ ῬΟΥΘΙ, [ὉΓ ἴΠο086 1Π)}0γ168 δηα σοηρΒ. (Μαϊί, ν. 
23, 24., χχιῖ. 283.) 

Νον ἄοοϑβ {6 (ἀοβϑρϑὶ διῃ)οὶπ ἃ προ γ ὶυ πορδίινα ΠΩΟΓΆΙΠΥ ; 10 ΘΗ ΌΓΟΘΒ8 
. ὌΡΟΣ 8, ἴῃ 186 τηοϑ δχρίτοῖῦ ἴθστηϑ, 2π6 ἀυτγ οὗ ἀοϊηρ χοοά ἰο 4}} 
ΙΏ6ἢ, 88 ΔΓ 848 6 ᾶγθ δΌΥ δηα ορροχίαμιίγ. ἢ υ8, τ δσθ 

1 ὝΠΟοΓΙΟ 18 δὴ ὁχο]οης ἀἰδοοιγδα ΟἹ [6 δΕΡΟΓΙΟΥΥ ΟΥ̓ [Π6 Σ]ΟΓΑΙΥ͂ ΟΥ̓ 86 Νον Τοβία- 
ΤηΘηΐ ΟΡ [6 ἀοίδοιϊΐνο βΥδῖ. ΠΊ8 Οἵ π|6ῃ, ἰῃ ῬΡ. 106---125, οὗ 1κεοἴυγεδ οη (80 “ Ενϊάσηςς5 
οἵ Ὁ γί βεϊδηϊγ." Ταπάες, 1849. 8νο. 
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Τοαυϊγοα ἰὼ αϑβὶϑί ἔθ ἴῃ {ΠΡ ὩΘΟΘΒΒΙ [1686 Δηα αἰδίγοββοθ, ἰο βύτ- 
Ῥδίμῖ88 τ ἢ ΤΠ πὶ ἴῃ {Π6ῚΓ 8:ΠΠἸΟἿΟῺΒ Δα ΒΟΥΤΟΥ͂ΤΒ, ἃ8 γ06}] ἃ8 ἴο τε)οῖσ δ 
1 ΤΙΣ Ῥγοβρουῖν ; [0 Ὀ6 ΤΘΟΔΑῪ ἰο ἀϊδίγιθαΐθ ἴο ἘΠ6ῚΓ ὩΘΟΘΒ51[168 οἷα 
Οὗ ΟΣ ΜΟΓΑΪΥ δυθδίαηοα; ἴο δηάθδνουν ἴο οοηγογῦ ἰἤθτὰ ἔτοια [86 
οἴτοῦ οὗ {πεῖν ψΑΥ, 8Δπ4 ἴο τορύουα {π6πὶ, ἤθη ρΌΔΥ οὗ ἔδυ] δ, ἴῃ 1 6 
ΒΡΙΓΙ ΟΥ̓ τηθοίζηθββ; δηα, ἤπα]υ, ἰο ἀο 8}} γα οδὴ ἴο φῬγοιιοία {ποὶν 
ἰΘΙΏΡΟΥΆΙ δηα βριγιῖααὶ τοὶϊασο. Τῇθ τόσο οἰἴθοίιδ!]ν ἴο Βμον {Π 6 
στοαῦ ᾿πηρογίδμοο οὗ [π6 ἀυ [168 οὗὨ σΠαΥ Υ δηα Τ ΘΓΟΥ, 6818 ΟἸ γιϑῦ 45- 
ΒΌΓΘΒ 15 {παῦ ραγσυ αν οίοα Ὑ71}} 6 ἰδ κοη οὗἩ ἴποπὰ, αὖ {π6 στοαὶ ἀδν 
οὗ Ἰυάστησπί, ἀηα {παῦ τη 81.4}} {μ6η Ὀ6 τονασγαθα οὐ οοπαθπγηρα 
Δοσογάτηρ ἴο {πρὶν δου πα ηρ ἴῃ, οὐ [Ποῖγ πορ]θοίηρ οὗ, {π6 ῥγδοίϊοα οἵ 
ἰμοβ6 ἀυῖιο8. (( 4]. νἱ. 10.; 1 Τιμλ. ν]. 18. ; ΗΘ}. χΙῖ. 8. 16. ; «741πλ168 
ν. 20. ; 6Ἕ4ἱ. νὶ. 1.; οι. χὶὶ. 1ὅ.; Μαῖιί. χχν. 31--- 46.) 

ἘΕΣΙΠΟΙ, 88. {π6 τηοϑὲ αἰ σα] ραγί οὗὨἨ {ῃ6 ἀν τοαυϊγοα οὗ υ8 
ἰονγαγὰβ τη ΚΙΠα το αΐθϑ ἰο {Ππ6 ἸΘΙΏΡΟΣ δηα οομάποῦ γα ἈΓ6 [0 ΟΌΒΟΓΤΘ 
ΤΟΥΤΑΥ 8. ΟἿΎΥ ΘΏΘ6Π168, δΔηα (ἢ086 νν8ο ἤᾶνο 1] χοᾶ α18, 6508 (τῖδί ἢα9 
σίνϑῃ 8 ἴῃ {18 τοβρθοῦ ἴμ8 τηοϑύὺ Δ πλι γα ]6 Ῥγθοθρίβ ἀπά αἰ σθοί! 8. 
1 ννὸ αν βυβογϑα 1η)Όγ168 ἴσοι ΟἴΟΥβ, ἢ6 δη]οΐῃ8 18 ἴο ϑχϑγοῖδ ἃ 
ἔογρινίησ θα ροῦ ὑονναγ 8 {Π6η}, Δηα ποῦ ἴο ρσῖνα ΨΑΥ ἴο {Π6 ὉΠ ΌΘΓΏ 655 
οὗ τενθῆσθ ; δῃα ΧΘαΌΪΓΘΒ Ὁ8 10 Ἰηβογῦ 1ὖ 1π ΟἿΣ ΡΟ ΠΟΩΒ ἰο (ἀοά, {παΐ 
Πα ψουἹὰ ξόγρινα 08 ΟἿΓ 518, ἃ8 Μὲ ἔογρίνθ οἵπουβ (Πη6 Οὔ ΠοΘ8 σοπλ- 
τ 6 ἀρσαϊηϑῦ 8. ΤΠ6 βδηηδ 18 {Π6 (Θβ!ρῃ οὗὁἨ βοῖηδ οὗἨ 18 Ἄχο}]θηῦ 
ῬΆΤΑΌ]68, Αἰ ἴῃ (18, 88 γ06}} ἃ8 Οἵ ΠΥ Ἰηβίδῃςθβ, ἴ[Π6 Δροβίϊ68 ἱπυσῃξ 
16 βαηθ ἀοσίγπα τ ἢ {πον ἀἴνιπο [μοτὰ δηα Μδβίοσ, (δὲ πὸ βῃου ὰ 
ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ ἴο ΠΟ Τη8Π} 6.]] [Ὁ 6υν]]}, δῃηά ἱπϑίθαα οὗ Ὀοϊηρ ονθγοοπια οὗ 
6δν}], βΒῃου α ονθγοοιῃθ 6ν}} σι σοοά. (οι. χὶ!. 17, 18, 19, 20, 21.; 
1 ΤΊ]Ι688. νυ. 1δ. ; 1 Ῥοῦ, 11. 9.) Τὸ {π686 ρῥγϑοθρίβ τὰ τηδὺ δα, {Πα 
“6818 ΟἸιτῖδῦ πο ΟὨΪΥ ἔοσ 1.8 {π6 σοπάογιηρ οὗἁ 6ν]] ἴον ον], θαΐ Θοπι- 
ΠΛΘΠ(8 υ18 [0 ΓΟΏΔοΥ ροοά [Ὁ αν]. ΤᾺΒ 18 {16 ἀδβῖσῃ οὗἩ {μαι ρσ]ογιουϑ 
Ρτθοδρῖ, ΕΥ̓͂ ψΜϊοἢ 6 ἅγὸ σοιητηδηἀοα ἴο ἴον ΟἿ ΘΏΘΙΏ168, ἴο ὉΪ6 88 
{ποτὰ {Ππῶὺ ΘΌΓΒΘ 18, ἕο 40 σοοά ἴο {π6 πὰ {παῦ μαίθ 8, ἃμα ἴο ῬΥΔΥ ἴον 
{Ππ6 πὶ {παῦ ἀαΒρ᾽ ΘΓ ]Υ 86 8 δῃα ρογβοσιΐα 8. [ηϑίοδα οὗὨ συγείησ, 
6 τηυδῦ ὈΥΔΥ ἰο (ἀοά ἔογ {Π6π}, ποῦ πα 664 {μαὖ {Π6 Ὺ ΤηΔΥ ρΡῸ οη δηὰ 
ῬΓΌΒΡΟΙ 1η {Π6ῚΓ 601] σουγβοβ, Ὀαΐ {μα ΠΟῪ τὰν Ὀ6 Ὀτουρῃύ ἴο ἃ τσ] 
(ΘΙ ΡΟ Γ ΟΥ̓ τ] πα, δπα 80 την Ὀθοοῖμα 186 οὈ]οοίδ οὗ [6 ἀϊνίπο ἰανουγ; 
δηα 1 {ποῪ 6 γτοάυοοά ἴο ἀϊβίγββϑ, χα τηυβὺ 6 τοδαυ ἴο αβϑιδβῦ δπὰ 
Βαῦν 6 ὕποπι ἴῃ {πΠ6 ἰκ]η4 οΠο68 οὗἉ μιυιιδηϊγ. “ ΠΕ ΤὨ]6 πον ΠυΏρΡΟΥ, 
βορὰ λ; 16 μῈ {ῃϊγβῖ, σὶνα τὰ αὐῖηκ." (ας, ν. 48, 44. ; Βοπι. ΧΙ]. 
20.) Αμπά {818 φογία! ΠΥ 18 ΟΔΥΤΥηρ ὈΘΏΘΥΟΪθμσθ 10 {π6 που] οϑὶ 
Ποῖρθ. Απά {πουρὰ {Ππόγὸ δᾶνο θθθὴ Πρ ργοΐθηογβ 0 Γθάβοη ὙΠΟ 
ἤανα [ουηᾶ ἔδυ ἢ 1{, γοῦ βοῖλα οὐ {π6 τηοβὲ διϊπθηῦ δπιοηρ ἴ]6 
δηοϊθηΐ ρΡ ἢ] ΟΘΟΡΠΟΥΒ αν ὈΘΟη ΒΘ ηΒ1016 οὗἩἨ {π6 θαυ πα Θχοα Θ ΠΟΥ͂ 
ΟΥ̓ βυοῖ 8 οοπάιπιοί, μυὺ {ΠΟΥ σπταπίρα {{|Ὲὸ ΔΟΙΒΟΥΙΓῪ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ὕ0 τη Κ8 
10 ἃ ἰανγ ΟὈ]ΙσΑΙΟΥΥ οα τη κὶπά. Βαΐ ἴῃ {Π6 ΟΒρεὶ οὗὨ «6888 1ΐ 18 
ΤΔΟΥΘ ΒΙΓΟΠΡΙΥ Θηϊοτοθα, ὑγροα ὙΠῸ τηοσα ρονογίαϊ τηοῦϊνοβ ἔπδη 1 
ΟΥ̓́Θ ἡγἃ8 ὈΘΙΌΓΟ, δηά 18 θου πα Δ ροη 8 ΕΥ̓͂ ἃ πιοϑῦ δχρῦθββ ἀϊνίηο δὺ- 
ὑμουγ. Τὸ {Π18 1Ὁ τΛΔΥ 06. Δα 64, ἐπα οὐγ Ἰμογὰ ᾿ὰ8 Θχρυθββὶν σοη- 
ἀετηποα {παῦ βριγιῦ ΟΝ ὈΥΡῸΒ θη ἰο ρογβθουίο δηὰ ἀο ]ναγ ἴο 
ΟὔΠ6Υ8, ΠΟΥ Ῥγθίθηςα οὗ χοαὶ ἴῸὸγ {ΠῸ οαυδα οὗ ἀοά «απὰ τσο]ρίοη. 
({μικο ᾿χ. δ4, δὅ, δ6.) 



“4 γος ΟΓΓ ἐἰ5 1) ἰυΐπο Πιβρίγαίζίοη. 3606 

Ὅροι {μ6 ψ Βοἷ6, 10 18. Π6 τηδηϊεβῦ ἀπ αηϊ οστη ἀθδίρῃ ἀπά ἰθῃμἄθπου 
οὗ τ1ῃ6 (ὐοβροὶ οὗ “6808 ἴο τϑοοιησηθηα δηα Θη ογο ἀπίγογβαὶ θ6π6- 
νόΐθποθ, [Ὁ ἰᾶὰγϑ8 {π6 ἔοιιπάδίίοη οὗ (86 ἀυ 68 τ οὐγα ἰο τωδηκί πα ἴῃ 
Ιονθ. 1018 {πϑγὰ ρίνϑῃ 88 ἃ σοΙ ΡΥ ΘΠ ΘΏΒΙνΘ ΒΙΠΊΣΊΘΤΥ ΟὗἩὨ {Ππ|6 ἀπ 168 τγ6 
ΟΥ̓Θ ἴο μηδ α : 7Τλοῖε 8]αζὲ ἴουε ἐδιν πεῖσλιδοιν αὁ ἐῤλγεοῖ (Μαίι, χχῖ!. 
39.; οι. χὶϊ!. 8, 9.; “ἀπ᾿. 11. 8.) Απάὰ ὈΥ̓͂ οὐν ποίριθουῦ ὁ ἅτ 
ἰδυσῃὶ ἴο υπάογβίδμα, ποῦ τρθγοὶυ ἴποβα οὗὨἨ [6 βᾶῃγθ σουηΐγΥ, παίίοη, 
Δηα το] σίοη 1 Οὐγβαῖνοβ, Ὀαὺ 81} οὐὗἨ ἰμ6 Βυγηδη σασο τπδὲ βίδπα ἴῃ 
ὨΘ64 οὗ ουν Κίπάῃε88, δά ἰο ἡ βοτὰ νγ6 μᾶνθ δἃῃ ὀρρογίι!Υ οὗ ἀοΐϊπρ 
σοοά,. ΤὨ]8 ἴθ θθϑιυ Ὁ} Υ Θχθιρ 1864 ΟΥ̓ Ουγ ϑανίουγ, ἴθ [6 ῬδγΘὉ]6 
οἵ 17η6 ροοά ϑαπιατίδη. ([ὺὑΚ6 χ. 38, 34, 85.) Τὸ ψ πο ππδὺ 6 
αὐάοά (παΐ ΟΥΠΟΓ γι 4 0]6 ρσγθοθρῦ, ἢ αίϑοουοῦ ψὲ τσοιι ἐδπαΐ πιοπ 
δἠοιίά ἐο μπίο ψοῖι, (ὁ γε δυέπ 80 ἐο ἐΐεπι. (Μαίῖ. νἱ. 12.)}ὺ ΑΑἍἕὄ συ]ο 
ὙΠ 1ο}, 1 ΤΊ ΒΥ οοποιαογοᾶ, που] ὃς οὗ ργαδαΐ 86 πῃ τορι ϊαίϊηρ ΟἹΓ 
σοηάυοῦ ἰονναγὰβ οὐσ [Ὁ ]ο -ογθδίαγοβ. 

Βυὺ τπουρὴ γὸ ἀγὸ στοαυϊγοα ἴο ἰονα δῃά ἅο ροοά ἰο 41] τβϑθῃ, {16 
ἀοβῖρσῃ 198 ποῖ, 88 Β0Π16 ὙΠῸ ΔΓῸ Οἰδβίγουϑ ἴὸ ροδοῦ ἴπΠ6 ΟΒροὶ 
ΤῊ ΟΓΆ ΠΥ που ]ὰ τηδιηυδίο, ἰμπαὺ γ7χ6 βου !α πᾶνα {116 βαπλα ἀορτοα οὗἉ αἵ- 
οσίίοη ἔογ 4}. Ὅμα βρθϑοῖαὶ ἰονα ἀπά δβϑίθοιῃ Δ 1οἢ σοοά πηθη βἰιοι]ἃ 
Πᾶν ἴου ὁμθ Ἀποίμοσ, δπα (ἢ6 ρθοι αν [168 ὈΥ τ ΠΙοἢ (ΠΘῪΥ ἀγα πὶίοά, 
1ῃ δα ἀποη ἰο [16 σομαμλομ [168 ΟΥ̓ ΒυιπηδηϊΥ, ἀγα Χϑοοιπηθ παρα δπὰ 
δηΐογοοᾶά ἴῃ [86 βἰγοηραϑὶ δηὰ τηοϑὲ ΘὨΘΆΡΊΩΡ ΙΏΔΠΠΘΙ, δηα ἸΑΥ {ΠῸ 
Ῥτορεογοϑὺ Τουπάδίοη ἔογ 411 [Π6 ᾿πύϊπλδοῖ}β οὗ βαογὰ ἔσθ 8810. (Φο ἢ π 
ΧΙ, 84, 856.; Ἕ8]. νἱ. 10.; ΡΒ. ἰν. 1---6.; ῬῺὨ1]. νι. 1--τῦᾶ.; 1 οι. 1. 
22. ; 1 Δοϊιῃ 11}. 16.) 

2. Βεβιθϑ 1η6 ρϑῆθσγαὶ ργθοθρίβ Ὀγαβογιηρ [16 ἀυΐο8 οὐὨἨ ᾿ϑιϊοο 
δηα Ῥαπονοΐοποθ ἰονγαγὰβ 41} τηδηκίηα, {ὑπο γα ἄγ αἶβὸ ραγίσυϊαῦ ἴῃ- 
ἡαποίτοηϑ ρσίνθῃ ἃ8, 1 γχοβρϑοὺ ἴο [Π9 ὈΤΙΕΒ ΙΝΟΜΒΕΝΊ ΡΟΝ 8 
ΙΝ ἘΠΕ ΒΕΡΨΕΙΑΙ͂, ΒΤΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΓΜΑΤΙΟΝΒ ΗΙΟΙ ΜῈ ΒΌΒΤΑΙΝ ΙΝ 
ΟΙΥΠ:, ΑΝῸ ΒΟΟΙΑΙ͂, ΨΙΡῈ; δηᾷ [Π686 ατὸ οὗ ρτοαῦ ᾿πιρογίδησθ ἴὸ 1ῃ6 
ὑγο] γα οὐ Ὠα 08, ἔδηλ}} 168, Δη ὦ ρΑΓ ΟΣ ῬΘΥΒΟΏΒ. 
ΤΊ σταηα ἀοδίση οὗ ἴπ6 Νοιν Τοβίαιηθηΐ, 1Ἢὁ ἢΔ8 Ὀδθη Μ16}} οὐ- 

ΒΟΙνοα, 18 ἴο τϑδοῖ σοὶ ρου. “ ΥΥ̓ἢαΐ τοϊαΐθβ (0 οἷν} ᾿ηδυι αἰϊοη8, 1ὑ 
ΠΟΙ 68 ΟὨΪΥ͂ 80 ἔἈΓ ἃ8 πΊογᾺ} ΟὈ] σα ύοπ 18 Θοποθσηθα. Ζόγπις οἵ ρσο- 
νογηϊηθηῦ 10 ἰθανοβ ἴο π6 ψιβάουῃ οὗ τχθῃ ἴο τορυϊαΐθ, απὰ ἴο Ὡδϊοἢ8Β 
ἴο ἔταιαα ; θυῦ ψιμαῦ (86 4ρίγίέ οὗὁ ρονθγπιηθηῖβ βῃου!ὰ 6, 16 μ] αἰ] Υ 
Αἰοίαίοβ; δηᾷ 10 ἰαγβ ἀοσῃ Π6 ρῥγιποῖρ!θβ, ὈΥ πο ἢ Ὀοΐἢ ρΌνΘΓΠΟΥΒ 
Δα ρονογηρά ουρ]ι ἴο τεσυϊαίθ {πο ὶγ σοπά ποῦ, ἘΠ Δ Ποῦ, Ρ]αη- 
π688, 8π4 δάσο] γ, αηὰ γοῦ ψὶ ἢ ἃ ἀ6]ἸΘΔΟΥ δι! 64 ἰο [ῃ6 ἀρ ἴῃ ΒΊΟΝ 
1 νγὰϑ υυιίθη, δηα ἰοὸ {16 Ἰοαίοιδυ οὗ {πΠ6 σονοσπιηθηῖϑ ψῃϊο (ἤθη 
οχἰϑίο.} ΟἿ] ρσονογημηθαΐ, {Π6 ΝΟ Τοβιίαμηθηῦ βαγϑ, 18 Δ ΟΥαΙ- 
πδηοο οὗ Οοα; ἴῃ οΟἰπον τνογάβ, 11 18 ἰῃ6 ψ}} οὗ οὐ ἐπα τϑὴ βῃοι]ὰ 
ποὺ ᾿ἷἴνα ἂϑ {86 βϑαβίβ οὔ ἰῃ6 ἢ6]4, ψπουῦ οοπίγοὶ ; Ὀαῦ {παῦ (μον 
Βῃοι ὰ Ὀ6 ἐοττηθα ἱηΐο βοοιθίϊθ8 ταρυϊαύοα ὈΥ ἰανγϑ, δῃα ἰπαὶ {Π 688 
ἴαννβ βῃοι !α θ6 δχβουϊθα ὈΥ̓͂ πιαρσ᾽δίγαϊθβ δρροϊηϊοα ἔου 1Π6 γυγροβο. 
Ὑμαῖ κὶπά οὗ σονογησηθηὺῦ δηα νυ μαὶ Κιπα οὐ σι] 8 ἀγὸ ἱπίθηαθα, {8 
Βδογοα ὙΓΙΟΥΒ. {ΠῈ8 ΡΑΥΓΙΟΌΪΑΥΪΥ ΒΡΟΟΙΥῪ : --- 7Τλεν αγὸ ποΐ ἃ ἐθγτοῦ ἴο 
φοοΐ τυογὴκ8, ὑμέ ἰο εὐ. 1.0 ἐλαὲ ιολίοϊι ἴ6 σοοά, απά λοι φλαϊξ μαυς 

. ΒοΙδ Ῥβυΐ δηὰ Ῥοῖοσ πτοῖς ἀυγὶηρ (ἰὶο τοίχη οἵ (ΠἸῸ ΒΑ ΠΡ ΪΠΑΓΥ ΘΠ ΡΟΓΟΣ ΝΌΓΟ. 



960 Ποείνγὶπο5 απ Μίογαὶ γοοορὲς ΟΥΓ ἐδι6 Βεδίε, 

Ῥ»αΐδο 0 ἐλ6 βαπιθ; ὅῸγ ἦδ ἐδ 1λ6 πιϊπίβίεγ 9 αὐοά ἐο ἐΐθο ζ0γ φοοά, 2βμὲ 
ἐγ ἐμοῦ ἀο ἐδιαξ ιοἱιΐολι ἐς ουϊ], δὲ αὐ'αϊά, ΚῸ7 ὧδ δεαγείδι, ποὲ ἐλ διοοτά ἔνε 
υαΐϊμ ; 70» ἢδ ἰβ α πιϊπϊϑίον 9. Οοα, ἀπε αὐϑΉ 6} ἰο ἐχοομές τιογαΐή, δοπέ 
ὃν μΐπι [0γΥ ἐδε ρμηϊξλπιεηέ 97 ουϊΐ ἄοοτβ, απὰ ΚῸΥ ἐδι6 ργαΐθε οΥΓ ἐΐεηι ἐλαξ 
ο τοοἱ]. Τλεν αγὸ Οοιῦβ πιϊπιβίονς αἰέεπαϊπρ ἰο ἐιῖὶ8 πότῳ ἐλίπφ', ἰαϊ 
15, {πο ῖγ Δ] Θη β πα {Π|6Ὶ1Ὁ0 ΤἸπλ6 ἀγα πΟ]]Υ οι ρ ογϑα ἴῃ {1}18 ρστοαΐ δηὰ 
ροοὰ νογκ. ϑυοἢ ἃγ6 {Π6 ρῥγμοῖρ]68 οὗ σονογημπγθηὺ ἰΔ1 4 ἀοννῃ ἴῃ 1Π6 
Νεν Τοβίδιηδηΐ; ἀπὰ βιιοῖ {86 ἀυἴ1685 τυ οἷ 10 ργαβογιῦθϑ ἴο [Π6 ΣΌ]6ΓΒ 
δηα τηϑρὶβίγαίοβ Οὗ ὨΔΙΙΟΠ8. “ 

“«Βυῖ ΟἸ γιβυϊδη! ἐν ἄοοθ8 ποῦ οοη πο 1(8 1Π] αποιΟὴ8 ἰὼ ομα ρᾶγί οὗ 
{π6 σοπ 1 Υ, δηα Ἰοᾶγα {Π6 τοϑῦ ἴο δοὺ 88 ὑΠ6Ὺ ρΪθαβα; 10 δα άγθβθθδ 
1.561 1Πἰκουσῖβα ἢ 48] ΘΩΘΥΡῪ ἰὼ {86 »εορίο, πὰ Ὀ1π48 οἡ {πο ὶγ 
ΘΟΠΒΟΙΘηο68 ἴπ6 ΟὈ] ρα οηΒ οὗ βιι δ) οίζοη δηα ορϑάϊθηθθ. ϑιυυῦ)θοῖβ ἅγ6 
ἴαυριῦ ἴο Ὀ6 5ιδιηιίθδίυθ δηα ΟὈδαϊθηῦ ἐο ἐδ ἠΐφλεν' ροισεῦς ; ἴο »γαν 
ἔογ {πθηὶ; ἐο ὕδαγ (ὐοά αμὰ ἠοπομῦ ἐΐ ἀϊηρ ; ἰο σίυε ὠπέο Οἴαβαῦ ἐλὸ 
ἐδιΐπρα ιομιοῖ αγὸ ΟἸβαγ8; ἰο τομαθν ἰγίόιμίε ἐο τοῆοπι ἐγίδιιίο ἐς αἴ ; 
οἰδίοπε ἰο τολοηὶ σμδίοπι ; ἔξαῦ ἰο ιοΐοπι ὕξαῦ; ἨΟΝΟᾺ ΤῸ ὙΗΟΜ 
ἩΟΝΟᾺΕ ; δπὰ [0 40 4}] {Π|8 ποῦ του ὶγ Ὀθοδιβα [Π6 ΟἷΥ1] ἰανγϑ Τα ΓΘ 
1, δηὰ ογυ ἔδασγ οἵ ρυμιβῃμηθηΐ ἔγοιη το, Ὀπὺ ὉΓ σοπεβοίθηςθ-βακθ, 
αὐ ἴῃ οὐρδάϊοποο ἴο {η6 ἰαψβ οὗ ἀοα. (Με! χχὶ, 21.; Βοιη. ΧΙ. 
1,2. ὅ,0, 7.; 1 Τιμλ. 11. 1,2.; Τὴν 1. 1.0; 1 οί, ᾿.. 18---1δὅ.) Ατὸ 
πο {Π686. 1] πούϊοηβ ΒΙΡΉΪΥ ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΘ, πα οχδοῦ! ν ΘοΥτβροπάϊην 
αν 186 ἡδίαχα δηά βίαϊα οὐ {πῆρ 1{ {86 τη θα γΒ Οὗ 8. ΘΟΙΩΤ ΠΕ Υ͂ 
γοΐιβα ἴο ΠΟΠΟΌΣ 8δῃα ΟὔὈΘΥ͂ (8 αἰνίηθ ογάϊπαηοθ, ἴο 6 ϑιι)θοὺ ἰο 
σονογημθηΐ, ἴο ρσίνα ΠΡ τοβρθοῦ ἴο τυ ογ8, οὐ ἴο ΡΥ {ποῖ ἰγιραΐθ,--- 
δηά 4}} {Π|85 ποῦ ἔγοτῃ ἔδαγ οὗ ρυπιβϑῃηηθηΐ, Ὀὰύ ἔῸΓ ΘΟὨΒΟΙΘΏ66-ΞΆ ΚΘ, --ο 
1 ψ1}} θ6 Δ] να ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ͂ τας] ΟΩΑ] τηδη, {πιῶ ΠΟΥ Γαϑ1ϑὲ δὴ οὐ πληο 6 
οὗ οὔ, δὴ ογάϊμδησο {πὺ 18 θοί ἢ γθαβοηδ 6 δηα βϑηοῆοϊαὶ, δπὰ ἀ6- 
Βοσυθαὶυ σϑοοῖνθ ἴο {ποιηβοῖνϑβ Θοπαθιηπδίιοη, 3 
δυο ἰΒ 1η6 ἀοοίσιηα οὗ {πὸ Νὸν Τοβϑίαπιοηῦ Γαβρϑοίϊησ οἷν] ρὸ- 

νοσγῃπηθηΐ; 810} ΓΘ 108 ΥΩ ΤΩ ΟΓᾺ] ΡΥΙΠΟΙΡΙ68, δηα βυσῇ 118 Βρθοὶῆο 
ἀθοϊαγαῦοηβ οα {π6 βιι)θοῖ. [Ι͂ἢ ΘΥσΥ ἀοιηοδίϊο τγοϊδίϊοι Ὁ α͵80 ἰὰτ 8 
ἄοννη, ΓΑΙΓΙΥ δηὰ δαυπαῦϊγ, ἴπ6 ἀπίϊ68 οη ὈοΓἢ 81468, ν]Ζ. οὗἩἨ βουνβηῖϑ 
δηα πιδδίοσβ, οἵ ἢυβραηαθ δηὰ υῖνοϑ, οὗ ραγϑηΐβ δῃὰ οἰ] άγθη. 

Τλα8, Βογνδηΐβ ΓΘ ΘΠ)ΟΙΠ6α, 38 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ρεαγ οὗ τοὶ σίοη, ἰοὸ 
ΟΌΘΥ δα Β6σγα {πο πλδϑύθσβ, Μ 10} 4}} ῬΓΟΡΟΓ σοβρϑοῖ, Βα 6} }γ, δὰ 41- 
Ἰίσθῆοθ, ποῖ Ῥυτ]οϊπηρ, ποὺ δηΒυΘτΙΩρ ἀσαῖπ, τυ 0} σοοά Μν}}} ἀοϊηρ; 
ΒΟΥΥ]ΟΘ 848 πηΐο ἴπ6 Ἰωοχ, δπα ποῦ τιηΐο πθη; Κπονιηρ ὑπαὶ τὶ Βαῖ- 
ΒΟσνΓ ρμορα {Πὶπρ ΔῺΥ πιδῃ ἀοοίῃ, {Παὺ 88}4}} ἢ)6 σϑοοῖνα οὔ {π6 Ἰωοτύ, 
τ ΠΟΙΠοΓ ἢ6 θ6 Ροπᾷ οΥ ἔγθαο, Τῆιθβα ὑπ] ῆσβ, ἤθη γα] γ Ὀ6]16ν θα δηὰ 
ἀν σοπβιἀογρα, ψν}}} αν ἃ τηϊοῆ Βίγοηρσο " Ἰπἤπθοηῃσα ἴο δῆρασα {πο πὶ 
ἴο 4 ΓΑ} 8 ἃ] ἀπαὰ οἰ θαυ} ἀἸθομαγρα οὗἨ [μ6ῖγ ἀυίγ, {Ππδῃ πο γα ουβίοῃι, 
ΟΥ̓ {6 148 οὗ {π6 σουηίσυ. ὑπ ἴΠ6 οὐδοῦ βϑπά, πχβϑίθυβ ᾶγὸ σοαυϊγοὰ 
ἴο σῖνθ απΐο {Ποῖν βεγναηίβθ {παᾶὶ τ ΒΙΟἢ 18 ᾿υδὺ δηὰ δαυδὶ, Του θοασὶηρ; 
{πγοαίθηϊησθ, Κπονηρ ὑμαῦ ὉΠΟΥ͂ αἰβοὸ ἤᾶγα ἃ τωδϑίου 1π θανθη, απ 
{πᾶῦὺ 10 Ὠλπλ {6,6 18 πῸ σαβρϑοῖ οὗ ρϑγβοῃβ. (Ερ]!. υἱ. ὅ---9.; (οἹ]. 

1 Ἰοτ. ΧΙ. 1. 8, 4... 1 Ῥεῖ, ἰΪ. 14. 
2 Βοριιδ οἡ ἴδε 1) νῖπ ΑΟΙ ΒΟΥ Υ οἵ ἴπ6ὸ Ν ον Τοβιδτηδηῦ, ὉΡ. 221.--294. ὙΠΟ 15 Δη 

Δαἀμϊγϑῦϊα ἀϊβοοῦγβα οἡ “ ΟἸγβιϊδη Οὐυδάΐδηςα τὸ Οἰνὶ Βυ]ο τ" ἴῃ Μγ, ΟἸΒθΟΓ Θ᾽ 8 ΘΟΓΠ 9, 
ῬΓΪΏΟΙΡΑΙΥ ἀοδίσηρά ἴοὸ ἢ] αϑῖγαϊθ δηὰ βηίοσγοθ ΟἸὨ τ βιίδη ΜΟΥ Υ, ΡΡ. 337--258. 
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11}. 22---2ὅ., ἵν. 1.; 1 Τίιμι. ν]. 1, 2.; Τιῖ. 11. 2. 9, 10,11.) ΤῊ ἀυί68 
οὗ Βυβθαπαβ ἀπ νγῖνθβ, οὗ ραγϑηΐῖβ δῃα σἤ]άγθη, γα αἶβὸ δαπη τ Ὀ]Υ 
Δα] ποαῖθα δηᾶ δηΐοσγοοα, (Ερ].. ν. 22 --- 33... (ὕο]. 1}. 18, 19.; ΤΙ. 1]. 
4, δ.; 1 Ῥοί, 1). 7. ; ἘΡῆ. νἱ. 1---4. ; ΟἹ. 11}. 20,21. ; 1 Τίπ). ν. 4--8.) 
Τῃ {316 ΠΙΔΠΏΘΥ, ΒΟΡΘΥΊΟΥΒ Δη4 ἸΠίουΙΟσΒ, (ἢ6 6] 6 ἀπά γουηρον, {ῃ6 
ΤΟΙ. δῃὰ ὑμ6 ῬοοΥ, δῖ αἰγθοίβα ἰὸ ἃ Ῥσοροσ οοῃπάποί ἰοναγθ ΟΠ6 
ἈΠΟίποτ ; δηά τὰ ]68 γα ρίνθῃ Ὑ ΊΟἢ ὑαπὰ ἰο τορυϊαίθ (Π6 ἀδροτγίτηοηΐ 
οἵ 64118}8 διηοησ; {Παπιϑοῖνϑβ, {παὺ {Π6Υ δῃου]α θ6 οουγίοθουϑ, 'π ΒΟΠΟΙΣ 
ΡΓοίδυτιηρ οη6 Δηοίπον, ποῦ 1] ΠΡῚΥ σίνίησ οἴδποθ ἴο ΔΏγ, ἀπα θηάθα- 
νΟΌΓΙΩρΡ᾽ 88 (ὯΓ 88 ροββι 016 ἴο να ῬθϑοθδὈΪΥ στ 411} τηθη. (οι. χὶΐ, 
10. 12. 18.; 1 Οὐον. χ. 32.; ῬΏ]]. 11. 8..; 1 Ῥεῖ. 11. 17., 11. 8., ν. δ.) 
Ιπ ἃ νογὰ, 41} τῆ6 ναγίουβ οοθβ οὐ Βιυιμηδηλί, υϑύϊςα, ἀπὰ οἤαυΥ, 
ἄτι ἴτοιῃ ὁπ 6 τηδῃ ἰο βῃοί 6 ", 8.6 γΓθα ΠΟΥ ἀοβοσι οὶ ἴῃ (Π6 βδογοὰ 
Ὑτιτἰρσθ, Θη ΌγοΘα ὈΥ̓͂ {πΠ6 τηοϑῦ ΡΟΥΤΘΓΕΙΪ τηοίϊναβ, ἀπά ὉὈΥ ἴπ6 δὐ- 
{που οὗὁἨ οὐ Πἰμμβο] ὃ; τ ῆῖοἢ, ὙὙΠοτα 1ὖ 18 βστὶν Ὀ6]ονϑα, τηυβῦ 
οοις ΜὙ] στολίου ἔργο ΡΟ [ἢ6 σΟηβοίθ ποθ, ἐμὴ {Π|6 τηθγα ᾿πϑύϊ{ι- 
ἘἸοη8. οὐὗἩἨἁ Ὠυπιδη ἸορἸβἰαῖοῦβ, ΟΥ 7Π6 ΣΟΑΒΟ ΡΒ οὗ Ῥἢ]]ΟΒΟΡοΥΒ πὰ 
ΤΟΓΔ 1808. 

3. Τὴσ ῥγθοραϊηρ Βἰηΐβ ΤΏΔΥῪ βαῦν ὕο σΟΏΥΘΥ δῃ 1468 οὗ {Π6 6χοοὶ]- 
ἸοποΥ οἵ {π6 δου ρίασχο ργθοθρίβ τὴ σταβρϑοῦ ἴο {86 ΤΟΓΤᾺ] ἀπ 168 τ 
ΟΥ̓α ἴο τδηκὶηα ἴῃ 8 ΟΜ] δηά βοοῖδὶ βϑίαϊο-'α: ὙΠ σοβροοῖ (0 {παῖ 
Ρϑτὶ οἵὁ ουν ἀυίγ τ ῖοῖ το αἴθ8 ΤΏΟΥΘ ἱτηπλθἸδίο Υ ἴο οὐγϑαῖνθϑ, ἴο {ἢ 6 
ΘΟΥΕΊΙΝΙΝΟ ΟΕ ΟΥΚᾺ ΑΕΡΕΟΤΙΟΝΒ, ΡΆ580Π8, ΔΠα Δρροί 68, δηά ἴο {Π6 
ἄμα τορσυ]αίύϊοπ πα ἱπιργονοιμθηῦ οἵ οὐν τθιηροῦ, (Π6 (ἀοβροὶ ᾿αῸ 15 
ῬΟΟΙ αΥΙν Ὅσο] ]οπί. ὙΝΆ1]6 10 ΡγΟὨ 118 411 ΔΏΡΤΥ Ῥαββίοη8, ἃ8 ΔΌΟΥΘ 
Τοπιαγκοα, 1 Θη ογοοβ {Π6 Ἰονοὶν ἀυί165 οὗ τηθϑί 688, ἰογθθάγαησο, απὰ 
Ἰοηρ-ϑα ουηρ ; δηα ΥΘΟΟΙΠ πη 48, ἄρον 4]}, {86 οὐ] ἰναύϊοη οὐἁὨ {πεῖ 

. ἐγ ἰθιροῦ πὰ ὑηϊνοσβαὶ ὈΘηΘν ΐθησθ, ΜΓ ΏΙΟΝ 18 οη6 οἵ [Π6 τηοβὶ 
ΔΙ Δ 016 δηα οχςο]θηῦ ἀἸβροβι οη5 οὗ 1ῃ6 ἤυσταδηῃ ποαγί. (Ρἢ.. ἵν. 26, 
27. 31, 32.; Οο]. 11}. 12---14.; 1 (ὐοτ. χῆϊ. 4, 6.) ὙΥ̓Βογονοσ {86 
(ἀο8ρ6] 18 Βιποογοὶυ Ὀ6]Θν ρα δηα δηλ γαοοα, Ὁ ᾿ΏΒρΙγαΒ ὑπὸ αἰπηοϑῦ δῸ- 
Ποόύτοηοα οὗ πο86 ππηδίμγαὶ ᾿Ἰυ5}8 δπα 1 ρυΓ1165 ΠΟ Πδα τηδαα 80 
ΤΠΩΟὨΒίΓΟΙ8 ἃ ΡΓΟρΡΤΊΟ58 ἴῃ ΨΆΓΙΟΙΙΒ ραγίϑ οὗ ἴΠ6 Ποαίμοη σοῦ αὖ {116 
{ἰπ|6 οὗ ΟἸἾ ΓΙϑ 8 οοιηϊηρ πο {16 τοῦ], δπα νοΐ, 88 γὸ ἤδνθ 8660, 
ΘΓ ΠΟΙ ὐΘηΔηΟΘα ὈΥ 17Π6 Ῥγϑοορίβ δηὰ ρῥγδοίϊοα οὗ [Π6 τηοϑὲ ἀϊβι!η- 
δυ Βῃ6α ξαρ68 οἵ δηιταυγ.} Νοῦ ΟὨἹῪ δάυϊΐογυ, ογηϊοαύοη (τν 1 οἢ 
διοηρ {π6 δποϊθηῦ ὨοαῖΠΘ.8 νγα8 τορυ θα ἴο θ6 ἃ ΨΘΥῪ 8] 1σῃὺ ἔλα], 1 
8 ἴἌυ]}0 αὖ 411), ρου σάσαυ, δηα αἰ γόσοθβ ὈΡΟῺ δ᾽ σ ιῦ οσοαβίοπβ, θυ Κ6- 
7156 41] ἸΏΔΠΠΘΥ οΟὗὨἨ ὑπο ϊθδηηθθθ δηα ᾿αϑοϊ νοι βηθαθ, δηα {π6 σἤ 6 Γ15}}- 
πρ' δηὰ Ἰηἀυϊρσοηοο οὔ 411 ἱπηρυγα Ἰπο] ΠΓΠΙΟΏΒ, ἀΓΘ Βέγι οἵ ν Ῥγο δ 164, 
(1 ον. νἹ. 9, 10.; 1 Τίμι. 1. 9, 10. ; 1 ΤΊα88. ἰν. 8, 4, ὅ. 7.; 1 Οὐν. 
Υ]. 13---0Ὠ20..; Μαιί. ν. 27, 28. 

ΕΥΓΠΟΥ, γα ἅτ ἔγοα θην σαγηθα ραὶηϑὺ ΥἹορ᾽ ἀπ ἀγα ΚΟΏΠΘΒΒ, 
ΜΒ Ιοἢ ἰοπὰ ἰο ἀοραβα 8πά ἀἀἰβμῃοηουῦ οὐγ δίαιτα. (1υκα χχὶ. 34. ; 
( ἃ]. ν. 19. 21.; Ερῆ. ν. 6.; 1 Ῥεῖ. ἢ. 11.) Αμπὰ [Ὁ 18 γαγιου αυν 
ΟΓΙΠΥ οὗ ορβογνδαίίοη ἐμαί, ψ ἢ}16 τη6 (ἀοαροὶ δῃΐοτοοϑ σμαβΥ, ΡΣ γ, 
δηά δ ρογϑηοα, ὈΥ [86 τιοβὲ βδογοα Οὔ] Δ ΓΙΟΏ8, ΟΘΆΓΘ 18 ΚΘ ἴο σαλγα 
Ὡρδίηδύ ΒΌΡΟυβ 1018 αχίγοιμθθ. Ναιμον ΟἸσῖβῦ ΠΟΥ ἢ18. ρΟβί]68 8.Ὁ- 

1 8566 ΡΡ. 18,14. δερτὰ, 
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βυϊζυξοα ἰουνομου οὗ ἀδνοίίοῃ ἴῃ {π6 ῥΐδοθ οὗ τρογα ῦ ; ΠΟΥ, πχλαᾶῖοῦ 
Ῥτγδίθῃςα οἵ Ἔχ γδογ ΔἸ ΠΑΓΥ͂ Ραγιῖγ, μᾶνα ΤΠ6Ὺ ἐογθ ἄρῃ πα οοπἀεπιοα 
ΤηαΥτίαρθ, 88 Βοῖηδ Οὗ {π6 Εββθπθβ ἴμθη ἀἸ4, πα 88 οἴμετβ ὈῪ 4 ἔξι]56 
τοβηριηθηξ ἤανα βίποα ἄομθ. Οἱ ἰδ σοῃίγασυ, 1Ὁ 18 ἀθοϊαγε αὶ ἐξιαΐ 
πιαγτίαγο ἐς Πποπομγαδίο ἐπ αἰϊ, (1 (ον. νἱ!. 9.; Ηδφδ. χὶ!. 4.) Απτὰ 
{που ρὴ 411 ᾿π θυ ρουλμοθ 8 Πα ΘΧΟΘΘΒ ΓΘ ΘΧρυ βϑὶυ ἐοσριἀάθη, πα νεὰ 
ἃγ6 γοαυϊγοά ἰο βυράπο [Π6 Ῥαββίομβϑ Ἀπ δρροί68, γοῦ ψγ͵ὸ ἅγα Δ] ον εα 
{Π6 τιοάογαῖα τ1ι886 οὗ Β6}810]6 δῃ)ουτηθηίβ ; δηά 10 18 ἀθοϊαγρα {παὸ ευεσῷ 
ογραΐπγ 0} αὐ ἐξ σοοά, απά ποίλίπφ ἰο ὃ γεξμβεί, ἐγ ἰΐ 6 γεοοεϊυεαῖ ἐοτέλ 
ἐϊατιλεσίυΐπρ; 207 ἰξ ἰδ βαπείγπεά ὃν ἐδ τοογά 9ΓΓ αοἀά απά ργαγεγ. (1 
πη. ἵν. 83--ὅ,) 

Αποίδοσ ἰηβίαποο οὗὨ {π6 δχοθι ]θῃοΥ οὐὗἁὨἨ [πὸ (ὐοβρϑὶ ργϑοδθρίβ 18, {μαὲ 
Ραγίϊου αν σαγ 18 (ίκθη (0 συδγαὰ τ1.8 ἀραὶπβί δῇ ἱπηπηοάοσγαί ραββῖ0 ἔῸΣ 
νου α]γ στίοῃθβ, [86 - ῬΓΘΟΔΙΙΟΒΏ 688 οὗ ὑ]οἢ 18 1] υδίταίοα, ἰοσεῖμοῦ 
ἢ [86 Ἰποοη δἰ βίθῃηου οὗ ἃ Ὀγϑαἀοιηϊηδηῦ ἰονα οὐ ὑοῦ α]ν θα ἢ τ ἢ 
{πα ἰονα οἔ ἀοἄ ἀπά 1 τϑαὶ ῥ᾽ οοΥ δῃα νἱγίαθ. 6 ροββθβϑϑίοη διῃά 
Θη]οΥ πιδηΐ οὗ ΥἹο 68 ἀγα ποῦ δβοϊ αἴθ]ν ῥσγοι 64 ; Ὀαΐ γγα ἅτὸ αἰγοοΐθα 
0 πιᾶκα ἃ ῬΓΟΡΟΙ 86 οὗ παι, δηα (0 τεραγὰ ὑπθπὶ 88 ἃ ἰγιιβὲ οοτὰ - 
τἰ 64 ἴο τι8 Ὀγ Οοά, οὗ ψὨΙΟΝ τ 8.6. ΟὨΪΥ {6 δίονγαγάβ, απὰ ἔῸσ 
ὙΠ Ιοἢ ψ͵1ὸ τηυσϑύ Ὀ6 δοσοιηία θα. Υ6 ἅγὰ ᾿πϑίγυοίθα ἴο δπΊΡ ΟΥ̓ ἐμδα, 
ποῦ 848 ἱποθηζινθϑ [0 ᾿ἰυχΌσΥ, Ὀὰ6 88 ὀρρογίμηϊ 68 οὗ ἀοϊησ σοοά, ΟΥ͂ 
Ποπουγίηρ αοἄ, δἀπὰ Ὀοϊηρ ἀδϑίιϊ ἴο τηδηκιπά. (Μαῖῖ. νἱ. 24. Μακ 
χ. 24, [μα χὶϊ 15ὅ--.2]. 1 Τίμ. γνἱ. 9, 10.; [6 χν!. 9, 10.; 1 
Ίηι. νἱ. 17---- 19.) 

Νο ἀϊδβροβί(ἰοη 18 τθογα μαΐθία] ἴο τηδὴ ὑμαη ρτὶάθ, τ ϊοῖ 18 σαρτο- 
βαηΐοά «98 οὐϊοιιβ ἴῃ {Π6 βῖσῃῦύ οἵ (ἀοὰ. (}πη68 ἰν. 6.) Μίδαν ρδββασοϑ 
ἡπ (ἢ (ἀοΒρ6] ἀγ ραγυ σου αν ἀοβισηθα ἴο σοττοοῦ δηᾶ βαρ ἰς ἰη 4}} 
118 νϑῦίουϑ ὈΓΆΠΟἢ 68 πα ΔρΡρθασδῃοθθ, ναί Υ 10 βρη 68 8Δὴ ᾿ἱπογάϊηδίο 
δ᾽ οη ΜΒ ΙΟΝ ρα 8 τα ἀροη ΘΟ Παρ γῆ0 βου] Ὀ6 στγοαίαϑί, οὗ 
δ ΘᾶρῸΓ {πγϑὺ δὔσοσ [16 ἀρρίϑιιβα οὗ τθῃ γαΐμον {ΠΔὴ [86 ἔΆνοιν δηὰ 
ΔΡρτοθαίίοη οὗ (οα, οΥ ἃ μγδϑυπιρίοιβ, Ππαυσῃ δττοσᾶποθ, δηά ἃ 
Βισἢ σοποοῖῦ οὗὨἨ ΟΌΓΒΟΙ 68 δὴ ΟἿΓ ΟΥ̓ ΤἹσ  ΘΟυΒΏ 688, ἀπα 8. σοηίοιηρί 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΠΘΓΒ; ΠΘΥΘΥ νν 88 81 ἈΙΩΪΔ0]6 ἢ Π}}}}0 0 Τϑοουμ θη 64 δηα οηΐοτορά 
ἢ Β.0 ἢ δ ΘΩΡΆΡΊΠΟ, ΤΩΒΏΠΟΙ 88 ΟΥ̓ 688 ΟἸγὶδί, ὙΠῸ 4180 σάν {Π|6 
τηοϑὺ ρογίθοι δηὰ Ἰἰουοῖὶυ ραύζογῃ οὗ 1 1 18 οσῃ δχϑρία. (δία. 
ΧΧΙΣ, θ6--.12,. Μαγκ ἰχ. 838----3ὅ.: 101 χν]. 9 ---14.; ΦοὨη ν. 44. : 
Μμ. χι. 29. ; Φόομη χὶ. 12---17.; ΡὮ}]. 1). 3---7. ; 1 Ῥροῖ, ν. 8.) Απὰ 
88. ποίπιησ (648 ΙΏΟΓΘ ἴο ἀϊβοοήροβα δηᾶ αἰδίυσ {86 ταϊπα ἰἤδη 
ΔΗΧΙΟΙΙΒ ΟΆΓΟΒ ΟΥ̓ ΘΧΟΘΒΒΙΨΘ ΒΟΙΓΟῪΒ 84 ἀθβῃοπ ηρ' ἔθαγβ, ἔπ 6 (ὕο8ρ6] 
Ῥτονὶ ἄθβ {6 τηοϑῦ οἴἴβοίιαὶ σγϑηλθ 68. ασαϊηϑῦ 4}1 {π686; πού ὈΥ͂ Τορτο- 
Βοηςησ' ΥΟΓΙΑΪΥ αν} 8 δηα σΑἸ ΔΓ 1168 88 ΠῸ ΘΥ}}8 αὖ 4], ΟΥ Ῥγθβογι θην 
Δ πη θο]ἰην ἈΡΑΤΗΥ, δθα βαρ γθββίηρ [Π6 παίαγα! αβδοῦοπβ ἀμ ρ883- 
Βίοηϑ, ραῦ ὈγΥ Καοορίῃσ {οπὶ ὙΠ} Ῥτοροῦ θουπάθΒ. ΝΟΝΒΘΓΘ ἈΓῸ 
1Π|6Γ6 Βοἢ. ρον υι} σομβ ἀθγα! ἢ 8 [ῸΓ Βα ρρογύϊηο᾽ 18 ὉΠΑ͂ΟΥ 4810 1018 
δηἃ δανθγϑιιῖθβ τὶ ἢ ἃ οα]πὶ τοϑιρηδίίοη πα ἃ ᾿ἰν ὶΥ ἤορθ. 8 λγὸ 
δυσὶ] ἴο τορσάγα [Π6Πὶ ΔΒ βοῃΐ Ὀγ αοἄ ἔογ {π νυϊβοϑδί δῃά θδθϑὺ ρυγροϑθϑ, 
δὴ ἅτε δβϑιιγοα {παῖ ἢ6 Μ}}}} σταοϊουβὶν βιρροτὺ 8 ἁπάργ ἔμ θη, δὰ 
ονοῦγ]α ΛΠ 6 πὶ ἴο ΟἿΡ στϑαίθυ βθηῃηθῆϊ, αῃὰ {παὺ 15 ἀν ᾿ρτονοὰ {πον 
518} Ἰβϑιθ ἢ ἃ δοπιρίοίο, ουου ϑίϊηρ [6] οἰ ἐγ. (λίαι, ν. 4. ; Βοιη. ν. 
4, δ., Υ1}}. 18. 28.; 2 (οχ, ἴγ. 17. ; ΗΘ}. χὶϊ. ὅ---12.) Νοιδίηρ οδλα 
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ῬΟΒΒΙΌΪΥ 6 Ὀοίίον διίοα ἰο ἀθ νου τ18 ἔγοπὶ δηχίοιβ ἀιβέγαοι πρὶ σΕΓ6Β 
ΒΠΑ δβο οι 68, δμα ἃ αἰδυγιβι ] (ΠοῸρ  ἰ Ά] 688 ἔοσ ἰο-ταόγγον, [μη 
[Π6 Θχοθιϊθηῦ ρῥχθοθρίβ δηα αἰγθοίϊοηβ ρίνθῃ υ8 ὈὉΥ ΟἸγῖϑ δηῃὰ 8 
Ὡροβίϊοβ. (Μαῖί. νἱ. 2ὅ---ϑ4. ; Κα χὶϊ, 22 --8].; ῬΒ}]. ἵν. 6. 11, 12.; 
1 Τίπι. νἱ, 6. 8.; ΗδθφὈ. χι. ὅ. ; 1 Ῥεῖ. ν. 7.) Βαῖ ἐδβουρἧι νγα ἃγθ 
αἀϊγθοίβα ἰο οαϑὺ ΟἿ οαγθ8 ἀροὴ (ἀοὰ ἴῃ ἃ οἰ θογία! δηὰ βίελάγ ἀδροηάᾶ- 
6Π66 ΠΡΟῚ ἢ8 τ ῖ80 Δηα ρσουα ῥχουϊάθποο, γαῖ γγχα τα οϑυ οησα ποί ἴο 
παορίθοῦ {π6 186 οὗὨ ὈΓΟΡΟΙ πθδπη8 ΔΠα ΘΠἀΘΑγΟΌΥβ ΟἹ ΟἿΣ ραγίβ8. [{ 18 
Ὀγροα 88 οὰν ἀπ ποῖ (ο δ6 Βἰο [Ὁ] 1π Ὀυδίπθϑθ, ἴο Ἔχ υοβθ ΟΌΓΒΟΪ ν 68 
ψ ἢ ἀΠ]ΠΙσεποθ ἴῃ (Π6 σγοσὶς ΟΥὗἮἨ ΟἿΓ ΒΟΥΘΓΑΪ ΟἈ]]Πησ8 ἀπά οι ρ] ουπθηί8, 
παι νγα ΠΑΥ ἢδνα ἰδοῖ οὗ ποιῃϊηρ, πα ταν μανὸ ἴο σίνα ἴο πῖπὶ {πα 
ποοάθε ἢ, ὙὩμοθα 20 Ἰ6δα 1416 ᾿νθθ ἅτ σεργοβθηϊβα 8ἃ8 να κὶηρ ἀἰβοσ- 
αοΥΥ; δηά 1ὖ 16 ἀθδοϊαγοα, {μα 1 ἀμῪ τηϑῃ Ὑ01} ποὺ ψγουκ, ποι. Γ 
Βῃου αὰ πο οαί. (οι. χιὶ. 11. ; Ερἢ. ἵν. 28.; 1 Τ 688, ἵν. 11, 12.; 2 
ΤΠ688. 1, 10---12.) Τὸ 1815 10 πλὰγ 6 δἀά64, ἐπαὶ {Ππ6 ργϑοδρίβ δπὰ 
1ηϑίγαούϊοηΒ οὐἨ ΟἾ γσιθῦ ἀγα Δα πΉ γ ΟΪΥ διϊθα ἴο ᾿πβρῖγα 8 ψ 1 ἃ ἴσαν 
ἀϊνιπο ἔογπας, ἀπ ἴο ταῖδβα ὰ8 δῦονθ {π6 βανι δῇ ἴδαν οὗ τρϑπ (0 
οϑη ΟὨΪΥ ΚΙ] [πΠ6 Ὀοάγ, ἀπα δον ἰπδὲ αν πὸ τρογα ὑμαΐ {ποὺ οδῃ 40), 
ΟΥ̓ οὗ 810 ΜΟΓΑ]Υ 6ν1}8 δπὰ βυβοτηρθ. Απα γεῖ 6 18 ἔδγ ἔγοια 6 - 
σουγΑρΊ Πρ ἃ ἰουγαγαὰ θη υβίαβίο ΣΑΒΏ 688; ἢθ μάν ἢὯ18 ἀ18610168 ποῦ 
ΠΟΘα]ΘϑΒΥ ἴο Ἔχροβα ἐμοιωβοῖνοθ ἴο ἀδῆρογβ, θαὺ ἴο Δ Κ6 811] Ῥσοροὺ ῥσϑ- 
ΘΑ ΙΟΩΒ ἴοΣ νοι ϊηρ [86 τᾶρϑ δηὰ 106 οὗἨ {ποὶγ ρογβθουΐοσβ (ΝΜ δἷϊι. 
νἱ]. 6., χ. 16. 23.); Ὀυΐ ἤδη (818 οουἹὰ ποὺ Ὀ6 ἄοῃμα νγιϊμουΐ Ὀοίγαν- 
ἴῃς [86 οϑυδθ οἵ (οά, οἵ ἰτγαί, δηὰ τἰρ  θουβη 688, ἰΠΕΥ͂ ΤΘΓῈ ἴο δχϑγί 
ἃ ΠΟΌΪ6 ἔογυ46, δηα ἴο δηάυγο {Π6 ρστοαϊθδὺ βυ οτῖηρθ 1 οου- 
Βίδ ΠΟΥ δηὰ ουϑὴ γ ἢ ΟΥ, Ὀαϊηρ; αϑϑιιγοὰ οὐ ἀἰνί πα βιρρογίβ, δῃὰ {παῖ 
διοαὺ βῃουὰ θ6 (ποὶς σοσαζὰ ἴῃ ϑασθη. (Ναί, τ. 10---12. ; 1μπἴκο ΧΙ, 
4, δ.; 1 οί. 111. 14., 1ν. 12, 13.) 

Αϑ Κηον]οᾶρα 8 ὁΠ6 Οὗ {π6 πον οϑὺ ᾿πργονοηλθηίβ οὐ {{Π| πιϊηα, δπὰ 
οὔ [Π6 ρστεαίοϑί δΔαἀναπίαρα ἴο ἃ 16 οὗ ΡῥΙΟΙΥ δηὰ νἱγίαθ, 1Ὁ 19 γα ΘΕ Υ 
ὈΓΡΘα ὍΡΟΙ 8 848 ΟἿΓ ἀυν ἴο Θπαάθανουσ ἰο σοῦ ΟΣ γλϊη 5 {ΓηΙβῃθα 
ὙΠ} αἰνίηθ δηα 86} Κποπ]θρο. Απά {πὸ Κπονεᾶρα {ποτὰ γσὸ- 
αυἱϊγοαὰ 18 πόϊξ πλογοὶν οὗ 1ῃ6 δβρϑουϊαίίνα ποίϊομαὶ Κιπά, ΟΥ̓ βοίθῃοθ 
[486] 8ὸ οδἹ θᾶ, θαΐ δύο ἃ Κπον]οάρο οὗ [πο86 {πιηρ8 ἡ ϊοἢ ἀγα οὗ 
[Π6 Βιρμοδϑὲ πηρογίδῃοθ 0 ΟἿΣ ὨΔΡΡΊΏΘ658, Δ8 ΤΥ ΠοΙρ 018 ἴο πλλκα ἃ 
ῬΓορτΘΒ8 ἴῃ 41} ΠΟ] 688 δηα σοΟ 688: Μὲ πηυϑὺ ΘμἀΘΑ ΟΌΓ ἴο0 ΚΤΟῪ ἴῃ 
γυϊϑάοπι δηά βρί γι] ἀπ ἀογβίδπαϊηρ', 80 ἃ8 ἴο ἀἴβοθγη {πὸ {π|ηρ8 ψ] ΠΟ ἢ 
ΑΓ Θχοοὶ ]ϑηῦ, δηᾶὰ ἴο ργοόνα Ὑμδῦ 18 ἴ[ῃ6 ροοά, δπα δοοοϑρίδθϊο, δπὰ ροῦ- 
ἔδοι Μ}}} οὐὁἨ (ἀοά. (Φοδη χνὶὶ 8. ; ῬΆ1]. 1. 9, 10. ; Βοηι. χὶ!, 2. ; ΕΡΉ. 
γ. 17.; ΟἹ]. 1. 9, 10.; 1 ΤΒοβδ. ν. 21.; Το 1. 1.) ΕἼΔΑΙΥ, 10 18. τὸ- 
αυϊγτοὰ οὗ υ8 ἰμαΐὶ γα τὰκ 1ὖ ΟἿΣ σοπίϊηυθα Θηάοανοι ἴ0 Ο,ΟΝ Ἰῃ 
ἄτϊδσα, ἃμὰ ἴῃ ΘΥΘΙῪ αἰν]η6 Υἱγίι ; [ὉΓ ΜΠΙΟΐ ΡΌΓΡΟΒΘ τα τησϑί ᾿ἰν6 
Δ τγα}κ Ὀγ ἐδ}, τολίολ ἐς ἐλα διεῤδίαπος Ὁ ἐλμπῖπφε ἀοροα ἴον, απὰ ἐλὸ 
ευἱάεποο Οὗ ἐλίπφϑ ποὲ δοεπ.0 Απὰ 848 αΐϊυγο 116 δηὰ Ἱπητλ συ δ! Υ ΔΓΘ 
ΠΟΥ Ὀγουσῦ ᾿ηΐο {86 τηοϑὺ οἷθαῦ δηα ὀρθὴ Ἰισἰἴ, γα 86 ταῦτα ἴὸ 
ΟΆΓΤΥ ΟἿΓ αβῖγοθ δηὰ σἱοτγβ ὈΘΥΟηα {Π16 ἰΥΔΏΒΙΟΥΥ Ὑγουὰ δπα 4}} 118 
ΘΠ)ΟΥΠλΘηΐ8, πα ἰοὸ 866 (86 {πῖηρβ τ] Οἢ ἀγα αῦονο, ἀπ μΐδοα ΟἿΣ 
οΠοϊςοϑὺ αἰδδοίϊοηβ {π6γο. (2 Οοσ. ν. 7. ; ΟἹ. 11). 1, 2.; Ηοῦ, χὶϊ, 14.) 
Αδοογαϊηρὶγ, [86 ΟἸιγϑαῃ 118 186. σοργαβοηιθα ἀπάθν [Π6 ποῦ]6 ᾿τλδρὸ 
οὗ ἃ οοῃνογβαίίοι τ ιτὰ ἤθάνοη, δηα οοιμηπιηΐοι 1 {π6 ΕΑΙΠοσ, δπὰ 

ΥΟΙ,. 1. ΒΒ ᾿ 
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σι Ηἴ6. βὅοη “96808 ΟἸγὶδῦ : 1Ὁ 18. 84 ΘΟ πα] ἀϑριτῖηρσ ἰουσαχαβ ἐμὰ 
νογίδοϊίοη οὗἩ οὔγ παίασα ἴῃ 8 οοῃίοσι εν ἴἰο {Π6 αἸνὶηθ ροοάση 655 δηα 
ῬυτΙγ, ἀπ δὴ δηἀθαυοῦγ ἴο ἀο {886 ν«}}}] οὗ (ἀοά οπ δαγίϊι, 88 16 18. ἀθῃβ 
1η ποανοη. (ΡΉ1]. 111, 20.; 1 Φοἢπ :. 8.; ῬῺ]], 111. 12---14.) ΤῸ 4]]} 
ὙΠΊΟΝ ταν 6 Δἀάοά {μα Ὁ 18. {π6 ἀἰδιϊρῈ ]Βηϊηρ᾽ Θπατγδοίοσ οἱ ἘΠὸ σὸ- 
Ἰσίοη οὗ 688, ὑμαῦ στ }116 1 ἀϊγθοῖβ 8 ὕο δβρῖσθ ἰο ὅπ ρμβεβὲ ἄθστεα 
οὗ τηογϑὶ Ὄοχοοι]θησο, 1ξ ἰοο ἢ 68 τὰ ἴο τδιηὐδῖη ἃ οσοηδβίδηϊ Β6η86 ΟἿ ΟΣ 
ΟὟ ΘΆΚΏΘΒΒΕΒ 8η4 ἀοίοδοϊβ, δπᾶ οὐ οὐσγ 1πϑυ ΠΟΙ ΠΟΥ ἢ ΟὈΤΒΟΙν θα. 
Ιη 186 ΟοΒροὶ 411} Ὀοδβδίίπρ δῃὰ οοηῆάδομοθ ἴῃ οἱγ οὔσῃ τἱρῃθοιΒΏ 688 
Δ τρουϊίϑ 'ἰΒ οχοϊυάοαᾶ; δηὰ ψ αγὸ ᾿ἱπβίγυοίοα ἴοὸ ρἷδοθ οὔὺσ νυ Βο]6 
ἀεροπάθηοθ ἀροη 1π6 στο οὗ ἀοἂ ἴῃ «688 ΟἸγῖβὶ ον Ἰωογὰ, σίντησ 
Ἀΐπὶ {Ππ| ρἸΟΥΥ ΟΥἮὨ ΘΥΘΥῪ ροοά {πΐπρ (δα 18 ἴῃ 18, οὐ ψΈΉΪΟΝ 6 ἀσὸ δῃ- 
ΔΌΪοα το ροσίοσμ ἶ 

4. ἴῃ τονϊονίηρ [μ6 ᾿οδάϊηρ, ἔδαΐαγοβ οὐ ΟΠ τβδη Μογα έν, ἐ86 
λοϊήπεθε οὗ 1ϊ8 Ῥγθοθρίβ 18 ἃ οἰγοιπιβίδηοθ ἰῃαὺ ἀθιηδη 48 Θϑρθοῖαὶ ΘΟ 51- 
ἀογαίίοη, δηα 18. ἃ ὑγοῦῦ ἔμαῖ {μ6 το] σίοη τ ἈΙΟἢ ἱπουϊσαίθβ 1ὲ σαπιθ 
ἔγοῃ ἀοά,. ΑἹ] 108 ῥγθοθρίβ δἷτὰ αἰ ΓΘΟΙΥ δὖ {πὸ μθασί, 10 Πα σ'οὋδϑ 
αρουΐῦ ἴο ἔοστη [86 οτίογίον οἵ τῶᾶπ. Τὸ τῃθγ ον Θχύθοσ μα] ἀ 168 1ὲ 15 α 
ΒΊΓΔΏρσοΥ. [Ὁ ἔοστηβ {Π6 1ἰνοβ οὗ τζθη πὸ οἴμογυίβα (8 ὈΥ ἐοστηϊησ 
{Π6ῚΡ ἀἸΒροβιοηβ, 10 ΠΘΥΟΥ Δἀάγθββοθ 1861 το {πμοῖγ νδῃν, 8618} - 
Ὦ 688, ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟΥ̓ΠΘΥ ΟΟΥΤΡΟ ὈΓΟΡΟΙΒΙ͂. ΟἿ {πθ ΘΟΒΊΤΑΓΥ, 11 ἀθοίαγοβ 
ΟΡΘἢ ΜΓ ΔΠα ἸΣΓΘΟΟΠΟΙ]ΘΔΌΪ6 ΘΗΤΗΣΥ͂ ἀραϊπβί δυεγν 61] ἀϊβροβιίΐοι ἴῃ 
106 υτηδῃ ποατί. [{ [ο]ογαΐῖοθ ποθ. ΟἿ ἢ6 τπηοϑὲ οαϊουβ 8118, βοἢ ἃ8 
αἸβοθθάϊθμοθ ἰο Ῥαγδηΐβ, αἰβῃομοβίυ, 1π] υβῖ16 6, δηα τηῦγάοῦ, 10 ΒρΘδΚ8 
ΜΙ ΔΌΒΟΙΤΟΠΟΘ. [10 βᾶγϑ {παὺ {Π6Ὺ οὐρῆϊ ποὺ ὄνθὴ ἴο 6 παπγοᾶ 
διηοηρ ΟΠ τιβδηβ, Βυΐ {Π]8 18 ποὺ 8411. [Ὁ ἀοβοθηᾶϑ ἰηΐο {μ6 μοατί : 
1ῦ Ρυΐῖβ ἔοι 118 παπα πα θ᾽] οἶα ουὖ ἜνΟσῪ τοοί οὗ Οἱ ΘΓ 688, τ ΒΟ, 
ΒΡ ρΊπρ' ὰρΡ, σου]ά ρο]] ἴα {86 508] δηᾶ ἀ68]6 {π6 16. Μβηγ ργίη- 
ΟἸΡ]68 το ἢ [Π6 ἡγοῦ ]α ἈρΡΡτονοΒ, 8η4 Ομ ΤΔΩΥ Οὐοδϑίοη8. ΘΟὨΒ᾽ 46 γ5. ἴο 
ῬἈῈ ΠΑΓΠΆ]ΘΒΒ, ---- 88 ΔΙ᾽ ΠΟ, ἴΠ6 ΘαρῸΥ Ῥυγϑυῦ ΟΥὗἮἨ θα ἢ, ἔθ πη 6 88 [ῸΓ 
ὈΙβαβαγα, γι ἄθ, θηνυ, γοσθηρθ, οοηίοτηρὺ οὗ οἴμοσβ, δπα ἃ ἀϊβροβί τοη 
ἴο ΔΙΤΕΥ 76ϑηρ, --- ὕπ6 (ἀοΒρθὶ σομάθπιηβ ἴῃ ΘΥΘΓΥῪ ἰοση δηα ἀορτεα. 
10 ἔογθιἀ8 {μ6 Ἰπάυ]σαποθ οὗἩ {Ππθηλ ὄνθη ἴῃ Ὁπουρὶῦ ; 10 ῥυόμ 8. 1Π6 
Δα ΓΟΥΥ οὗὨ {Π6 6Υ6, ἀπά {Π6 τηυγᾶον οὗἩ (6 Ὠδατῦ; δηῃᾶ σοπηπηδηάβ {μ6 
ἄοδῖγο ἰὸ 6 βίγδῃησ)βϑᾶ ἴῃ 118 οἱτῃ. ΝΟΙΒΘΥ π6 Παπάθ, [Π6 ἴοπραο, 
186 Βοδά, ποῦ {π6 ποαγῦ πγαβύ θ6 σι. ΠΥ οὗἉ οη6 ᾿ἰπχαϊγ. Ηονονοῦ [ῃ8 
νου] ἁ τοδὺ ἀρρ]αυὰ {π6 Πογοῖο διηθι οι οὐ οηθ, [6 ἴονα οἵ σίοτυ ἴῃ 
δοί μοῦ, ὕΠ6 ΒιιοσαΒβι}] Ῥαγδυίβ οὗ δβήαθποθ ἴῃ ἃ ἰμϊγά, [π6 δισὶ- 
τηϊηἀοα τχιάθ, [Π6 ρ]οπίησ ραϊγϊοιβπι νυ Π]Οἢ που σοπλροὶ 411} {86 
ΠΟΙ ΠθουΓΊηρ᾽ πα ]Οη8 ἴο Ὀο {Π6 πΘΟΚ, (Π6 βίεδαγ ρυγδβαϊ οὗἁὨ τετεπσο 
ἴουῦ 1η]υτῖο8 ΥΘΟΘΙγΘα, δ πα ἃ ΒΟνΘγοῖση οοπίοιηρί οΚΓ ἐδ τιὰθ δπᾶ 
Ἰσῃοῦ]6 νυ]ραν, --- ΟΠ τ ΙΒ. ΔΠΠΥ σομἀοπηηβ {Ππ6ηλ 4]}, δῃα δῃ)οΐπβ {6 
ἀἸβοῖρ]68 οὗ Ψ6βι8 ἴὸ ογιοῖ νυ ποπὶ πὶ μβουΐ ἀοῖαγ. Νοῦ οὔα 18 ἴο 6 
ΒΡΑΓΘα, {μουρῇ ΘΑ 88 ἃ στἱσῃΐ ΟΥ6 [ὉΓ 86 ΟΥ̓ Ρ]ΘΑΒΌΓΟ, ΟΥ Θύθη πθοθϑ- 
ΒΑΤΥ͂ 88 ἃ τἱρῃν Βαπᾶ [ῸΓ ἀδέοποε οὐ ἰαθουγ, Ὑμὸ (ὑοβροὶ ἄοθϑ μοὶ 
ῬΓ6Β8 ἸΏ6η ἴο ΟΠ ΒΙ 6 ψμδὺ ὑπο ὶγ 8] - ἸΏ 6 ἢ ΤΩΔῪ ΤΠ οὗὨἉ {π6 πὶ, Οὗ 
ον 1 1] αἴεοῦ {ΠΟ ῚΓ ἰθιηροσαὶ ᾿πίογοβῦ ; μας νἢδὶ ἴβ ΤΊ, ἀπὰ τ λδὶ 
18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ [0 ὑΠ6}} ν76}}-δϑαῖηρ, “1 σοὺ ΘΟΙΡΙΥ τ 118 ργθοορ 

. Ὁ Σοϊδπᾶ 8 Αἀνδηίαρα δηὰ ΝΟ Υ οἵ (ἢς ΟἸγίβεϊι) Πονοϊδιίοη, νοὶ], ἰἱ, ῬΡ. 309---319. 
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γοῦ τηυδὺ ὅδ, ἀπ ποῖ ΤΩΟΥΘΙΥ δέθηὶ ἕο ὅθ. Τι 16 (06 ποτὶ {παὺ 18 το- 
αυϊγοα ; δπά 4}1 {86 ἀϊβογθηῦ ργθβουι θα ἔοστηβ οὐὁἨ ὑγοσβῃρ δηᾶ οὐϑαϊ- 
666 8.6 Ὀμύ 80 ΠΊΔΗΥ͂ γΑΥΙ ἃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΟΥ̓ ΤΟ Πα οηΒ οὗὨ 1.᾽} 

Νοῦν, 18. ΔΩΥ ἰμῖηρ [ΚΘ (818 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἱπ [86 τυιεϊπρθ οὗ {μ6 
ΟΡΡοΒβϑιβ οὗ τονοϊδοη ῦ Νο. ΤΟΙΣ ἸΔΟΥΑ]Υ, γα πανθ 866, πα8 Ὸ 
ΒίδηΑ͵1 ; δηα (μοὶγ οοἂθ οὐὗἨ τηογα]β 18, ἴῃ ἔδοῖ, βυυνοσβῖνα οὐ αἱ] 
ΤΠΟΓΑ]γ.2 ὙοῖΡ ΘΙ βοθηθ (0 (αΚθ πὸ οορῃΐδβαπο οὐ {π6 Ποδγί. 
ἈἈσοογαϊηρ ἴο {πθπὶ, “πο γ6 18 ΠΟ τηογῦ ΟΥ ΟΥΏ16 ἴῃ Π6 ἰπίαπίϊοη.᾽ 
ΤὨοὶν τ ΓΑ] ΠΥ͂ ΟὨΪΥ 9068 0 ἔοστω [δ 6 δχίθυϊοσ οὗ {86 τῶδῃ. [Ὁ 8]1]0νγ8 
ἴΠ6 υἱτηοϑῦ ΒΟΟΡΘ6 ἴοὺσ ν]οΚοα ἀθδβίγοβ, ργου θα ὑπ Ὺ 6 ποὶ οαγτϊοα ἰηΐο 
Θσχθουϊοῃ (ο {86 ᾿Π᾿ ΤΥ οἵὁὨ ΒοοΙΘ(Υ ; δηὰ, βοσοσάϊησ ἴο {πῸ6ῚῚ οο0α6 (48 
ΤΟΟΘΏΠΥ ῥγουλυϊ αὶ), [6 αϑβαβϑιπαίοη οὗὁὨ ἃ Ῥϑύβοῃ, ὙΠῸ [ὋΣ ΒΟΙῺΘ 

᾿Ἰτῖσα! ΓΘΆΒΟῚ ΤΩΔΥῪ Ὀδσοι6 ΟΌΠΟΧΙΟΙΙΒ, 18 ἃ ἰδ 4 ]6 δοῖ; {π6 ῥγοὶ]- 
ἰοη οὗὨἨ [86 υπϊανγία! ᾿πίογοοῦγβο θϑύνγθθῃ [06 Β6ΧΘΒ 18 ἃ ρϑυνδγβίοῃ 

οὗ {86 ““ ῥ]αϊπεδὺ ἀϊοϊαίββ οὗ παίυγο ; ἢ δηὰ ἀδοαγϑὰ οἱά δρὰ 18. ποῦ 
ΜΓ [86 ραῖη8 δηὰ δχρθῆβα δοϑίονγοα 1π ϑαρροσγθηρ 10] 

70 18 ΟΣΩΥ οὗ ποίοθ {πα 186 (οδροὶ ἱπουϊοδῦδβ ἴμο Ρυγοδὺ ψΟΥΒΠρ 
οὗ ἀοἄ, δηὰ 8] 1] γϑ ποθ ἸρΟῚ Ὠ18 ΤΔΟΓΟΥ͂ δηᾶ σοοίάηοδβ; δυΐ διηϊὰ 
8}1 {16 ἀϊδοογάδηῦ ἰμθοσοβ οὗὨ τ σα 8 Ὑγ ἢ μανο Ὀθθη οοπίγινοα ὈΥ͂ 
τηοίίοστι ΟΡΡΟϑθ8 οὗ γϑνϑἰδίίοῃ, {ΠΟΥ͂ 8.6 Ὁπδηϊτηοιβ 'η Θχοϊαϊηρ (86 
Πυνηα Βοῖηρ ἔγουλ {86 ῖν βγϑίθῃϑ οὐ οδἰβῖσβ, (89 δνϊποίηρ {παὶ Π6ΥῪ 
ἉΓΘ αἰεἰείε ἴῃ ἱμθΟσΥ, ρασαπε ἴῃ Ἱποϊπαίϊοη, απὰ αέλεῖεές ἴῃ ργϑοίίοθ. 

“ἍΤῊς σπορὰ οὗ δουιρύυγθ ἀγο βρὶσιῦ ἀπα 116. ΤΏΘΥ δγὸ ἴδ6 Ϊλῃ- 
δυδρα οὗ ἰσυε. ἘΣΥΕΣΥ δχδογίδϊίοη οὗ (μσιδί δηα ᾿ΐδ ἃροβί]θβ 18 ᾿πι- 
Ῥγοσηδίοα τι (Π18 Βρὶγῖϊ. 1.60 1ὴ6 τοδᾶάοτῦ ἴαγῃ ἴο ἴΠ6 ὑν ο ἢ οΠαρίον 
οὗ (π6 Εριβι]6 ἴο {1π6 Ἐλοιθδπβ ὉΓ δὴ Ἄχδηρίθ, δῃὰ σοδά 1ὑ οαγοίι]]ν : 
Ἰοὺ δῖα Ηπά, 1 6 οδῃ, ΔΠΥ {πιηρ ἴῃ (6 ρΡυγοϑί ραγῦ οὗ {π6 τυ σι ηρ5 
οὗ ἀοἰδίβ ἐπαῦ 18 του οὗ Ὀοϊηρ σοιμραγοα ψ ἢ 0 Νὸο: νἱγίαθ 
1186} 18. πὸ ἰοηρδν υἱγίαθ ἴπ {ποῦ μαπθ, [{ [ο868 118 ομᾶγπιβ, νῃ 6 ἢ 
ἴον αἴδοῦ ἴο οπιῦτϑδοθ 1. Ὑμοὶγ ἰουοῖ 18 ἐμαὶ οὗ 1Π6 ςο]ὰ Παπα οὗ 
ἀοαῖθΒ. θα τηοδὲ Ἰου ὶγ οὐ)θοῦ 18 ἀαρτγινοα Ὀγ ἰΐ οὗ ἴδ ἀπὰ Ὀδδιιίν, 
δῃα τεαιοοα ἰο 8 Ββῃγῖνοὶ θα τμδδ88 οἵ Ἰμδοίινα ἔοστηδὶ γ." 

ὅ. ΤΠ ἰαδί οἰγουτηδίδησθ ἰὼ Ὀ6 ΟΟΠΒΙἀΟΥΟα ἴῃ του τηρ ὑπΠ6 τηο- 
ΤΆΪΥ οὗὨἨ [86 Οοθροὶ '8, (86 πιαπποὸῦ ἴῃ ΜΏΙΟΣ Ὁ 18 ἀο]νογθα ἴὸ 8. 
ὝΙΙ6 ἔθ δῃοϊθηῦ βαρϑθ οοῃῆποα {Π6}Ὁ ὑγθοθρίθ ἴο {μοὶσ σϑβρϑοίϊνο 
ΡΌΡ118, ἴπον ἀϊδγοραγάθα (Π6 τι π4Ὰ6, ἴῸΓ ΠΟΒΘ τρογαὶ ᾿ἰηϑίγαοίοη 
ΠΟ ῬΓΟΥΊΒΙΟῚ 788 846 ; δηα Ὠονγονοῦ ὁσχοθ ]θηΐ δὴν οὗὨ {Π6}Γ ργθοορίθ 
ΘΓ, 801}} ἹΠοῪ ψογὸ ἀσϑαϊυϊο οὗ βυῇήιοϊοης ποῖρηΐ δηὰ δὰ ΠΥ ἴο 
δηΐοσοο δον ἱπβίσυοίομϑ, δηαὰ ποὺ υπίγοα ΒΥ {π6}Ὶ οοπάποὶ νγαβ 
ΑἸ ΓΘΟΙΥ οΡ ἴο ποῖ ργθοορί8βΊ0 Βυΐ {6 ρῥτϑοδρίβ οὗ 16 (ἀοβροὶ 
ΔΘ Ρογίδοι Υ πδίυγαὶ, ἀμ ΟΙΩΙΠΘΠΏΥ δαἀδρίρα ἰο {86 βία οἵ δυθῦυ 
οἾαδ8 οἵ βοοι βινΥ, δῃηά οδἹουϊαίθβα ἴο ῥσομιοῖθ {Π6 σϑδὶ Ὠδρρίηθββ οὗ 4]]} 
ἸΏ6η. ΘΙ ΡΠΟἿ Υ δηὰ ῥ]δίηποδθ δγὸ {86 οΠαγδοίθγιδίϊοβ οὗ 4}} ἢ σῖβὶ 8 
ΑἰἸἰβοοῦγβαθ ; δΠπα ΔΡΡΘΑΓ ποῦ ΟὨΪΥ ἰπ {86 ἰδησιαρο 6 οιηρίογοα, μυΐ 
Α.Ϊδο ἴῃ [86 Δ]] υδἱοηδ δηά 1} πϑ ταί οηβ ὈῪ ποῖ ἢθ Θηο ΟΣ Γϑοοιη- 
τη η694ἃ 8 ἀοοίΓ 68 ΟΥ ΤλοΓαὶ ὈγθοΘΡίδ. 

1 Βογιθβ ἘδΒΑΥ οὐ (πΠ6 Ὠὶνίπο Αὐἰ δου οὔ ἐπ Νίεν Τεδβίδιηοπι, Ρ. 74. ΕΜΠ]]οτ᾽ 5 608- 
Ῥοεὶ "8 οσσπ Ὑ᾽ϊποαβ, ὑ. 37. 

3. 8.66 Ρρ. 28, 39. σκργὰ. 
9 ἘᾺ})}0ε᾽ 6 Οο9ρε] ἰϊδ ον ὙΠ 655, Ρ. 42. 

Β52 



312 Τοοίγῖπες απὰ ἤογαὶ ΤΥγοσερίές οΥ ἐλε 1 }ῖε, 

ΟΥ̓ [6 βἰπιρ οἰ πᾶ μ] αἰ ππθββ οὗ ἰδηρσιασοα τοῦ ροσνβᾶδθα ἐπ 
Πιβοουγβοβ οὗ 6β8ὺ8 (τί, 88. τ }] 28 οὐ οἰθδὰσγ δῃὰ ἀοδηϊο Ἰτεδίήίήσιιοίζοη 
18. τηοτὰ] ἀαγ, γγ6 πᾶυ6 8 σορ]οῦα τη 046] ᾿ῃ Πῖ8 ΒΕυτηο οἢ {π6 τηοπηΐ. 
ΤΙη {π80 ἀϊδοοιγβα 0 δγί!6]6 18 ̓ πτοάπορα ποῖ π6 ἰθανοβ οι μ σ ἀοιδέ- 
δ] οὐ δ σιουβ, Νοῦ ομἱν ἄοθβ 6 ἀἰβίϊῃον Ἔχρουπὰ ἐμ ὑσγο- 
ΕΙΡΙοη8 οὗἨ {π6 δποιθηΐ αν, Ὀαῦ Π6 480 ρῃ]αδθβ, 'π ὁρροβ οι ἴο δε 
{ΠἸηρ8 Ῥγο 64, ἃ. νΑΥΙ ΟΥ̓ οὗὁὨ ἀαΐς68 ἡ Β1οἷν ΠΘΙ6Γ ἰ.6 ἴδστβ οὐ {ΠῸ 
αν ποὺ {π6 Θχρ απδίοηβ οὗὨ {π6 «αὐγϑ Πδα ονοὺ ΘΧΌΓΘΒΒΙΥ σοοορηϊβοα. 
Ηᾶδς Δρρ]168 186 ἰατν οὗ ἀυΐγ ἰο ἴΠ6 δοογοῦ μου ρῖβ δηα ἀἸβροβὶ Σο;δ οὗ 
[ῃ6 Βοαγί, δ τουοῖ 838 ἴο {π6 δομῃίσοὶ οὐ σορυϊδίοη οὗ Ἔχίοσιμα! οου- 
ἀποῖ ; δῃᾷ ὀρροβοβ ἴπ6 σοπυΐηα βρὶγιῦ οὗ ρυγο δῃα Ῥγβοίϊοαὶ σ ΟΣ ΠΥ 
ἴο 41} {π6 Ἰοοβθ απ ρογῃϊοίοιιβ ἰθπθίβ, Ὀν ἡ Βϊο ἔαϊβθ οσ ἱπσοσωρούθης 
Ἰηβίγ οὕ Β αι σειν 186 Ρ6ΟΡΪ6, ὑβδοῦϊηρ' ἔογ ἀοοίσιμοβ ἔπ6 δΘοτασηδπῆς- 
πιθηΐβ οὕὗτηθη. 76 Βαηγ6 Ὀ]Δ 1) Π688 οὗ ἰδηρτασα ομαγδοίουβθα 41} {Π6 
οἴοὺ ἀἰβοουγεθϑ οὐ “6ϑ8 ΟἸσιβί, 88 "811 δὲ {π6 ρσδοῖίοδαὶ ρασίβ οἱὐὔ {π6 
ΔΡοϑβίοὶο ΧΙ ΏΡΒ. 

ΤὮδ Β 0] οἷν δηαὰ ]πηοβα οὐ ΟἾΥ ΙΒ  Β ΤΏΒΏΠΟΓ ἅτῸ ᾿ἰἰκονγ 86 οου- 
Βρ᾽ουουβ 'ῃ (86 παΐαγο οὗἁἨ δ18 41} δ᾽ 0η8 8 1ῃΒιΓ ΟΠ] ΟῊΒ ; 41} οὗὁἨἍ τ ΒΊ ἢ 
ὙΟ͵Θ ἀογνοα ἔγομῃ οδ]θοῖβ ἔμ] ἴο [Π6 ΔΡΡΓΘ ἢ η βίοι οὗὨ τη Κη δῇ 
Ιαγρθ. ΤῊΪΒ 18 ΟὈνιοιιΒ 0 ΘΥΘΓῪ τοδί οὐ ἢ18 ἀϊβοουσβθβ 774 εἰξψ 
δεέ οπ α ἡὲϊὶ, --- ἐδι6 βαϊέ ὁ. ἐλὸ εαγίῇ, ---- ἐδε σαπαϊε ιοῤτῖολ ἐ5 ποέ ἐο ὅδε 5εέ 
μπάοῦ α διιϑλεῖ, δὲ μροπ α σαπαϊοβέϊοῖ, ---- δε υἱπε απα ἐδιε ὁγαπολες, -- 
λό ϑιορλεγα ἀπά {}ι6 δὴερρ, ---- ΔΛ 6 ̓πδίδῃοθβ Ἡ Β1Οἢ ὁδηποῦ θα ἔογροίζδη. 
ἼΠ686 8η6 58: 18. ΘΧΘτηρἾ68. ἅγα {116 Ὠαρρὶοϑὺ οὗὨ 411 α]] δῖ οηβ, δπα ἐπ 6 
Ὀαδβὲ οὗ 8}} "]υδίγα οπη8. ΤΠΘΥ ἃγ6 παῦαγαὶ Ὀτῦ ἤογοΙ]6 ἢ ΘΥΟΓΥ ὙΠΟ6ΓΘ 
οἴϊοσιησ {ΠοπΊβο]νοϑ, ἀηα οὐ σῪ ἤθγα Ὀθδυῦι αὶ] ; ἈΠ} 4, θα ρο5- 
Β6Θ864 οὗὨ πβυβηοϊοηὺ αἰρΉΣΥ ; δηὰ αἰδυβ δἰϊοπθα τ 818 ὨΙρα 
ΤΘΟΟΙΠ]ΘΠἀδίοη, τπαῦ ΠΟῪ ΓΘ ΘΑΒΙΥ ὑπαογβίοοα ΟΥ̓ 6 1 ΘΥΘΓΙΥ͂ 
βιϊυδίοι οὗ 116, 

ΤῊΘ ΒΆτ.6 ἢ] ΔΙ ΏΠ688 δηα ΒἰΤΩ ΠΟΥ ΟΥὮὨ ΤἸΩΔΏΠΟΥ ΔΓΘ 4180 ουϊησθα ἴῃ 
{Ππ6 ῬατγαΌ]68 ἀβ) νογθὰ Ὀν Ομτὶδῦ, 1 ηβίσιοίοη ἀρρθδᾶῦβ ἴο ᾶνθ θθθῃ 
ΘΟΙΜΠ ΠΟ Θα ἴῃ Δ]]ΘΡΌΓΙΟΑΙ αἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ σΘΏΘΓΑΙΙΥ σϑβαιι]πρ' (8686, 
ἴγοτῃ {π6 βϑυ]]θϑῦ ἀρ68; Ῥαῦ 0 ᾿ηβίγιιοίου οσ ον ἔγαπιθα ἔβϑιη 80 ΒΑΡΡΥ 
αϑ ΟἸγιβ,, ΤῊΘ ἘΠΩ͂Ν ἴο ψΠΙΟΣ Βα Δ]}468 ΓΘ ομοβθ 1 ΒΌΡΓΘΠΙΘ 
[οἵ ; δα {6 Δἰ] 808 αγὸ σοηἀποίεα ἢ {π6 αἰπιοϑὺ 5Κ1}} δηά 
ΒιΙΟΟ688. ΤῈ ΔΙ] ΘΡΌΓΙΟΑ] ρΡατί Οὗ 1ῃ6 Β(ΟΓΥ 18 αἰτναγβ δὲ δηὰ ᾿τηρταδ- 
ΒΙ͂ν 6, ΘΟΠΏΟΠΪΥ ὈΘαι ἃ], ποῖ ἀγα ΘΠ ΠῪ Βυ]πιθ, μα ἴῃ βανθγαὶ 
Ἰηβίδῃ668 ΘΙΏΪΏΘΏΓΥ ρα μοῦο. Τἢδ πηραπίηρ, ΜἬΙΟΝ 10 18 Ἰπτοπθά ἴο 
ΘΟΠΥ͂ΘΥ, 18 δὖ [Π6 5816 ἔπη ἀεἢπηϊ6, οἶδαγ, ἀπ οονίουβ. ΤῊ ράγαῦ]6, 
Ἰπβίοδα οὗὁὨ βμδαϊηρ {πὸ {πουρἢϊ, 1] π}} 68 1 ; δηα, ᾿ηβιοβα οὗὨ Ἰοανίπσ 
{π6 τϑδάϑγ 1 ἀουδί, σοπέγιθιιοβ ποῖ 4 [πἰ{16 ἴο {π6 βα δ οοη οὐ ἢ}8 
παι ϊτῖθ8. ῬΠΘἢ 1 σοηβιογ [6 ρογρΙ 6χϑα απ θηϊρτηβίϊοα] ΤΩΔΠ ΠΟΥ 
1. ΨΥ ΒΙΟῊ {πὸ “96 718} δπα (ἀθητ}]6 ἰθδσθοσβ, αὖ ἰμαῦ ἰἴηθ, οοηνογοά 
ἸΠΔΩΥ͂ οὗ {ποῖν ᾿πηρογίδηϊ ᾿ηβίσ 0 η8, τ 88}4}} οῃ 186 οὔδ ᾿ϑηᾶ 866 
1118 Θμαγαούθσιϑοο οἵ ΟΌΥ βϑδυ:ουγ᾿Β ἀἸΒοοῦγΒοϑ ἴῃ ἃ βίζοῃσογ ᾿ρμῦ; δά 
οὐ {π6 ΟΥοΥ 884}} δ6 ]ο ἰο δάμιϊῖγο {μ6 πϊβάοσῃ ἢ Ἡ ΒΙοΝ, ᾿π 118 
γοϑροοῦ, 6 ἵδυρ)ιύ τδηκιπα. 

᾿ νυν ριθ ϑγβίοπι οἵ ΤἼΘΟΪΟΡΎ, νοὶ. ἱϊ. Ρ. 280. ΤΉ ἰἧτοθ ἀϊβοοῦγβαβ ἱπ ἐπαὲ νοϊαπια 
οη ἴδ Ἄ“βασγβοῖοσ οἵ Ὁ" γίδὲ 88 ἃ ὑγορβοῖ δτὰ ραγι Ὁ] ΤΥ να] Ά8]6 ἴον τοῖς οὐ σία! οὗ 
τπουρὰς δηὰ [86 ἱπίογοδιίηρ ΠΔπηοΣ πὶ τυ Ὠΐοἢ τπ δι ]οοῖ ᾽8 ἰγθαῖθ. ΜϑηΥ Ῥοδυῖω! οὐ- 
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ὙΉ6 ρτὰθ δπᾷ υαπῖν ποτα (86 ρΟΘΏΘΙΆΙ ομαγδοίθυ βίῖοβ οὐ {86 
ον 8 δηα (ΘΠ Ε]}6 ἴοδοθοσθ, (σῖδὲ Ἔχ Ὀ116α 1ῃ 18 ΤΒΉΠΟΓ Οὗ (686 ἢ- 
ἱπρ; {86 πιοδῦ ροσγίθοῦ τηοάοδίν ἀπὰ ἀ6]οδου, ὈΪοπαρα τ ῖ [ἢ [6 τὐτηοϑῦ 
Ἰείάβος Δηα Ἰηζορτιν. Υ̓Ώ.16 Πα οχροβοα {πὸ οοσταρίοη οὗ ἀοοί 6, 
Δηα ΠΥΡΟΟΓΙΘΥῪ ἴῃ Ῥγδοίϊοθ, οὗ {86 ϑουῦῖθε8 δπὰ ῬΒαγίβοοθ, ἢ Βυοἢ 
οἰθαγηθθϑ οὗ ουϊάθμσοθ δηά βι 0 ἢ} ΡυΠΡΘΠΟΥ οὗ ταρτγοοῖ, ὑπαὶ πο {Π6πὶ- 
Βαεῖνοβ οἴὔδη βγη ἔγοιῃ (86 ἀοσίοοϊοη, δπα ἰγοι Ὁ] [Ὸγ [06 νΟΙῪ 
οχϊβίθῃςοα οὗ {πῸὶ. ὑσὶ ποῖ 68 δηα ὑΠΘῚΓ ΡΟΎΤΟΓ, ποῖ ἃ ψοτσά, ποῦ ἃ 86 }{}- 
τηθηΐ, [6}] ἔγουῃ ἰδ 1108 ψ ΒΙΟἢ ΘΙ ΓΠῸΥ σου] ΟΥ οδῃ σῖγα ρα ἴο ἃ τηϊπά 
οὗἩ {86 πιοδί Βπιβῆοα γοβηροιηθηΐ δηα νυἱσίπθ ; ποῖ ἃ ποσὰ, ποῦ 8 βοηϊ)- 
Ιηθΐ, [48 Ὀ66η υἱξογοα ὑμαῦ σδῺ δυγακθ Οη6 ρτοροῦ (δουσῃΐ, οΥ 
ΔΙ]τα ἢπ {Π6 Ἰοαδῦ ἀοστθα ἴο ΔΩΥ͂ ᾿ΠΊΡΓΟΡΘΓ δοίη, 

ΤῊΘ πνοῖρῃὶ οὗὨ 18 ρσθοθρίβ, δῃα [ἢ ΏΔΠΠΟΡ ἴῃ ΠΟΙ ΠΟῪ 66 ἴἢ- 
οὐϊοκίοα, ᾿πηραγίοα ἴο ΟΠ γΙθοΒ ὑβδοβίηρ ἃ ἄορτθα οὗ δ ΠΟΥ ΤΥ ΡΘΟΌΪΙΑΡ 
[0 Πἰτηβο] ἢ, ἀπά οχίογιοα ἴτοῦὶ 818 δανθγβασῖθθ [6 σοὨἤθβδιοη, δύευεῦ 
ππαπ ραῖε ἰἶλε ἐλὶς πιαη. (Φοδη υἱῖ. 46.)ὺ ΑΥὐ {1π6 βδῃπγο {ϊπι6, μ6 ἀπὶ- 
ΤΟΥΠΙΪΥ αἰδρίαγοα ὑονγαγβ 18 αἰβοῖρίθβ [86 υἱπιοθῦ Κιπάποβθ, ρϑητ6- 
Π688, δη ραίΐθποα ; ὑϑαγίηρ τι (86 ῖν Ὑγθα 8868 δηα ἸΠΗΓΤΩΙ168, 
οὔθ τοϊ οσγαύϊηρ (86 Β816 ᾿πβίγ οἰ! 08, Γοπλονιηρ {Π61Σ ργθ)υά 068, ἀπά 
δὶνιηρς []] ἔοσγοθ δηὰ οΐεοί ἴο 411 ἢ18 ἀοοίση68 δῃὰ ργθοορίβ. 

ΤΠ6 ομαγδοῖορ οὗ “6808 Ὁ γιβί, ἱπάθϑ, Ὀστη8 δὴ Θββθη[14] ρατγί οὗ 
{Π6 Το ] ΠΥ οὗἩἨ [6 (ἀοδρο]. Τὸ [Π6 Ἄοδμαγδοίοσ οὗ δἰπιοϑὶ θυ συ οἵδμοσ 
ΤδΔΟΠΟΙ ΟΥ̓ ΤΏΟΓΆΪΒ ΒΟΠΊ6 βίδὶῃ οὐ ἀδίδοῦ αὐΐδομθθ; Ὀὰ π6 18 ομαγρϑᾶ 
πὶ ΠΟ νἱ06 οἰΠ6Γ ὈΥ ἔγΘ 8 ΟΥὁ Θπϑιμὶθδ. 

Ιηῃ δδςοῖ οὗ ἐπα ἔουσ πασγαϊδνο οὗ {πὸ 116 οὗ 6808, Ὀοϑι 68 [ἢ6 840- 
Β6Π66 ΟὗἩἨ ΘΥΘΙῪ ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΘ ΟὗὨ νἱοθ, Ἧα ῬγΌΘΙνΟ ἰγᾶσθβ οὗ ἀδνοίϊοῃ, 
Βυμ]1ν, ὈΘΗΙΡΉΣΥ, τ] Δ 688, ραίίοῃοθ, δη ργυάθηοθ : ΒΊΟΝ α0}8}10168 
δῖα ἰο Ὀ6 οΟἸΪοοίοα ἔσο ἱποϊάθηΐαὶ οἰγουμηϑίδησθβ, 88 {Π6 ἴθυτηβ 8ἴῸ 
1Πποίλβοϊνο5 ποσοσ δε οοῃοοσηίηρ ΟἸγιδὲ ἴῃ {86 (ὐοβρθὶβ, ΠΟΥ 18 ΒΥ 
οστωδὶ ομδγδοίοσ οὗ Εἴτπι ἀγα 'ῃ ΔὴΥ ματὺ οἱ ἰ}6 Ν, Εν Τοδίδιμϑηί, 

ΒΕΓΥΑΙΪΟΏΒ ΟἹ 6 ἙΠΠΑΓΔΟΙΟΣ 8η4 ΠΆΠΠΟΥ οὗἉ (Ἰγῖϑὲ ἃ8 8 ἰθδοοΥ ΟσΟῦΓ ἴῃ Βρ. 1,Ανν 8 Οοη- 
δ ἀαγαῦίοηδ Οὔ ἴΠ6 ΤΏΘΟΣΥ οὗ Ἐοϊϊρίοη, ΡΡ. 85389---364. ϑνο. Ι,οπάοῃ, 1820; δῃηὰ α͵30 ἱπ 
Μτ. δίπιρδοη' δ 1πίογῃδὶ δηὰ Ῥγχεδυιηρίϊνο Εν ἀοησοδ, ὑρ. 382---δ24. βεθ δὶδὸο Βρ. Νὲν- 
ἰοη᾽ 8 Πἰδϑογίδιίοη οὐ ἴμ6 ΕἸοᾳθοποο οὗ ψΦοδὺυβ ΟἸχίδε (  οσΐκ, νοὶ. ἱν. ΡΌ. 86---104.)}; Ατοὶ- 
Ὀίδιορ Νοιγοοσηθ᾿ Β Οὐ Βοσυδιίοηθ ΟἹ ΟἿΣ γα Οοηάαοϊ 88 6 Ὠἰνίηο Ιηδίγιοίοῦ, δηὰ οἡ 
150 ΕΧΟΟΙοΠςΘ οὗὨ ἷ8 ΜοΥΑΙ ΟΠ γδοίου, 410. ογ ὅνο. ; απὰ Ἂβρδοίδ!!} γ ΒΡ. ϑυπιποτβ ᾿ότῖ, 
Ἰυ ἰεἃ “ ΤΒ6 Μ|Ιηϊδίοσδὶ Ομδγδβοίογ οὗ ΟὨγίδὶ ὑγϑοῦῖςα! ! γ οοηδίἀἐγϑα." ϑνο. 1οπάοῃ, 1824. 

1 Νοιδίης οδῃ Ὁ6 τογο ΒΟΠΟΌΓΔΌΪΟ ἴο τ..6 ΟΒασγϑοῖοσ οἵ 76808 ΟἸσίδε ἰπδὴ ἴμ60 οΠαγβοῖοῦ 
δηὰ σοπάποϊ οὗ Ψπὰδ5 [δοδσίοϊ, τίς ἔασηϊβῃ τ5 τ 8 ϑίσοης δυχζυπιοπὶ ἴον ἴπ6 ἐγατὰ οὗ 
180 Οοβρε!. -- Ηονν σδπιὸ ἰδ ἴο ρμᾶ88, πὶ μὸ βγβὶ Ὀεϊγαγεαὰ δ 18 , δηὰ (6 νγῶ8 80 
βίας τ ΕΝ ΤΟΙΏΟΣΘΟ, 88 ἴο Ρεΐ δὴ οηὰ [0 ᾿ἷϑ οὐσῃ 16 ὉῚ δηρίης πἰπ.8617 Ηον οαπιο 6 [8 
ἴ0 ΟὟ Ὠϊτη 8617 κυ ΕΥ̓ οὗὨ [6 Υἱ]οδὲ βίη, ἱζ δ ἵζπονν [δδὲ ᾿ὸ ἀοῃο δα δοῖ οὗ ἡπδβέϊοθ ἴο [86 
Ὑγοσὰ, Ὁ ἐγοοίηρ ἰξ ἔγοτπι δὴ ἱπιροδίοσ ἢ ΕῸσ, ἰΐ Φέδβιιβ γγὰδ ἢοϊ γϑδ } δὶ ἢθ ῥγχοΐδδβϑϑά ἴὸ 
Ῥδ, 80 ἀοβογγυθὰ 411 δηὰ στοῦποῦ τπογὸ ἤδη ΨΦυάδθ νγῶϑ [106 ὭΔδΔη5 οὗ Ὀγηρίης ὕροῦ ἢΐπι. 
Νον, ἱΥ τΠογὸ μδὰ Ὀδθὴ δὴγ ὕδδθ ῥὶοῖ, ΔΩΏΥ ὑδὰ ἀεδίψη, ΟὔὁἁἨ ΔΩῪ Κἰηά οἵ ἱπηροβίτγο ἴῃ τῃο 
οδ86, ἰδ τηυδὲ ἢᾶνο Ὀδοη Κηοῦνη ἴο δ ἀ48, πὸ ᾿πδὰ ᾿ἱνθὰ 50 ἰοὴς τὶ ΟὨγῖδῖ, πὰ δὰ ὄνθη 
θόεπ ἰηϊγιδιοὰ νυ ἢ τη6 Ὀδς (ἸΥἰοἢ βθοννγθ ἔπαὶ ΠῸ γγᾶβ ποῖ ᾿ἰσοδίεα τ} ΔΗΥ τόδοσνθ), βπὰ 
ΠΟ Ὑγἃ8 δοαυδίηιοὰ πὶῖ οὖν ϑβανίουν δ τηοδὲ ῥγίναϊο 11; δὰ 1 6 πὰ Κηονπ οὗ δὴ 
ΒΙΟΣὐΒὮ ἰπ ἢΐ8 ΟΠδγδοῖοσ οσ οοπάποξ, 6 οὐρῶξ τὸ ἢδγο (0]ἀ ἰϊ, ἀμὰ νγουϊ]ὰ Βαγο ἰο]ά ἰξ : --- 
ἀν ἴοὸ αοά, ἴο δὲ ΟὟ ΟἸΔΥΔΟΙΟΣ δηὰ ἰὼ ἴδ ποτὶ ά, οὐ] χοὰ Ὠΐπὶ ἴο ἰδ; Ὀυῦὺ Ὠ18 816 Π66 ἴῃ 
τῖ5 ΤοΒροοΣ ὈΘΒΣΒ [6 πηοδὶ ἀδοϊδῖνο το δι ἸΠΟΠΥ͂ τὸ ΟἸ τ δι ἰὩποΟθηο6 ; Ψυἀαδ᾽8 ἀοδίἢ δηὰ 
Ῥεγαϊτίοη ὑγονυα ΟἸἈ γί δι᾽ Β ἀϊνίπο δῖοι. 866 Ὦγτ. Βδηκθηβ [πϑιϊαϊοβ οἵ ΤΠΘΟΪΟΡΎ, 
ῬΡ. 370---479. δηὰ αἷδο ἰδ Ηδν, Φοῆη ΒΟΠΑΣ 5 Οὐδογυδίίοηδ οὐ ἴἢ6 ΟἸΔγδοῖοῦ δηὰ (ου- 
ἀπςι οὗἩ Φυάδ8 [δοαγίοῖ, ϑνο. Ἐκ ἰπϑυγρὶ, 1750, οὐ 12το. 1828, ἴογῦ 8 εἰθδῦ δηὰ τρδβιοσὶ Υ 
νἱονν ΟΥ̓ ἐπ6 τοδιἐ ΠΙΟΩΥ οἵ πήδ5, 88. δὴ ονϊάσηςα οἵ ΟἸμγσίϑυ᾽ 5 ἰσποσθῦςο δηὰ ἀἰνιυγ, δηὰ οὗ 
τὰς ἰγἢ δηα ἱπδβρίγδιίίοπ οἵ ϑογρίαγο. 

Β8Β8 
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“ΤΉ, 6 866 {Π6 ἀουοικέποδς Οὗ [15 τηϊηα 1η 18 ἐγθεαυθηῦ το γοηθ τ 
ἴο ΒΟ] ἈΓῪ ῬγΆγοῦ (αἰ. χιῖν. 28., ζ0Κα ᾿χ. 28.,, Μαιῦ. χχνὶ. 36.); ἔχε 
ἢῚ8 ΒΑ ΘΊ ΑΙ οίνίης οὗ {πώ ηΚ8 (Μίαν. χὶ. 26., Μασγὶς νι]. 7., δοῆῃ νυν. 
28., Ταϊκα χχὶ!. 17.); ἴῃ 1118 τοίδγθμοθ οἵ 1ῃ6 Ὀδδυῦ68β δῃα ὀρογδαίϊοησβ 
οὗ βαΐιισο ἰο {π6 ὈουπίΥ οὗἩ Ῥτχγονϊάθηοο (Μαίί. νἱ. 26---28.); ἴῃ ἢ 
οαγημθδῦ δαἀάγθθβοβ ἴο ἢ18 ΕΔΙΠΟΥ, Τηοῦα ρΑγϊοΪΔΥΪΥ {μα βῃογὶ διε 
ΒΟΪθτ ΟΠ6 Ὀοίογα (ἢ6 ταϊβίηρ οὗ 1μΖαγιβ ἔτοτθι {86 ἀοδα (ΨΦομη χὶ. 
4].}); ἀπά πῃ {Π8 4660 ῥἱθυΥ οὐὗὨ 818 Ῥοῃμανιοὺῦ ἴῃ {πῸ6 ρσατάθῃ, οὐ 186 
Ιαβύ θυϑηϊηρ οὗ 818 16 (Μαῖ. χχυὶ. 36---47.}); Π18 ἀπηι εν, τὰ Ὦ18 
σοπβίδηῦ Τορτγοοῦ οὗὨ δοῃίθη οηβ ἔου βυρογϊοσ τυ (Μαγκ ἰχ. 33.); {π6 
δοπισπϊὶέψ ἀηα αἰθοι οπαίθῃθϑθ οὗ πὶ8 ὑθαιροῦ, ἴῃ ἢ15 Κἰ άπ 688 0 ΟΠ] γθὰ 
(Μαῖκ χ. 16.); ἴπ 1π6 ἔθασβ ποῦ ἢθ βῃθα ονϑὺ ἢΪἷ8 (Ἀ]]ΠἸὴρσ ΘΟ ΣῪ 
([μυκὸ χῖχ. 41.), δηὰ ἀροπ {86 ἀοαίῃ οὗ [18 ἔγιθηα (οδη χὶ. 8ὅ.); 1π 
Ὧ18 ποίιοϊηρ οὗὨ {16 ψιάου δ ται (Μαγὶς χὶϊ 42.); ἴπ 818 ρᾶγ 68 οὔ 
186 σοοά ϑαιηατγίδῃ, οἵ 116 υηρταϊοία! βουναπῦ, πα οὗ {π6 ῬΠΑγβ6 6 
Δηα ΡΟ ]Ισδῃ ; οὗὨ τ θ1οἢ. ραγΔΌ]68 πὸ ομθ Ὀυΐ ἃ τηΔη οὗ ΠυμηδπιΥ οου]ὰ 
αν Ὀθοη {π6ὸ αὐἴποῦ. Τῇ πεϊάπεϑ8 δα ἸΘΏΙΥ οἱὨἉ Π18 σμαγβοῦοσ 18 α18-- 
οΟΥΘΓΘα ἴῃ ἢ18 σοῦμικο οὗ (86 ἔογ ψατα Ζθϑι] οὗ 818 αἰδοῖ ]68 αὖ [16 ϑδγηδ- 
τ δὴ υἱ]αρο (16 1χ. δδ.}); 1ῃ ᾿]8 δχροβίυαίοη πὰ} ῬΙ]αῖα (9 ἢ η 
ΧΙχ. 11.}; ἴῃ 18 ῬΓΑΥΘΥ ἔῸΣ [18 ΘΠ ΘΠ 168 δὖ {π6 τηουηοηῦ οὗ Ὠ18 βυβετγ- 
ἵησ (ἴα χχῖ]. 34.), ψ ΒΊΘἢ, (πουρἢ 10 88 ὈΘΘῃ βῖ πο ΨΟΥΥῪ ῬΓΟΡΟΓΥ 
δηὰ ἔγθα ΕΠ 1πγιίαϊοα, νγᾶ8 ὑΠ6η, 1 ρργθῃοπά, πον. Ηἱδ ργμάοπεε 
18 ἀἸβοθσηθα, γθγα ργυοῃο6 18 τχοϑί νγαπίθα, ἴῃ 18 οοπαποῦ οη ΤΥγησ 
ΟΟΘΟΒΒΙΟΠΒ, 8Π4 'Ὼ ΔΗΒΤΟΙΒ [0 αὐ] αποϑίομβ. ΟἿ Ππ686, ἴ[π6 ΟΠ] οησ 
ΔΓΘ ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ : ---- ΗΒ ὙΠΠαΓΑ ΠΟ, 1 γΑΥΊΟΙΒ 1ηΒίδῃο68, ἔγοπὶ {πα ταὶ 
ΒυτΩΡίοτΩ8 οὗ τὰ} (Μαίῦ. χῖν. 22., υκὸ ν. 1δὅ, 16., Φοδη ν. 18., νἱ. 
1ὅ.), δὰ ὙΠ {Π6 ἜΧΡΓΟΘΒΒ ΟΆΓΘ, ἃ8 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγσγοιηῃ ϑιαϊηῦ Μδίθον 
(χ1ι. 19.), ΟΥ̓ σΑΥΤΥ Πρ ἢ 18 ΤΑΙ ΠΙΒΙΣΥ [ἢ ΑὈ]ΘΙΠ688 ; 18 ἀθοϊϊπιπο οὗ 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Βρ66168 οὗ ᾿ηἰογίδσθμοθ χὰ (6 οἷν] αἰαϊσβ οὗ [86 ΘΟυΙΓΥ, 
ὙΓΒ1Οἢ. ἀἰΒροβι οη 18 τηδηϊοβίοα ΟΥ̓ ἢ18 ὈΘΒΑΥΙΟΌΓ ἴῃ (Π6 ο886 οὗ {Π6 
Δ σαυρῦ τη Δα] οτν (Το η νἱ}}. 8---10.}, ἀπά ἴῃ ἢ18 τορυ]δβα οὗ 
{π6 Δρρ!οαίοι τ ΒΙοἢ γα88 τα ἴὸ ᾿ΐμ, ἴο Ἰηἴαγροβα 18 ἀβοϊβίοῃ δρουΐ 
ἃ ἀἰβρυϊοα Σ᾿ μογιίδηοο. (116 ΧΙ. 14.) Η!8 7υἀ]οΊοι8, γοῦ, 88 10 ΒΒοι 
ΒΟΘΙ, ΠΠΡΓΟΡΑΓΘα ΔΏΒΟΙΒ, {011 θ6 οοηζαββοα ἴῃ [Π6 6886 οὗ [6 Βοιηδη 
«ἰδυίο (Μδῖῦ. χχῖὶ, 19.}; ἴῃ 186 ἀἸΠου]Υ σοποογηϊηρ {86 ἱπίοτοτιησ 

. Τα 0η8 οὗ ἃ διΐαγα βίαϊθ, 88 ργοροβϑα ἰοὸ δἷπὶ ἴῃ ποθ ᾿πϑίδῃησα οὗ ἃ 
γοΏΔη ὙΠῸ Ὠ πα τηαγγιοα βουὴ Ὀγοίδγοη (Μαΐ!. χχὶ!. 28.}; δπά, ποτα 
ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ, 1ῃ Δ1Β ΓΟΡΙΥ ο [μοβα Ὑπὸ ἀοιαδπαοά ἴγοσα Ὠΐμὰ δὴ δα ρίδπα- 
θη οὗὨ 186 δυϊμουιν ὈΥ͂ ΒΙοἢ Βα δοῖβα, τ Ἀοὴ ΤΟΡΙΥ οοπδβιβὺθα ἴῃ ῥγο- 
Ῥουπάϊηρ, ἃ ααρβίϊοη ἰοὸ {πθην, βιϊυδίοα Ὀοίνθοη (Π6 ν τὺ αἰ ου 68 
Ἰηΐο ὙΏ1ΟΒ (ΠΟῪ ὙΓ6ΓΘ ἸΠΒ᾽ ἀἸοΙ ΘΙ Υ οημἀοανοιγῖηρ ἴο ἀγα λὲπι. 1 (δι. 
Χχὶ. 283, δὲ δὲν 
γ 6 οοποϊυάθ {Ππ|686 ΤΟ ΑΓ ΚΒ οα {Π6 τρογὰ] ομαγδοίου οὗ «6808 ΟἸγιϑί, 

ἢ πὸ ΤΟ]Πονὶπρ ου]ορίαβ ὁπ 1 ἀπά οἱ Ὠΐπι, ἔγομι 116 ρθὴβ οὗ {νὸ 
ΘΙ οὈγαίθα ππ 6] ον οῖβ οὗ [Π9 1λδῦ ΘΘὨΓΌΓΥ, ---- {πὸ ἀνουσθα ἀο᾽ϑὺ ΟΠΟΌΡ, 
δηά (86 Θμ ΠΟΛῪ ἰαϊοηδα Ραΐ ῥγοβιραία Βοιιββθαι, ᾽πὶ ΟΒ6 ὈΟβοπὶ 
γ88 ἀΘΘΡΙΥ ᾿πρ] δηθὰ ἃ ΒΟΉ: Ὀ1Π1ὴν ἰο [86 σμαστηβ οὗ συ συ ΒΙοῖ πεὶ- 

1 ῬΆΙΟΥ 5 Εν ἀοῃς68, το]. ἱ. ΡΡ. 74---76. ἘῸῚ] δῃηἃ Ἔχςοο]]θης 1 υβιταϊοηϑ οὔ ἴἢ6 ΟἸΆΓΘΟΙΟΓ 
οὗ 26δὺ5 ΟἸγῖδὲ ἀσὸ σίνοη ἱπ 101. ΑἸδχδηάοσ᾽β “" ΟἸγῖδὲ δπὰ ΟἸ γιβείδηιϊν " (ΕΑΪΩΡΟΓΡΙΙ, 
1854), δῃὰ ἰπ Μν. Ὑοπηρ᾿Β ἰγοαῖϊβο, “ Τηο ΟἸγίβὶ οὗ Ηϊβίοσγ." (βοπάοη, 1855.) 
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{μὸν {86 ὈΠρΡΒΕηρ ἔγοβίβ οὗ βοδρίϊοιβυη που [6 ΡοΟΙΒΟΏΟΙ8 ᾿Πβ ΘηΟ6Β οὗ 
ὃ ἀϊββοϊυΐο [6 οουἱά ευὐΐοεὶν Ἔχ ηρσυ δῇ. 

“1η ΟἸ τοὶ, βαγβ Μσυ. Ομπυθῦ, “τὸ ἢανθ δὴ Θχϑρ]α οὔδ αυϊοὺ δηθὰ 
ῬΘϑΟΟΔθ]9 Βρὶγιῖ, οὗ 8 Ὀδοοχηΐηρ τηοἀοϑίυ απ βορτιθῖυ, δὲ, μΒοῃοϑῖ, 
ὈΡΓΡῖ, δπα βἰμοργα; δῃα, δῦουβ ἃ]}, οὗ ἃ τηοϑῦ στδοίουβ δῃὰ Ὀθη6- 
γοϊθηῦ ὑθῦρον δηα θθβανίουσ. ΟἾ6, τῃο αἀἰά ΠΟ ΤΤΟΠΡ, ΠΟ 1} ΣῪ ἴο 
ΒΗΩΥ͂ Ἰη8}, 'π 1086 Τηολ ἢ γγὙ848 ΠΟ σ0}1}16 ; ὙΠῸ ψϑηΐ δρουΐ ἀοὶηρ σοοά 
ποὺ ΟὨ]Υ ΟΥ̓ [18 τοὶ ηἰδίσυ, ὑυῦ 480 ἴῃ ουγηρ 411 ἸΏΒ ΠΠΟΓ ΟὐἩἨ ἀΙ86 8568 
ΔΙΔΟΏρ [86 ΡΘΟρ]8. Ηἰβ 116 νγδϑ α Ὀδδυ θα] ρἱοίυγα οὗ μυμηδη πδίαγα 
ἴῃ 118 πδαῦδνο ΡΣ Υ Δ πα ΒΙρ ἸΟἱἵγ ; πα βῃονοα αὖ ποθ ψμδΐ 6 χοαὶ- 
Ἰοηῦ ογοαΐασοθ πα Ο]α 6, τ μθ ἀπάον [π6 ηβάθηοο δθὰ ρον. οὗ 
{παι Οοδροὶ τ ϊοῖ 6 ργοδομοα υπίο ἰδ 6ῃ}.ἢ} 

“41 ν1}} σοῃἔδββ ἰο του, βᾶγβ8 Εουξδβοδιι, “ ἰπαΐξ (16 πιδ)] ϑ(Υ οἵ (Π6 
ΘΓ Ρ[ΓΘΒ βύυ κ68 πὸ ὙΠ} Δατη γα 0}, 88 016 ραν οὐὨ [86 (ἀοϑροὶ 
[88 118 1 ἢἔσθησθ ΟἿ ΠΥ ποατί, Βόγαβο [86 ΜΟΥΚΒ οὗ Οσ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΟΥΒ, 
ψΓΙ ἢ 411 ὑμ οἷν ροπρ οἵ ἀϊοίίοη : ΠΟῪ πλθδῃ, ΠΟῪ Θοπίθιηρ! 06 ἀγὸ {Π6Υ, 
ΘοΙραγοα 1 186 Θοτιρίατο 1 [8 10 ροββι]6 (μδΐ 4 ὈοΟΪΚ,, αὖ ὁπμδθ 80 
Βιρἷ6 δΔηα 8.126, Βῃου ]ἃ Ὀ6. τρόγοὶυ (μ6 οσκ οὗ δ ἢ [8 11 ροδ- 
Β' 016 (παῦ [86 βαοσϑὰ ρογϑομαρθ, ὙΠ086 ΒΙβίοσυ Ὁ οοηίδη8, βου] Ὀ6 
Ὠλμ861 ἃ τηθτ δὴ 00 να ἢπά {παῖ μὸ δδδυιμηϑα [86 ἴοῃδ οὗ δὴ 6ῃ- 
{πυδίαδὶ Οὐ δι θιουθ βοοίαιυ ἢ Ὁ αὶ βιυθοίμθδθ, ἡ μδῦ Ῥυσ τ ἰπ ἢ 18 
ἸΩΔηποτβ' Ῥμαὶ δὴ αἰδοϊηρ ρυδοοίι ποϑ8 ἰῃ ἢ18 ἀοἰνεσυ ΥΥ̓Βδΐ 
8. Ὁ] ΠΥ ἱῃ 18 τμαχῖπθὶ Υ μαὶ ρχοίουπὰ πιβϑάοι 1ῃ ᾿ὶθ αἰβοοῦγβαβ 
ὙΥ μοῦ ργθβθῆοθ οὗ τηϊηά ἱπ 18 σ}ρ]168 1 Ηον ρστοαῦ [86 Θοτημημδπα ΟΥΘΓ 
818 Ῥαβϑίοβ ἱ ὙΥΏΘΓΘ 18 1π6 τδῃ, Βόγο 186 ΡΒΙ]ΟΒΟΡΒΘΣ, ψγβὸ οου]α 80 
Ἰϊνθ δη 8ο ἀϊθ, ψιουΐ τυ θακηθθθ, ἀπ πιπουΐ οδἰοηἰϊαίοη ἢ ΥΥ̓ΒΘα 
ΡΙαἴο ἀφβοσι θα 8 ᾿πλΑρΊ ΠΑΥΥ “οοα τδὴ ὙΠῚ} 411 {π6 δῆδπιθ οὔ ψυ]ῦ, 
γοῦ πιο πρὶ ἴπ6 Βιρἢοϑὶ ἜΡΩΣ οὗ νἱγίπιθ, 6 ἀδθϑοῦῖδθ8 Ἄχδοῦυ 186 
σμαγποίοσ οἵ «6818 (σβῖ : ἴΠ6 Το βθι} ͵δῃοο 18 80 βιυ κηρ {μαῦ 8}} (86 
ΟἸὨγϊδεδῃ δύ μογβ ροσοαϊνοα 11. 

“«ὙΥ8δ. ργϑροββϑβδϑίοῃ, γαῖ ὉΠ] πάη688 τηυϑῦ 1 Ὀ6 ἴο σΘοπηραγο( ϑοογαίθβ) 
[86 βοη οὗ ϑορῃγοῃΐβουβ ἴο (6818) {86 βοὴ οὗ Μασγὶ ΥὙΥ̓ μαὶ δὴ 1ηῆ- 
Ὠϊΐ6 αἸΒργορουγίίοη '8 ἰμθγ Ὀδίνθοη ἐμοὶ ϑοογδαίθθ, ἀγὶπρ υἱτπουΐϊ 
ΡΔΙΏ ΟΥ ἸΩΠΟΠΊΪΗΥ, ΘΒ} Βυρροτίοα μὲ ομιασβοῖδυ ἴο {πὸ ἰαϑῦ; δηά 1 8 
ἀοαίμ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ ΘΑΒΥ, [μὰ ποῦ οτονπρα δ]15 ᾿ἰΐο, 10 πιϊχἢῦ παν θθθῃ 
ἀουδίοα νεῖν δοοσαῖθβ, τι 4}} 8.  Ἰϑάομι, νγ88 ΔῺΥ ὑπῖπρ᾽ πλοτΘ 
{Πδλπ ἃ νη ϑορῃϊδί. Ηο ἰηνθηΐοθα, 10 18 βαϊά, (86 ΒΘΟΥΥ οὗἁ τηογα]β. 
Οἴδοσγβ, βουσονογ, μδα Βοΐοσγο ρυΐ ([Βοῖὰ ᾿ῃ ργασίσα; 86 μδὰ ΟΠΙῪ 0 88 γΥ, 
1Βογθίοσθ, δῦ {Π6Ὺ μδὰ ἄοῃθ, δῃᾶ ἴο σϑάϊιοϑ {ΠῚ} δχδιαρ 88 ἴο ρῥγὸ- 
οερξ Αὐδιάθβ μαὰ βϑθῆ Ἰυδβὲ Ὀεΐογα ϑοοσγαίθϑ ἀθῆποα [υδίϊοβ. 
1, δοπιάδβ μδὰ αχίνθῃ Ρ ἷβ 116 ῸΓ ἷ8 ΘΟΠΟΣΎ Ὀοίοτο ϑοογαίθθ ἀ6- 
Οἰαγθα ραϊγιοἴδιῃ ἴο Ὀ6 4 ἀυῖϊγ. ὙΤΠδ ραγίδῃδ Ὑ6γῸ ἃ ΒΟΌΣ ΡΘΟρΪθ 
Ὀοΐοτα ϑοοσαῦθθ σϑσοιμηιθη θα βουτιοίν : ὑϑίογο μ6 μδὰ Ὄουϑῃ ἀβῆποά 
νἱγίυας, ἀτοθοθ δρουπαάρα ἱπ νἱἰσίαθουθ θη. Βυΐ ψμογο οου]ᾶ «6808 
Ἰθαγη, δμοηρ ᾿ΐ8 οοιμροίϊζοτθ, ὑμαὺ ρυγο δῃᾶ βυθ] πὶ τπογα γ οὗ 
ὙΒΙΟὮ ΒΘ ΟὨΪΥ [68 ρίνϑηῃ 8 ὈΟΙΆ ργθοορὺ πὰ δχδιρ] ῦ ὙΤμο ρστεαίδδι 
ὙΥ ΙΒ οπὶ νγ88 τη 6 ΚΟ ἀπιοηρδύ ἴπΠ6 τηοϑὺ Ὀιροίοα ἐδηῃαίοἶδαι; δπά 
[86 ΒιταρΠ οὐ οὗὨ {π6 πιοϑὲ ἤδγοῖς υἱγίπμθα ἀϊὰ Βοποὺν τὸ (16 νἹ]δδβὶ 
ῬΘΟΡΪῈ ὑροὴ θαγῖῃ. Το ἀδαῖῃ οὗ ϑοογαῖθθ, ροδοθθῦϊυ ΡἈΠ]οβορἰβίην 

5 Οδυῦδ᾽ δ Το Οὐοθϑροὶ οἵ δεδιι5 ΟἸιγίδὲ, δοεῖ. 8. Ρῇ. δδ, 56. 
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376 Ἰοοίγίποα απά λίοταὶ γεσρρές οΥ ἐδε 1διδίο, 

τ ἢ 18 ἔσο 48, ἀρρθᾶγβ [Π6 πηοϑὲ ἀρτθοϑῦ]6 (πα΄ οου]ὰ Ὀ6 τὶδῃ 6 αὶ ἔοτν; 
1μαὺ οὗ “68..8, ΟΧρίγιηρ 1ὼ 116 πλϊάϑὲ οὗἨἩ ἀροπίβιησ ρδῖη8, Αυυβαα, ἴπ- 
Β}} 64, δηὰ δοουδοα ΟΥ̓ ἃ 016 παίϊοῃ, 18 {88 πγοϑῦ Βοστὶῦ]6 {παῖ σοι ]ὰ 
Ὀ6 ἔραγοά. ϑοογαΐβϑ, ἱπ σϑδαϊνιησ π6 οὔρ οὗ ρΡοΐβοῃ, Ὀ]οββθοαὰ τὸ 
Ὑγθαρίηρ᾽ ΘΧΘΟΌΙΟΠΘΙ ὙΠῸ Δ πἰδίοσγοα 10; Ὀυΐ “688, ἴῃ [86 πιξαϑὲ οἔὗὨ 
Θχογιοϊδίηρ ΤΟΥΌΣΘΒ, ὈΓΔΥΘα [ὉΓ 18 τ] ΓΙῸ 1688 Τοσπηθηΐοσθ. ΥὙ68 ἷ τῇ 
1π6 116 δηὰ ἀθαί οὗ ϑδοογαΐθβθ σχοτο {Π086 οὗ ἃ βαρθ, ἴδ6 1 ἀπά ἀθβϑῖὶ 
οὗ 9688 σοῦ ποθ οὗα ἀοά. 85[.4}} τα βυρροβθ [86 δνδηρσοὶῖς μι 15- 
ΤΟΤΥ͂ ἃ ΤΠ6γ6 δοίοη ἢ [Ιηἀ66α, τὴν ἔγιθπά, τὺ ὈΘΑΓΒ ποὺ {86 τᾶ κα οὗ 
βΒοίίοη ; οπ [86 οοπίγασυ, (μ6 Βιἰβίοσυ οἵ ϑδοογαΐθβ, μοι ΒΟρΟαΥ Ρὕτα- 
ΒΌΠΩΘΒ ἰοὸ ἀουβί, 18 ποΐ 50 νχο]]} αἰϊοβίθα 48 (μδὺ οἵ 6ϑὺ8β Ομ γι. ἢ 
ἃ ΒΌΡΡΟΒΙΓοη, ἴῃ ἔβοῖ, οὨἱΥ 8818 {Π6 ΑἸ ΠΟΥ πὶπουΐ οὈνϊαίϊης» 1έ : 
1ῦ 18 ΙΏΟΓΘ ᾿ποοποθῖνϑθ]8 {μπᾶ 8. υτΩΌΟΓ οὗ Ῥοσβοῦβ βδου ά 6 ἴο 
ντῖῦθ βίο ἃ ἰδίογυ ἰθδη ὑπαῦ ομ6 ΟὨΪΥΚ Βῃου]α ἔυγηῖβῃ (6 βυυ]εοξ οὗ 
1, Το δον δα δυῖμοῦθ πο σο ἱποαρϑῦϊο οὗ [86 ἀϊοίϊοη, δηἀ βίγδησουϑ 
ἴο 186 τλογΑ ΠΥ σοπίαϊηοα ἰπ {Π6 (ἀοδροὶ, ὑμ6 τρλυκβ οὐ σβοβα σα ἢ 
ΔΓῈ 80 Βύγησ δηᾶ ἐπ᾽ πα 8016, [μαῇ [6 ἸΠΥΘΩΪΟΣ που] Ὀ6 ἃ πλοσὸ 
βίο Ἰϑϊησ Θμδγδοίου (ΒΔ (Π6 Ὠσγο.Ἶ} 

ὙΥμαῦ ἃ τρῖπαΐ ἴο οοποαῖνα ἰἀθ88 80 βϑαυθἝι! δηα 8ο ᾿δεΪ ἘΠ6 
αἰνιην οὔ ἴδ Νὸν Τοβίδηθηΐ 18 ἀϊβρίαγθα 845 1 4 δα ποαια ἢ Βυΐ 
ταῦ ἃ Ὠοαγί ἰο γϑϑῖϑί {π6 ἔοσοα οὗ 4}} 818 ονϊάθποο, ο ὈΪΠ πᾶ βὸ πὸ 
8 Ὁπἀογβίδπαϊηρ, δηα μ6 8016 ἴο Β0) 01, 85 Βοιυββθαι ἀ1ὰ, 7 σαπποέ 
δοίίουο ἐδ Οαοαρο } Τῇ 1ηῆά4 6 }}}0 οἵ {Π]18 πλᾶῃ, ΠΟΜΟνΟΙ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 
ΤΟΔΟΙΪΥ δοοουπίοα ἔοσ. Ηδ τοομίά ποῦ Ὀοϊονα ἐπα ἀοδροὶ σι (48 
6 ΠαΥΘ ΔἰγΟΔαῪ 866} ΓΟ 108 811 ἱΤΩΡΌΓΙΥ δπα ἰηιβίιοθ, Ὀοΐι 1π 
1πουρῦ δηά ἰπ δοῦ; ὧδ ΣΟ ῈΡ ἀαγποθς ναΐλον ἐλαπ ἰἰφἠέ, δεσαιῖιδα 
λιὶς αδοάβ τοῦτ ουἱϊ, ΗΐΒ ὙἘ0]6 ]1ἴ6, 86 6 ὉπΡ] ΘΠ ΠΡῚΥ ἀνονοα 
ἴῃ ὯΙ8 ““ (ΟΠ ΟΒΒΙΟΏΒ,᾽ Μγ͵αϑ οὔθ οοηϊιηιιθα βασι οἵ ξδιβομῃοοά δηὰὶ 
ῬτοβιρδοΥ. 
" ἐμ ΞΟΡΕΕΒΙΟΒΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΜΟΤΙΨΕΒ ΤῸ ὈΤῪ ῥγαβοηΐοα ὈΥ {16 

ΟΒΡΘΙ. 
Βαϊ πονονοσ δ χορ ]ϑηΐ δηᾶ οοιαρ]οίθ ἃ ΤῸ ]6 ΟὗἩ τροτὰὶ ἀΕΕΥ͂ ΤΩΔΥ 6 

1ῃ 1861}, 18 ψ|}}, τὰ ΤΠ6 ργθβθηΐ βία οὔ τβδηκὶπά, μβαγά]ν θα βυ!ῆοϊθηΐ ἴοῸ 
ΒΏΒΥΓΟΙ [6 Θδῃηα Ὀτοροβϑίὶ, Ἀ}]688 10 Ὀ6 Θῃ)οϊμθα ὈΥ̓ ἃ ῬΓΌΡΘΙ δυυβουιΥ, 
Δηα δηΐογορα ΒΥ (86 πιοϑὺ ρονογίαϊ πποΐῖνοϑ. [ἢ {μιὶβ χοροί, {μ6 τϑ- 
᾿ΠἸριουβ ἀπὰ τροσαὶ ργθοθρίβ οὗ {86 (ἀοβροὶ παν δὰ ᾿πῆπιῖο δἀναπῖασα. 
Εὸν {Π6 0 δζὲ ποῖ ἴο θ6 Τοραγάρα 848 {Π6 τζϑσα σοι η86]8 πᾶ ἀϊοίϊδίοϑ οὗ 
Ὑ186 ἸΏΘἢ ΔΠΑ ΙΔΟΓᾺ]Ἰδῖ8, 780 σΔἢ ΟΠΪΥ λάνὶβα δῃᾶ δμάθανουγ ἴο ρογ- 
βυδάα, θαΐ οαπποῦ ργοίθηᾷ ἴο ἃ ΡΥΟΡΟΥ δα ΠΟΥ Υ ΟΥ̓ΟΥ τηδη Κη ; ΠΟΙ ἃ8 
1Π6 1η)]υποῦίομβ οὐὗὨ {4|110]186 υμηδη ἸορἸβἰδίουβ, ἀυπιθα υμ οἷν} δὰ- 
«ΒΟΥ, το σαπποῦ ργοίοπά ἴο Ἰυᾶρα οὗἉ [6 Ποαγί οσ οὗ τρϑῃ ἀϊβροξῖὶ- 
108, 8η ἃ ὙΠῸ μανα ποίησ ΓΓΙΒΟΙ 1ῃ νἱ ον {μΒ8ῃ {πΠ6 Ἔχίθσηδὶ οὐδοῦ 
δΔηα ψγο]αγα οὐ βοοιοίυ, ἃπὰ γα ΠΥ τλκα {π6 σι ]68. οὗὨ τρογϑ 
δῖνθ ὙΑΥ͂ 0 {πὶ} ρο] 164] ᾿ηὐαγοϑίβ. Βυΐῦ [ΠΟΥ ἀγὸ υγρσοα ἸΡΟΩ 0.8 ἃ8 
1Π:6 σομϑηα8 οὗ (σοά Πιτη861}, {πΠ6 ϑονογοῖρῃ Ἰμοτὰ οὗἩ [88 υλνογεθ, τ ῆ0 
ΚηΟΝΘ ΟἿΥΓ τηοϑῦ βθογεῖ ἱπουριίθ, ἀπὰ ἴὸ ψ]ιοιὰ νγ6 πιιιϑὺ ρῖνθ 8 80- 
οουῃηΐ ποὺ ΟὨΪΥ͂ οὗἩ οὐκ ουὐνγαγαὰ δοίοπβ, Ὀυὺ αἰδο οὗ (86 ἱππταγὰ αἴἶοο- 
[1008 δηὰ αἰδροβιίϊομβ οὗ ΟἿΓ 8ο]8. 

1, Ὑπουρᾷ (μδ6 οὔβθγναῃοθ οὗ {Π6 τλοσγαὶ ργθοθρίβ οὗ ΟἸ τυ ΠΟΥ 18 
1 Βοιιδβοδα, Ἐπ11]6, ἔἶντὸ ἰν. ἰότὰ. ἱΐ. ΡΡ. 91, 92. Ἐτσδιηςίοτι. [αομὸναο. ] 1762. 
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ποΐ τϑοοπηθηααα ἴῃ {86 Νονν Τϑδίαταθηΐ ἤοτα ἃ οομῃβιἀϑγαίίοῃ οὗ 186 
ἢϊη688 οὗἁἨ [Βίηρβ,---ἰ παῖ ρογροΐυδὶ βυθ)θοὶ οὐὨ ἀϊβραΐθ διιοηρβὲ μἢὶ- 
ἸΟΒΟΡ ΓΒ, --- ΟΥἨ ΤΌ. ΤΔΟΌ 68 Οὗ Οχροάίομου, ψΒΙΟΝ Του] ρθη αὶ τ ὶάθ 
δαία ἴο ΘΥΘΥῪ ἱπητ ΥΑ Υ, γοῦ ἴπΠ6 (οθροὶ 4068 ποῦ τα͵δϑοΐ γβᾶβοῃ 88 ἃ 
τηροῦν ἰο οὐδθαϊθηθθ. Οὐ [886 ΘΟΠίΓΆΓΥ, γθάβοι δπα ᾿ἰυδίϊοα ατὸ [Π6 
Ὀα5818 οὗἨ (6 Ὑο16 πιογα! γ οὗ Ομ τ βιϊαπὶγ. δι], βροακίηρ οὗ ἀθ- 
αἸοαΌηρ' Ουγβοῖνο8 ἴο (οα, διμοηρ' Οἴου ρον σα τηοίῖνϑβ ἰο ἐμαί ἀπίγ, 
οὔβογνϑβ ἐπαὺ 10 18 ἃ γεαδοπαδίε δεγυΐοο  ὨΙΟΝ 6 οὐ ἴο ἢἷπὶ (Βοπὶ. 
Χὶ. 1.}; δηὰ Ῥεῖογ ἰαὺβ 1ὑ ἀονγῃ 88 ἃ [πα δυιθηία} ρυϊποῖρ]6 ἐΠπδΐὲ 10 18 
τίρἠξ ἰο οὖεψ Οοἀ ταίλεν ἐλαπ πιέπ. (Αοῖϑ ἵν. 19.) [1 ἴθ ἱπάδρα ἔγο- 
ὉΘΠΕΥ Τοπλασ κα ἴῃ {Π6 ἀροδβίο]!ο 6ρ᾽ 5.168, {παὖῷ 1Π|6 ΘοἸτηπηδηατηθηΐβ οὗ 
οα γα ὨΟΙΥ, }ι8ὺ, ἀηα ρυζΓα, δηᾶ {παΐ (Π6Υ οὐρὰ ἴο δ6 οὐρβογνοα ἔγοτλ 

σταϊυἀ6 πὰ ΒΑ ἰβϑίοη ἴο ἷπὰ; πᾶ οὐ [86 οἴδοὺ παηά, ἐμαῖ -ἸΠΟΥ 
ὙΠῸ ἰγδῆβρτοαβ [Π6πὶ ἀτὸ ὙΟσΊΥ οὗ ἀδθαίῃ. Τμδ Δροβί]68 αἰδὸ ἔγα- 
αΌΘΏΟΥ αἰδρίαν, ἴῃ Βἴσοπρ; ἴουτηϑ, {Π|6 ᾿πα Πρ ΠΥ δηα ᾿πέλταυ οὗὨ Ῥϑγβοῃβ 
Δααιοίησ ὑΠποιηβαῖνθθ ἴο ραγ ο ΑΣ Ὑἱ 68 ΟΥ̓ δἰη9; 8δηα δϑϑοῦῦ τῃδὲ τοο- 
ΑἀΟΘΟΥ͂ Δηα ἀδορῃοῦ ταῦτα {πα ΟἿΣ τλογα}8 6 ἀδοογουβ δηα νγ6}} 
τορυϊαίοα. 71λ6 πίσἠξ ἐε ξαν' ἐρεπί, ἐΐιο ἄαν ἱς αἱ λαπά. 7,εἰ μα ἐλεγείοτε 
οαϑὲ 9} ἐΐε τοογὶϑ ΟΥἹ ἀαγάπεδ5, ἀπά ἰδὲ τι τιοαϊᾷ λοπεείίν ας ἵπ ἐλε ἄαψ; ποΐ 
ἵπ γἱοίϊπσ απά ἀγιπἤσηποϑε, ποὲ ἐπ ολαηιδεγίπο ἀπά ισαγριίοππε88, ποί ἐπ 
δίγὶ απά ἐπυψίπσ. (οι. ΧΙ. 12, 13.) ἢ :αίξοευεν ἰλὲπρϑ αγὸ λοπεϑῖ, 
τολαίεοευεν ἰλίπε ατγὸ 7μεΐί, ιολαίδοεῦεῦ ἐλέποε ατὸρεγε, ιολαΐξοευεν ἐλὶπρϑ 
αγὸ ἰουεἶψ, τιολαέδοευεν ἐπίποε ατὸ ΟΥ̓ σοοά γτεροτί; ἐγ ἐλεγε δὲ ἀπ υἱγέμε, 
απα ἐγ ἐλεγο δὲ απ Ῥγαΐδο, ἐλὶπὰ οπ ἐλ68ε λέπρα. (ῬὮ]], ἰν. 8.) 

2. Βυὲ {π6 Θνδηρθ]οαὶ τσ οσβ ἀο ποῖ οομῆπο {Ππριϑοϊνοθ ἴὸ (ἢθ 
θηθΓαὶ τλοῖνα8 οὗ ΓΘΆβΟΙ,, ᾿δἴϊς6, ΟΥ ἀΘΟΘΠΟΥ ; {ΠΟῪ ἸΔΥ͂ 10 ἀονν δ ἃ 
ΒΡΘοΐαὶ ταῦτα ρΘΟΌ] αν ἴο ΟἸ γδίϊδηβ ἴπδῦ ΤΠΟΥ Οὐρὶ ἴο να βυ Ὁ ]γῪ 
ἴο {86 βἰηριαῦ ἴμυου 8 σοπίοστοα οἡ ἔποπὰλ ὈΥ πὸ ἔγοθ στύασθ δπα 
ΤΏΘΤΟΥ οὗ (ἀοά. δϊποθ 6 δηβ νουσῃβαΐρα (0 ο4}1 ὑπθπὶ ουῖ οὗ ἀδγκ- 
Π688, δηα [0 ἱπιρατί ἴο ποτὰ ἴπ6 Κπον]θᾶρο οὗὨἨ Ὠἰπηβοὶἔ, ἐμογοίογο ὑπο ν 
οὐρα ἰο Ἰοδα ἃ τλοτθ ΠΟΙΥ 116 πὴ ἴμβοβ6 Ὑπὸ ἴδνθ ποὺ γαῖ τοοοϊνοὰ 
186 βεὴθ Κηον]οᾶάσο, ὅδἴηοο (οα ἢ88 80 ἰονοὰ {πθῃὶ 88 ἴο γίνε ἰπθῖὰ 
1π6 ἘΠ|6 οὐ ἷ8 οὨάγοη (1 Φοἢπ 111. 1.), 1Π86Ὺ οὐρᾷ ἴο Ὀθασ 8 
Ἰωᾶρθ, δηὰ σοισ ζογτίνπ ἠΐὲδ υἱγέιοι.2 8ὲ γο ἐλεγεΐογε, βαγϑ δαὶ, ἐπιῖ- 
ἑαίογ8 οΥΓ᾽ Οαοα, αἬε ἄταν οἰλίϊάγεπ. (ἘΡΗ. ν. 1.) ὅϑιποθ (οα [88 ρυγ- 
σΠαβοα ὕ8 δον ΟΥ̓ [86 Ὀ]Θδδίηρ οὗ Ὑπ [ἀθ 0 τῆς γ6 Οὐρῃῦ ἴο Ὀ6 ἀουθ ]} ῦ 
σομϑοογαίβα ἴο Ἦ]Πι, --- γαῖ, 88 οὔσῦ Οὐδδΐου, δηά, βοοοῃά υ, Δ8 ουγ Κ᾿ 6- 
ἀθοπιοσ. Κγὲ ανὸ δοισλΐ ιυἱέδ᾽ α ρμγίοε; ἐλεγεξοτο σίογιν Οοα τπ νοι» 
ϑοάγ ἀπά ἐπ γον ερίγὶξ τολίοἢ αγε Οοαε. (1 Οον. νἱ. 20.) Οοά, λαυΐπο 
γαϊδεα 0 ἢὲα δοῊ «7εειι5, 9επὲ ἀΐπι ἐο δἷδ655 ψοῖι ἵπ ἐμγπῖπο εὐετῳ ὁπ6 ὁ γοῖ 
οπι λὶβ ἐπίφεϊο5. (Αοϑ ἢϊ. 26.) δυσὶ 18 {π6 ἴγυς πὰ οὗἉ 18 δοταϊηρ;, 
ΔΠ4 {Π6 ῥτῖοθ ψῃῖσῃ ἢ αχρθϑοῖβ ἴῸΓ 81} μα 6 ἢδ8 ἀοπθ ἴῃ οὐγ ἴδοι, 
ΟἸλτίεί σφαυε ᾿ὐπιδοὶ ον τι, ἐλαὲ ἠδ πιϊσἠξ τεάξεηι τι ὕγοπι αἱΐ ἐπί φνιέῳ, 
απά ρμενὶν ππίο ἀϊπιδεῖ α μεσμΐαν ρεορίο, σεοαΐοιι5 9 φοοά τοογὰς. (ΤΙ. 
1. 14.) 4Βεσαιιδε αοά [ον Ολτγιβς βαλε παΐλ ζοτγσίσσπ κι, (ποτθίοσα 6 
ουρῆξ ἰο δὲ ἀϊπα ἰο οπε αποίλεγ, ἱεπάεγ-λεαγίεα, βογσίυΐπσ ὁπό αποίλεγ. 
{ΒΡΉἢ.. ν. 32.) βδίπος (οά λας 40 ἰουεή τι5 αϑ ἰο Ξεπα Πὲς οπῖψ δοσφοίέεη 
ϑοπ ἱπίο ἐΐε τιοογίά ἰλαὲ τος πιϊσλέ ἴσα ἑἐλτοισὴι ἀϊΐπι, [ἈΘΥΘΙΌΓΘ 106 οεσλὲ 
αἶδο ἐο ἴουε οπε αποίλεν. (1 Φοβη νἱ. 9. 11.) Απὰ Ὀθοδυβο Οὐά πιαλείλ 

. δος ρΡαγιίςυ αν Βοτα. Υἱ]}. 12. δηᾷά ὶ. 32. 81 Ῥεῖ. 11. 9. τηαγρίπαὶ τοηἀοσίηρ. 
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λιὲβ διπ ἰο Υἱδο οἡ ἐἶι6 ευἱϊ αμα οπ ἐδ σοοά, απὰ βεπάείἾ ταΐῃ ὁπ ἔἦιε 7ιιδὲ 
απά οἡ ἐδε πμη7ιϑί, μογοίοσα γὙ6 8.6 (ο ἴουδ ΟἿ Θηπιΐο5 ΔΒ Ὑ76}} ἃ8 οὖσ 
ἔγιθθάβ. (δΜαϊϊ, νυ. 44, 46.) Μοίϊνοβ ἴο ορϑάϊθπος ἄγανῃ ἴγοτῃ ἰόντα 
ἃγο διϊοα ἰο ψγοσκ οὐ ἰδ6 Ὀοδὲ ὑσῖηορ] 68 οὗ ΟΣ παίυτο ; 8δηα ἤθτοῦ 
γγἃ8 ἴβοσγα βοῇ ἃ αἸΒΡΙΔΥ οὗἨ [86 σψοπαογι] ἰονα οὗ (ἀοά ἴο τρδπκὶπῇ, 
88 ἴῃ π6 τηρίμοά οὗἩ οὐξγ γσϑάριωρίϊοῃ ἀπά βαϊ νου ὈΥ “6808 (Ἰσῖϑι. 
ὝΒογα (818 γταγϑίθσυ οὗ ροα]ηθ88 18 ΒΘΑΓΟΪΥ Τϑοαῖνοϑα, ἐοὐέΐ ἃ ἔγσμε απά 
ἰυεῖν ξαϊιλ, τὶ πΉ Πᾶνα ἃ ὨΔΡΡΥ͂ ᾿πῆἥπσποθ ἴο θηβεβο Δα ἄγαν 8 ἴο ἃ 
ΠΟΙΥ δῃηα ἀπ] ΟὈδάϊθηοα ; βίῃοθ 1ὖ 18 Θυθυυν ΠΕΙΘ ἱπουϊοδίθα 1π {π6 
Οο8ρ6}, ἐμαῦ [16 ἀοδιίσῃ οὗ βοπάϊηρ 8 οὐ ὅοῃ ἱπίο (86 σουἹά, δπὰ 
οὗ 411 {π6 στοαῦ (μῖπρβ ψῆοἢ ἤανθ θθθα ἀοπθ ἴῸΓ 8, 18 ἴο ΟὈΪ σα τ ἴο 
ἀ16 τηογθ δῃη4 τόσα Ὠπΐο βίῃ, δῃά ἴο [να υπΐο στρ ὐθουβη688. 

8. ΑἸοΐμοΡ τοδὲ ρονοσ! ταοῦνθ ἴο δυδηρθὶϊοα! οὔθάϊθμοα 18 
ἄγαν ἔτοτα {86 ρμαΐίθγῃ ρχθβθηΐθα (ο 8 ὈΥ «΄6δὺ8 ΟΠ σβί, υβοβο βασσοᾶ 
᾿ξ δῃά ργδοίϊοβ 1]υβίσαϊθα ἀπὰ οχομιρὶ] ῆἔθα 18 Οὐ ΒΟΙΥ ἰατγϑ δμὰ 
ΡῬγϑοορίβι ““Εχδιωρὶθβ ἰδοῦ ΠΘΓα ῥσϑοαρίβ [81]. Απὰ νῇδί εχ- 
ΔΙΏΡ]6 8 [Π6ΣΘ 80 ΡΓΙΌΡΟΙ δῃα οηραρίηρ 88 86 ὅοῃ οὗ (οά ἴῃ Βυμηδη 
ἤαβ, 186 τοδί ροσίθος ᾿τηᾶρο οὗ {π6 την 1810 ]6 1 οἱἴγ, ἴῃ στ Βοπὶ {Πα 
αἰνῖπα ρρσίθοϊουβ 8.6 Ὀσουρηῦ ὨΘΆΓΟΙ [0 ΟἿΪΓ Ὑ]6 7, δηὰ βιοὶὶ οὗ {ῃοτὰ 
88 ΘΔ Ὧδ ἱμλϊαἰοα ὈΥ 6616 πη 816 ρ]δοϑα ψ] τη [86 τ δ ἢ ΟΥ̓ ΟΣ 
το ἢ [ἢ Βὶπὶ γγ6 ΤΏΔΥ ὈΘΒο]α (86 οομρ]οίοδδι ραϊίθγῃ οὗ απϊνοσεαὶ 
ΒΟ] 688 8π4 βροί]θββ ρυσιυ, οὗ (86 τηοβῦ ἀγάθηΐ ἰονο οὗ (ὐσοα, {86 τηοδβὲ 
ομἀογίι] Ἰονθ ἴο τηϑῃ Κὶπμα, 0Π6 τηοβ ρεγίδοϊς οὔθάϊθ ποθ ἂπὰ γοβρπα- 
ὕοη (ο {π6 αἀἰν]η6 ψ11}, [Π6 τηοβῦ ΧΟΡ ΑΤῪ ραΐάθμοα ὉΠάοΥ [Π6 στοβίεβι 
ΒΌ τίη ρδ, [Π6 ταοδὺ δἀπλ γα Ὁ] 6 Ἀυτη}}Υ, πι 688, δῃ ἃ ΘΟ ἀαϑοθῃβίοῃ, 
Δηα οὗ ΘΥ̓ΘΥῪ δι 80}]6 ντίθθ. Απά ββου]!ὰ χε ποῖ 6 ἀδδβίσουβ ἴο ἰγεδά 
1ῃ Ὧ18 1] υδίτιουβ οοίβίαρβ ἢ Ζεαγπ 9 πιο, Ββαγ8 ΟἸσιδβί, 3907 1 απὶ πιεεὰ 
απὰ ἰοιοῖν ἴῃ πεαγέ, απά γε δαί Μπά γοδὲ ἐο ψοιῦ δοιιῖδ. (Μαϊϊ. χὶ. 29.) 
Ἡαϊᾷ ἐπ ἰουθ, σρθδ [π6 ἀροβίὶα Ῥδυὶ, ας ΟἸιγὶδέ αἶδο ἰουοά με, απα σαυὲ 
λιπιδοῖ ἢν 5. (ρΡὮ. ν. 3.) 11εἰ ευεγψ ὁπό 9Γ᾽ τιι8 ρίοαδε ᾿ὶ5 πεῖσλόοιγ 
ον λὶβ σοοά ἰο εαϊ!οαίίοη; Κ0Υ Οὐ γὶδέ ρίεαδοά ποὲ ᾿ιϊπιδεῖϊ, (Βομ. χν. 
2, 38.) 11εἰ ποέλίπο ὅθ ἄοπο ἐῤγοωσὴ 8ἰτ δ οὐ υαἷπ σίογψ, δμί ἐπ ἰοιοῖῖ-- 
η688 Γ᾽ πιϊπα ἰεξ δαοΐ ἐϑέοεηι οἶλεῦ δεοέζεν ἔλαῃ ἐδιεπιδείυο5. 7,οοἀ ποί εὐεγῳ 
γιαπ ὁπ ἢϊΐα οιοη λίπε; Ἰοὺ Πῖτὴ δἷτλ ποῦ αὖ ργοπηοίϊηρ' μ18 οὐσ δαραγαΐθ 
Ἰη ογθϑίϑ, ΘΟ ΊΘΠΟ068, ΟἹ Δανδηΐασαβ, Ὀυΐ ευετῳ πιαη αἶϑο ὁπ ἐἶιο ἐμίπρς 
ΟΥΓ οὐδοῦ, αἴτὰ αὖ ργοιηοίίπρ [Π088 οὗ οἴμογβ, 7.εὲ ἐλὲα πιϊπαὰ δὲ ἐπ ψοιῖι 
εοἰμζελ τοα8 αἶϑο ἱπ ΟΠ γῖβὲ “6586. (ῬᾺ]]. χ.. ὃ---ὅ.) “4ς ἢ ἐϊαὲ δαίῆ, εαἰϊοὰ 
ψοῖι 8 οΐψ, θαγ8 Ῥαῖοσ, 80 δὲ ψὲ ᾿οῖΐψ ἐπ΄ αἷΐ παπποῦ 0} σοπυεγϑβαΐϊοῃ. 
(1 Ῥοῖ. 1, 1δ.) 

4. Α σου τποῦνα 18 ἰβκϑη ἔγομ; {16 βαποίίομβ οὗ ἀυτὺ ψ ΆΊΟἢ ἴδ 
οἷν 1] το 0 ἢ8 διλοηρ; πιο ἢαγο τοοοϊνοα ἔσοῃ (ἀὐοα. ΤΏυΒ, τηρριδίγαῦϊθϑ 
816 ἴο θ6 ΟὐΘΥΘά, ΠΟΙ ΟἿΪΥ 20. τογαΐἐι, Ὀαΐ ἴον εἰπε μεειν ἐς, ὑπὸ ἠδς 
ΤΠ6Υ ἃζὸ ἴῃς ογαΐπαπος 90. Οοα (Ἑλοια. Χὶϊ]. 2. 56.); δῃᾷὰ ΤΠ6Υ τηυδὺ 4180 
οοηααοῖῦ ἐμαπίβοὶγοθ ἰονγαγβ {μ6 ρθορὶθ, οὐϑσ βοτὰ (ΠΟΥ ἅτὰ ρμ]δςοά, 
88 {Π6 πιϊρεβέογ οΓ αοὐ ἰο ἐλοπι ΚὉΥ σοοά. (λοτα. ΧΙ. 4.) ΗἩυβθαπάβ 
Δ ὙΙΥΘΒ 8.6 ἴο δήπου 1ην] Ὁ] ἴο δϑοῖ οἴποσ, θθοϑυβο ΠΟΥ ἄγὸ 
7οἰπορα ἰορϑίποῦ δπα τηδάθ οὔθ Ὀγ (ἀοὰ, νῇῃο αἕ ἐλε δοσίππὲπο πιαάε ἰλετη 
λό πιαῖϊε απά ἐΐε γεπιαῖε (Μαῖ!. χιχ. 4. θ.), ἀμὰ ὈΥ βοτὰ ἩΒογοπιοῦ- 
σ.6 8 δη4 Δα] ΘΓΟΥΒ Ὑ01}} Ὀ6 )υαροά. (ΗΘ. ΧΙ, 4.) ϑβοσναμπῖβ ἅσσα οοπ- 
τπδη]οα ἰὼ Ὀδ6 ορααϊοηΐ ἴο {Π6ῚΡ γπλαϑίθσβ, ἐπ ϑίπισίοηθϑς οΥ πεατί, ξεαγίπο 
Οοιϊ, κοἰξἦ φοοά ιοἱϊ ἀοἵἴπῳ βογυΐσε ας μπίο ἐλὸ 7 ογά, απαὶ ποὲ ππίο πιεη; 

--.-ο “ὦ. 0.0ό...0θὃθζὅ. «ἢ 
“,αεοΌσφΌόοὋἝὄἕὃἂ 
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8 πιρϑέουβ (0 θ6 8ὺ δηα πλογο Ὁ} ἴο {ΠΕ} βοσυδηΐθ, 88 Κηουνΐησ (δαὶ 
1Π6Υ αἶδο λαυε α πιαξίετ' ἵπ ἤεαυεη τοὶ τολοηὶ ἐδ πὸ γεβρθοῖ ὁ ρεγϑοριδ. 
(Εν. νὶ. ὅ--7. 9.; Οὐ]. "1. 22.) Απὰ ἴῃ ροηθγαὶ, ᾿γαίδοευεν το6 ἀο, 
116 αοδραὶ 6 πη) οἱ πΒ 8 ἴο ο ἐΐ λἀεαγέϊίῳ αἪ μρίο ἐδ 7,ογά, ἀπά ποΐ ππίο 
γιεῃ (( οἱ. 111. 28.); δπὰ {πα τολεέλον' τοθ εαΐ οΥ ἀγίπλ, γα ἀο αἷϊ ἰο ἐῤε 
σίογψ 90.) Οοά. (1 Ὅον. χ. 81.) 

δ. ΤΏ6 τοραγὰ σοι ΟὨγθδηβ, οὐγσα ἴο {πον ΠΟΙΥ Ῥγοίδβδβίοι ἔιγ- 
ΠἾΒ.68 8ηοίμοσ ΜΟΥ τιον ἴο ΟὈθάϊθηοθ. ἱπητηογα 68 οἵ 4]] 
Κιηα8 ἃγὸ ἔουι ἀάθῃ (μη, Ὀθοδιιδ ΤΠ6Ὺ οὐμρσῃῦ ἴο τοαίᾷ τοοτέλγν ὁ {λιὸ 
υοοαΐϊοη ιολετειοίίἢ ἱλεν αγὸ οαἰϊοα, κιοἱέδ, αἰΐ ἰοιοϊϊπεε8 απ τηεεΐπεεβ, τοί 
ἰοπιφ-διϊενῖπο; ζογδεαγίης οπε ἀποίδεν ἐπ ἰουε, ἐπαϊεαυοιγπο ἰο ἀεορ ἐλε 
μην ὁ ἐλε εριτὶξ ἱπ κε δοπά 9 Ῥεαοε. (ΕἸ. ἵν. 1---8.) ὙΤΏΘΥ ἃγὰ ἴὸ 
τσαϊᾷ ιτοογίδῳ οὶ αοα, ιολο λα5 οαἰϊεα ἐΐεηι ἰο ἀΐς ἀϊπσάοπι απα σίοτψ 
(1 Ὑοββ. 11. 12.), δὰ ας ολέάγεη οὗ ἐδε ἰσλέ. (ΕἸΡἢ. ν. 8.) Τμοιγ 
εοπυεγϑαζίοη τηιι5ὲ δο οπῖὶψ ας δεοοπιείδ, ἐλθ σοερεῖ 90) Ολγίεί. (ῬὮ]. 1. 27.) 
ΤΉΘΥ τυδὲ αὐονη ἐδ ἀοοίγίπε 9 Οοα οὐν' ϑαυίοιν ἐπ αἷΐ ἐμίηφε (ΤΊϊ. 11. 
10.); δηᾷ ἴδ δασγὰ (μαὺ ἐλε παπιθ, ΟΥ τουγά, ο΄ Οοα ὃ ποὲ δίαερλεηιεά, 
ΟΥ̓ 601} βροόίθϑῃ οὗ, (Ὠγουρὶι [Π6. (1 ΤΊμ). υἱ, 1.; ΤΙ 11. δ.) 

6. ΤΏ ΔοσορίδὈ]Θη688 οὗ ἴσια γϑρθῃίδηοθ 8δπα [Π6 ἀϑϑσγαῃοθ οὗ ραγ- 
ἄοη, τοῦ τ[}6 οΒρεὶ οἶδθιβ ἴο 41} στ ῆο ἐγμίν τορϑηΐ, δηθὰ μηγεισπεαϊν 
Ὀ6]ῖονο ἀπ οὔϑὺ (ἀὐοα δ πον ψογὰ δηὰ ο0Ὸ Θηΐ8, Ἀ͵Θ 8 {ὈΓΙΠΟΣ 
Τηοϑύ ῬΟΥΤΘΣ ΠῚ] τηοῖνα (0 Β:ΠὉ] δηὰ ἔγαὶ! ογοδίυσοβ, ἴο δποουγασθ δηὰ 
ΒΌΡΡοτὺ τμοτὰ ἴῃ {86 τς οὗ {δεῖς ἀυϊγ. Νοιίηϊηρσ σδη 6 ΠΊΟΓΘ 
Βα 18 ΔΟΙΟΥΥ ἤο {Π6 ταϊη οὗὁὨ τηλη, ποίπἱηρ᾽ ΤΟΓΘ ΔρΎΘΘΔΡ]6 ἰο [Π6 ψ ]Βάοπ 
οἵ ἀοά, ἰῃδῃ βο ἃ ἀθοϊαγαϊζοη οὗ 86 δοοθρίβ!θηθθ8 οὗ σι τορϑηῦ- 
866, 8π4 Β0}} 8)ὴ δΔυς ΠΟ  αϑβιγαῃοο οὗ ραγάοῃ ἱβογΘΌΡΟΙ, 88 υῃαοΥ 
1η6 ο8ρ6] αἀἰθροπβαίίοι {Π6 αἰνίμθ ΠΊΘΤΟΥ͂ μ48 ἰουπα τηθαηβ ἴο αἴοτα 
απίο 18, ἴῃ Ββυιοἢ ἃ ἸΏΔΏΠΟΙ 88 18 δὶ {Π6 8416 {716 ΔΌΌΠΟΠΔΠΟΥ οοπδί βίης 
χὰ 1Π6 αἰ σπΣΥ οἵ μἷ8 ἰατγβ δῃα Ὧ18 μαίγθα ἀραϊπδί δβῖη. 

7. ΕοΙ ΟἿΣ στοδίοσ δῃοουσαροηδηΐ, ἀἰγηθ δδϑιϑίδῃοθθ ἄγ ργουϊ οά 
ἴῸΓ 8, ἴο ΒΡΡροΥΐ ὺ8 ἴῃ {86 ρῥγδοίίοα οὗ ουῦ ἀυτγ. ΤΉϊδ 18 ἃ Θοπδιογ- 
δοη οὗ ρστοαῦ τρουηθηΐ, 88 ΘΥΘΓΥ ΟὯ6 τηυδῦ Δοκηον] οᾶσο τ ῆο [88 ἃ ἄἀϊι6 
Β6Ώ86 Οὗ 1η6 τοαῖζηθϑ8 δηα ΘΟΥΤΌΡ(ΓΟΣ οὗ Ὠυμηδη παίυγο ἴῃ 18 ργοδοηῦ 
βἰδίθ, δῃα 106 τηδηϊο] ἃ τοιιρίδ ομβ ἴο ΠΟ ἢ 6 ΔΥῸ 6 γΘ οχροβϑή. 
γε τὸ ποῖ οἷ ἴο ΟΣ οὐ υὑπαβϑιβίθα βίσοηρίμ, Ὀυῦ αν {86 πηοβὶ 
ἜΧΡΥΘΒ8Θ Ὀγου 868 δη ἃ ἈΒΒΌΓΒΠΟΘΒ ρΊνΘη 118 ἴῃ (6 (ἀοΒροῖὶ, ὑπαῦ οὐ ν}}]]} 
βοῃα 8 ΗΟΪΥ ριγις ἴο θη ρῃΐθη δηα βαπ ο Ὗ ὑ8, δηὰ ἰο βἰσεηρσίῃοη 
Δη ἃ αβοῖδί τ19 ἴῃ 86 ροσίοστωδησο οὗ οὐγ ἀυΐγ ; 1ἴ, ἔγοπι ἃ βθῆβα οὗ ΟἹΓ 
ΟΥ̓́Τ ᾿ΠΒΌ ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂, 7ὸ ΒΟΣΆΌΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο Εἶπ ΦῸΓ [18 στυδοϊουβ δβϑιϑίβῃσο, 
Δα αἱ {πΠ6 58Πι6 {1π|6 δγὸ ἀ"]Πρϑηΐ ἴῃ [86 80 οὗ 41} ῬΓΟΡΘΥ τηθᾶπῃ8 δηᾶ 
Θηἄθανοισγθ ΟὉ ΟΣ ΟὟ ρᾶσίβ. (Φόῃη χὶῖν. 16.; 1 ον. 11. 18.,. 11... 16. 
ΙΚὸ χὶ. 13.;: 2 Οὐογ. χἱ. 14.;: ΗΘ. ἴν. 16.) ΕῸτΣ ἴδοβοὸ ἀϊνίηα 1η- 
βυσποθβ δηᾶ αἱἀβ ἀγὰ οοπηπηπηϊοαίθα 'π Βα οἷ ἃ ὙΔΥ 88 18 ἀρτ ΘΔ ὉΪ6 (0 
(Π6 δὲ ογᾶδν οὗ ουζῦ γαϊζομαὶ ἔδου θβ, δμα ἢοῦ 80 88 ἴο σϑῃ θοῦ ΟἿΓ 
ΟὟ Θηἀοανοῦυσβ πδϑοϊθθθ, Ὀυϊ ἴο δβϑῖϑί δῃὰ δηϊμηδίθ ΟΌΥΓ δ ἀθα νοῦ. 
1ι 5 Οοά τολο τοογλείλ ἐπ ιι8 9 λὶα σοοά ρίεαφιγε; [ΠΤ ΙΌΓΘ τὸ ἀγὰ δχ- 
μογίοα ἴο τοογῖξ οἱ ομν βαϊσαξϊοπ ιοϊίλ ἔξατ' ἀπά ἱγεπιδῆήπο. (ῬᾺ]]. ἃ... 12. 
13.) ΤΒ6 οἰδοί οὔ {818 ἀϊνίῃθ αδαϊβίβηοοθ γγχἃ8 υθτῪ πόηάογαϊ ἴῃ [6 
γε  ὖνο {ἰπι68 ὈῪ [6 δυάδάθη τοβοσπιδθοη οὗἩ τιοσο τ]οκοα τηθη ἴΒαπ 
41 [86 Ἔχῃοτγίδιϊοιβ οὐ ρἈ]]οβορθοτθ νὸν Ὀσουρσῦ ἴο τεροηίδηςθ. ἀπά 
οΥΘΏ ἴῃ {Π 686 ἄαγδ, σποπ ἸΏΒ ἀ ΟΠ Υ δηά ῥγοβισδου ἀροιπᾶ, ἴΠ6ΥῸ ἂνρθ 
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ΤΊΟΤΘ ΘΧΘΟΙΊΡΙΑΤΥ ΠΟΙΥ ΡΘΟΡΪΘ ἐπ8ῃ ΘῈΣ 66 ἰουπά ἱπ (86 Ὀθϑὺ ἀρ68 οὗ 
116 Ποδίμπθηῃ που]ά. 

8. Ου΄ τοϊαϊίομ ἰο δάση τ ἢ116 ἸΡΟῚ Θαγίῃ 18 πκΚοτσῖβο τοργοϑοηϊθα 
88 ἃ ῬΟΜΟΘΙΓ] την ἴο ΠΟΙΥ ΟὈΘαΊθμοθ. ΟἿ σοπυεγδαίζίοη, ΟΥ̓ οἰ Δ1ΖΘΠ-- 
ΒΗΡ, ἐδ ἐπ ἀεαυεπ (ῬῺ]]. 1}. 20.); δῃὰ Ὀδοδῖιβα ͵7ἷὰ 8.6 ΟἿ]Ὺ δέγαη σεῦ 5 
απὰ ριϊσγίπιδ μροπ εαγέϊ, 6 ταυβὶ αδείαϊπ ἤγοπι 7͵εδλῖΐῳ ἐμδές ιολϊοὶ τοατ' 
αφαϊπδὲ ἴῃ6 ρεδδθ, {π6 ρυσιγ, δπα ἀἸρ ΣΤΥ οἵ ἐλε φομί. (1 Ῥοῖ, 1... 11.) 

6 ΔΓΘ ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ῥα 1ἴπ τη {πᾶ 716 ΔΓ6 ΟὨ]Υ͂ 50) ΤΠΕΤ 5 ὮΘΓΘ, απαῖ 
λαυθ πο οοπέϊπμίηρ εἰν, διὲ δεελ ὁπὲ ἰο οοπιο (ἨΘὉὈ. χΙ. 18., ΧΕΙ. 14.) ; 
{πα 1 ΤΩΔΥ͂ ποῦ Β66 Κ ΟἿΓΪ σϑβῦ ἴῃ {818 σοῦ, ποῦ Ὀ6 ἴοο δβο]οϊζοιιβ 
δρουΐ {Π6 {πιηρβ οὗ 10, Ὀ ΤΔῪ Δ᾽ ΤΔΥΒ ΚΘαΡ ΟἿΣ ἈΘΑΨΘΏΪΥ͂ ΟΟΘΓΤΥ ἴπ 
ψίονν, ἀπ τα 10 ΟΌΓ ρτοδίθδῦ σοσοΥ [0 ΑΥΓΙγΘ βαίθ γ [Π6Γ6. 

9. 1, ΑΘΊΪΥ, 186 τον ΑΓὰ8Β δἀηα ΡυΙΒῃτηθηΐδ τ ]οἢ (Π6 ΟὐοΒρ6] ργοροβοβ 
ἴο οὐοάϊομοθ οὐ ἀϊδορθάϊθποθ σα ἃ τηοῦδνθ ρα γ ἀρτθοϑῦ]α ἰοὸ {86 
πδίυγα! ΠοΟρα8 ἀπ ἴθασβ οὗ τἤϑῃ, δῃὰ σψογίμυ οὗ (ἀοὰ ἴο τηᾶΐζο Κῆονα 
ΌΥ ΟΧΡΥΘΒΒ γαυ δου : [ῸΣ ΟΥ̓ [Π6 ΘΟΥδ ἢ [ρον τηεὸ οὗ {8686 Τπϊηρ8 
18 ἔΠ6 Ῥγδοίίοθ οὗ νυἱσίιθ θϑίϑ Ὁ 18Π6α Ὡροπ ἃ Βυγα ἔουπάδθοι; τηθη μᾶνὸ 
βυ βοϊοηῦ ἴο Βαρροτγί {μϑῖὰ ἴῃ {ποὶν οἤο]ο6 οὗ νἱγίαθ, δηα ἰο ΘηδὉ]6 ἔπθτὰ 
ἴο ΘΟΠαΌΘΓΣ 8}} {π6 ἐοπιρίδίοηβ οὗ (Π6 νι οΙ], ἀπ ἴο ἀθβρῖβα θυϑὴ ἄθδίῃ 
1.861, δὰ] Θομ 68 ἃ ἰατρθ οϑίδίορι οὗ βαρστγαηῦ 8108 τ ἢ (818 γδὲ 
Ὀαυΐ ἰοΥΎὉ]6 βαμΐοποο : -- ΟΥ̓ τολϊοῖ 7] ἐοἰδ ψοι δοΐογε, αϑ 1 λαῦυο αἶεο ἐοϊαὰ 
ψοι ἐπ ἔπι ραδί, ἐλαΐ ἐΐεν τολὶοῦ αο Ξφιοΐ ἐλέπφε δλαϊὶ ποί ἐπλετγὶξ ἐὰλε 
ἀϊπσάονι 077 Οοά, (Οα]. ν. 21.) Οπ {86 δοπίγζασυ, ἴΠ6 (ὐοβροὶ γϑοοιὰ- 
τηθ 8 (86 ργδοῦςσο οὗ ΟΠ σβάδη λει εν, ὈΥ Θηϑυτίηρ ἴο 10 ἐλε ἀἐπσάοπι 
οὕ λεαυεπ (Μαῖ. ν. 8.); οὗἨ πιοοῖπο88, Ὀδοδυβθ 1Ὁ 18 ἐπ ἐλ εἰσὴλέ οΥΓ αοά 
9} φγεοαΐ ργῖοο (Ἰ Ῥοῖ, 111. 4.); οὗ πιεγοϊ μΐπε85, ἃ8 1.6 τηθ 818 οὗ οδέαϊπὶπσ 
πιοτὸ (Μαῖῖ. ν. 7.); οὗὨ ἐδηιρέγαποο, ΔΒ ἩΘΟΘΒΘΑΤΎ ἴῃ ΟΥΟΣ ἴἰο γὰπ ΟἿ 
Ολνιθέίαπ τασο ἩΛΏ βυσοθββ (1 Οὐσ. ἰχ. 24., Ηοῦ. ΧΙ. 1.); οἵ ρετγιέν, 
88 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ὈΓΘΡΑΓΑΊΟΩ [0 {86 σεεὶπο 977 Οοα (Μαῖι. ν. 8.); διὰ οἵ 
ΡῬΔΌΘΠΟΘ αηα ΡΟΥΒΟΘΆΠΟΘ ἴῃ (π6 ΟΣ βίϊδῃ ᾿1ἴ6, Ὀθοαῦβο οἱ ὥσἠὲ αἵ- 
ϊοξίοπ,, ιολίοῖι ἐς διιΐ Ὁ α πιοπιθπέ, τοογλείδ ομέ ΓΥ 8 α Καν πιοτὸ 61- 
οοφαϊπο απα εἰεγπαὶ ιοεῖσλΐ ΟΥ̓ σίονψ; ιολίϊο τοῦ ἰοοῖ, ποῖ αὐ ἐλε ἐλέπφε 
ιολιοῖ ατὰ δέθη, διιξ αὐ ἐξ ἐλίησε τολίοἢ ατὸ ποὲ δεθη, δοοαιδε ἐἦδ ἐλῖπσε 
ιοῤίοἢῆ αγ δθοπ αγὸ ἱἐεπιροταὶ, δμὲ ἐδ ἐλΐπφε ιοϊίον, αγὸ ποὲ ϑέέπ αγὲ 
ΕΤΕΒΝΑΙ,. (2 Οὐογ. ἱν. 17, 18.})} 

ϑυοὮ 18 ἃ ἑαϊηΐ οὐΠΠ1π6 οὗὨ [Π6 Ῥυσ Υ απ Θσχοθ ]θηοο οὗ 1[Π6 ΤΑΟΓΑ] ΣΕΥ͂ 
οὗ {π6 (οΒρ6ὶ, δῃὰ οὗἩ [Π86 τηιονϑβ Ὁ. βίο 10 18 ομογοθα.;Σ ΑἹ] 186 
Ομδτταβ οὗ (ἢ αἀἰνῖπα ςΟΟάΏ 688, σΊδ66, ΤΔΘΙΟΥ͂, ἀπὰ ἰον6, ΔΓΘ ΠΟΥ ΓΟΡΓο- 

᾿ Βρ. το ω Ῥαδίοσαὶ 1αἰίοσϑ, 1οἱδ, 2. (ἰὰ Βρ. Βδηᾶοὶρλ ἘΠΟΝ τ ἀϊοῦ, γὙο]. ἱ. ν. 
ῬΡ. 174---179. 

3 ΤΊ τοδάοσ, ὍδΟ ἷβ ἀδβίγουβ οὐ ὑσγοβοουιίηρ ἴδ6 ἰηγεοδβιϊραιίοπ οὗ ΟἩ ΓΙ βεῖδπ ΣΠΟΓΑΙΥ, 
Ὑ1 δηὰ 10 Δ0}]γ ἀεἸ ποαϊοὰ ἴῃ Μτ. Οἰβθοσηθ᾽ 5 βοιτηοηϑ οὐ ΟἸγβιίδη Μογαγ. ὙΠΕΓΟ 18 
αἰδὸ δ 6 Χο] ]θηῖ ἀΐδοομγβο, ἰητ]6 ἃ “ ΤῊ6 ὐδροὶ 86 ΟὨΪΥ Εὐππηάπιίοη οὗ το] σίου απ 
ΤΏΟΓΑΙ Δαν," ἴῃ (ἢ6 βταῖ γοϊαπηο οὗ Βρ. Μίδηι: Β ϑοιτῃοηβ, νυν ο ἴῃ ΤΏΔΗΥ͂ τορὶς8 οοἰποί 68 
νὴ Μγ, ΟἸἰβδθοσηοβ σδε ἀϊβοοῦτβου ὙΤρ6 γνασίουϑ Ὀσδηςῆοα οὗ ἴ86 ΟἸγίδιϊαη ΤΟΣ ΡΟΣ δΓα 
Ὑ0}} ρουσίγαγοὰ ὉΥ Ὧν. Ενδῃβ ἱποῖττο γοϊατηςβ οὗ ἀἰβοοῦτβοϑ οὐ [ἢδὲ βυδήοοϊ, ν᾿ οι ((ἰδουρὶι 
ΤΆΪΒΟΓ ἈΓῸΠΧ) παν θεθη οἴδη πὰ ἀθβογυθαϊΥ στοργητοὰ, 866 4180 Ὦτ. 19 Ὁ ἢ} 8 1.ϑοϊαγεϑ 
οη ὕπο Οἰ γἰβείδη Το προῦ (Ἰοπάοπ, 1822, 8νο.), ἀπὰ δβρθοία!γ 1)γ. Μοτίβοη 8 [,δοΐιιγοβ ὁπ 
1μ6 Πδοΐρσοςὶ ΟΡ] σαιοηβ οὐὗ 1,8 (1 οπάομ, 1822, 121|0.), αηὰ Μτ. Ηοασοβ ϑο ΤΩ ΟῚ 8 
ου ἴδο ΟἸγιδείδη ΟΒαγαοῖοσ. (Ἰοπάοῃ, 1821, 8νο.) ΤῈ Ομ βύδη Μόγγας, Ἐδϑαυ οἡ ἴΠ6 
ΟΒαγαοίοσ δὰ τ επρβ οὗ 8ι. Ῥαὰϊ, δηὰ Μουδὶ ΞΘ κοίοδεβ, οὗ Μτβ. δηπηδι Μογαο, ΠΠΚοννθο 
11 υϑίγαῖο 186 Ιοδάϊηρ ἰορίοβ οὗ ΟἸ γί δεϊδη τηοσα Υ γι Θαπι4] οορσαπος δὰ ἤάθ ΠΥ ; δηὰ 
1Π6 «δ ο ρατΐ οὗἨ 1π6 δεοοηὰ νυοϊιπια οὔ Μτ. Τ αγάθπ᾽ Β συβίθιη οἵ Ἐονεδὶοὰ Ἐοϊϊρίοη σοη- 
ἰΔῖ18 ἃ αἰ ροδὶ οὐ δοσί ριυγο ΤΊΟΤΑ ΕΥ, Ἔχρσοβδοὰ ἰῃ ἐλδ σέγῳ τοονάδ οἵ ἴ[μ6 βροχο Ὑτιτηζ8. 
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εθηἰθα ἰο ΟἿΓΡ Υἷθνν, 10 ἴθύτωβ {Π6 τηοδύ οἷθαγ, δχρ]ϊοῖξ, δῃὰ δὴ ἱηρ 
ἐπαΐῦ οδῃ ῬΟΒΘΙΌΪΥ 6 οοποοϊνοα. Ηον (0 τύυίϊζοσγα οὗ ἧς ἥον 
Ταεδίατλθπί βῃου]ὰ Ὀ6 Δ0]6 ἴο ἄγαν ἊΡ ἃ ϑυβίθιι οὐ τρόσγαὶβ, ψἢϊοῦ (86 
ΜΟΥ], δἴνοσ [Π6 ἴδρ66 οὗ οἰχβύδοη οδηζυσίθθ, οδηηοί ἱπίρσονα, νυ ῖ6 1ΐ 
Ρογοοῖνοβ Ὠυ 6] 688 λυ] 8 ἴῃ (Ποβ6 οὗ {δ6 ἘΠ πο ἡοζὸ οἵ Τηάϊα, 
ἄτοοοο, δηα Βοπιθ, δῃὰ οὔ {8 ὀρρόβεῖβθ οὗ τουϑϊδιοη, ἰβ 4 συρβίέΐοῃ 
οὗ κοΐ, ἴοσ ψ ῃϊοῦ [Π6 οσαπάϊα ἀοὶδὺ 18 οΘοποοσῃοὰ ἴο δοοουπΐ ἴῃ 8. γϑ- 
[ἴοπαὶ αγ. ὙΤΒο ΟἸγϊβίλδῃ 18 80}6 ἴο ἀο 1ξ τ Θ866. ΤῊ ϑυδηρα  βίβ 
τὰν [Π6 ΔΡοΒβῖ]68 οὗἉ 9688 Ομ γῖθὶ ὁραλδ αδ ἐλεν ιδεγὸ πιουεά ὃψ ἐλε Ηοῖν 
γρῖγιΐ, Ι 

8 4, Οη δε Οἰγεοίίονα 9. Κὕηδεϊίουετε ἰο ἔδι6 Τ)οοίγίπεε απὰ Δογαϊίέν οὗ 
ἐλε Βιδῖο. 

ΘΌΘἢ 18 (ἢ6 ὈΠΉΔΡΡΥ ΟὈ]αυΥ͂ οὗὨ {Π6 ταϊηὰ οὗ (Ἀ]16ὴ τδη, {παὺ {Π6γῸ 
ΠΕΥΟΥ γαῖ 178 ῬΥΟΡρΟΒοα [0 1Ὁ ΔΗ͂ ΤΑ, ΠΟΎΘΥ͂ΟΣ ΘΧΟΘ]]ϑηξ ἴῃ ἐβο] , 
τς ἢ Πα8 ποῦ Ὀρθη (86 βυδ)οοὶ οὗ σαν}, σθῆβυσο, ΟΥ Τϑργοδοῦ, ΤῊ]8 
[48 Ὀ6θὴ {π6 ἰοὶ οὗὨ [Π6 Θοτρίυγοβ ἴῃ ρδγίουϊασ, σοῦ μαννα ὈΘδη 
ΔΥΓΑΊρΠΘα ὈΥ {Π6 δηϊαρσοηϊδίβ οὗ ἀἰνιηθ γνοίη 88 ἃ [1886 οὗ δὺ- 
βιιγαϊγ, ἔγαυα, δηα ᾿πητλ γα] γ. Οπ [Π6 οὁπ6 παπὰ 10 ἢ88 Ὀδθὴ οὐ)οοίοα 
1πᾶΐ δβοῖὴθ οὗ {με ἀοοίγίπες ΜὨϊοῖ {πον Ρτορουμπά ἴο οὔ Ὀ6|16--- Βυοἢ 
88 ἴη6 ΤΤΏΠΥ, [86 Ιποκγηδίϊοη οὗἉ 6808 ΟΝ γιϑέ, ὅζο, --- ΔΓΘ τηγϑύθσὶουϑ 
ΔΠα ΘΟ ΓΑΣΥ͂ ἰο ΣΘΆΒΟ, πη (μα΄ ὙὙΠΟΙΘ ΤηΥϑίοσΥ δ ρ 18 το ρίο οπάϑ; 
1Πδὲ 186 δοτρίαγο ἀοοίσπα οὗ τϑαδιηρίοη 18 Ἰποοπδίϑύθηϊ τσιίδι [Π6 146 88 
αὐ ργϑβοηΐ δηὐογίδι πϑα σοῃοογηϊηρ' {86 τπηρηϊύιἀ6 οὗ ογεδοη ; {Βαϊ (9 
ϑουιρίαγα ἀοοίσπα οὗ 8 Γαΐυγο ᾿υαρτηδηῦ 18 ᾿πῃργοΌ8 016; ὑπαὶ 11 Θβίδ- 
118Π|68 ἃ δγβίϑιῃ οὗ ργἹϑβδίοσδ δπὰ βρι ΓΙ] ΤΥΤΆΠΏΥ ΟΥΘΡ [86 τα]η48 δηὰ 
ΘΟΠΒΟΙΘΏΘ6Β οὗ τηθῃ; δηᾶ {παΐ ΟἸΥΙ ΒΘ ἀΘ ΑΓΒ [8 ργοΐδβθοσβ ἔγομλ 
811} Ἰπαυτῖθ8 οοῃοογηΐηρ το] ρίουϑ συ ῃ8, δηαὰ ἀδιηδη 8 οὗ (πϑτὰ ἃ ζ0]} 
Δηα ᾿ρ] 1οἱῦ δϑδοηῦ πὶϊου δ ἃ ργανοῦβ οχδιϊπδίίοη οὗ {Π6 στοιπα οἢ 
ψ ΠΙΟἢ ΠΟΥ͂ ἀγὸ ἴο Ὀυϊ]ἃ (αὶ αβϑδοῦῖ. Απά, οὐ (6 οἰοσ δδηά, 1ΐ 18 
οὈ)θοοίρα ἱπαὺ ἴΠ6 πιογαϊέν οὗ ἴπ6 ΒΙΌ]Θ 18 ἴοο βἰτὶοῖ, Ὀθασβ ἴοο παγὰ 
ὌΡΟῚ ΤΔΗΚΙΠα, δηα ᾿ΔΥΒ τι8 ὑῃᾶοσ ἴοο ΒΈ τ τ βίγα 8; [πα 10 ρ66- 
Γαΐδθθ 8 [ἰτω14, ρϑβδῖνθ βριγὶῦ, δα αἷἰβὸ δ ΓΟ ον] 8 {πΠ6 σοπογουβ 
Βαη πηθη 8 οὗ ἔχ  Βἀ8810 δηα ραἰγοίΐδτη ; ἰμαὺ [86 ΒΙ1Ό]6 18 {Π6 τηοδὶ ἵτπη- 
ΤΔΟΓᾺΪ ὈοοῖΪς οχίδηϊς ἴῃ 86 ποι]: δηᾶ ἰμπαΐ 1. Ἰπου]οδίθβ ᾿πίο οσβῃοθ 
δῃ ρογβοουτου. οὗ ἀγο {86 ῥσῖποῖραὶ οὈ)θοῦομβ τυ δῖ οὶ Βανο, αὖ να: 
ΤΊου δ ἔὐπη68, 66 τηδάθ ἀραϊηϑί πὸ ἀοοίγϊ 68 δηά ργβοθρίβ σοηίδιηθα ἴῃ 
{π6 ΒΙ6]6: {ΠπΠ6 σοπίγαάϊ ολομβ ᾿ηνοϊνϑα ἴῃ βοσηβ οὗ ἔπ ειη οδηποί [Ἀ1] ἴο 
Βέγῖ Κα [μ6 τηϊπὰ οὗἉ [6 δἰἱεπίιννθ τοϑᾶθσ, [1ὑ τπρῆν 6.8 βυοιϊοηὶ 
ΔΏΒΥΘΙ [0 τηοϑὺ οὗ {86πι, ἰο ἄρρθ4] ἴο {86 ἔδοίδβ δῃὰ βίδίοσηθη 8 δἰγοβαυ 
Ἔχμι δι θὰ ἢ {Π6 οουχβα οἱὗὨ {π18 του, δῃηα δβρθοίδιυ ἴο [86 ᾿οτοβοῖδΕ 
βεοῦοῃ: δα 848 {8686 οδ)θοίϊοηβ ἴᾶνα Ὀθθὴ χϑ-δϑβοσίθα δηὰ οἱοῖῃα 
π 186 ΕΠ ΟΥ̓ ΠΟΘΙ, ἴῃ οΥΟΓ ἴο ἱπιροβα ου (86 ὑηΑΓΥ (ἸΒβουσῇ 
τοοδὲ οὗ [6 πὶ πανα Ἰοηρ δἴποθ ὕθθῃ σϑἤαϊθα), ἔμ Ὺ ἀεπιδηά ἃ αἰβιποὶ 
σοη δι ἀογαίου. 

ἡ Ῥεγίηοδα 8βὰ ἱρπούϑηςθ ΤΑΥ͂ δϑὶς ἃ φποδίΐοη ἰη τῆτοα ᾿ΐποβ, τ μϊοῖ ἰξ τν1}} οοεὶ Ἰεαστ- 
πα ἀπά ἵἱπροηοϊν ἘΙΓΥ Ραᾶρσοδ ἴο δῆδνοῦ; δηὰ, ἤθη τἢ 8 8 ἄομα, {Π6 βδαπὴὲ απεβιίοῃ δἢ8}} 
Ὀ6 ΤΡΡΠΕΠΗΥ λκποι ἀραΐη (ἴὰ Ποχὶ ΥΟΔΓ, ΔΑ ἰἦ ποιπίηρ δὰ αὐὸῦ Ὀ66η ᾿ τ] 0 ὁπ [11 
διι0ήοςι.᾽" (Βρ. Ἠοτγποβ [αἰΐεγβ ὁπ [πβάο]γ, ον ΚΒ, τοὶ. υἱ. Ρ. 447.) τ. Υουπρς (δυῖμογ 
οὔ 16 “ Νίρῃς Ὑπουρῆ 8), δροαρκίης οἵ 1ωτγὰ Βοϊἐπζυτγοκοβ δεριπιο δῖα δεαϊπδὶ τἢῸ 
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1, ΟἸΕΟΤΙΟΝ ]. --- ϑόπιο 90 ἐλε ρεσμίίαν ἀοοἰγίπεσ, ιολολ ἰδε ϑενῖρ- 
ἐμγο5 Ῥγορομπα ἴο ΟἿ δεῖϊοῦ, αγὸ πηνδίογίοι απα σοπίγαγῳ 0 γεαβοῃ ; 
απά τολογο πιψϑέοεγγ δεσὶπ5, τεϊϊ σίοη ἐπαβ. 
ΑΝΒΎΓΕΒ. ---- Τ 5. ἀββοσυ (0. 18 ΘΓΤΟΠΘΟΊΙΔ, [ὉΓ ΠΟΙΒΙ Πρ 16 80 ΓυγΥβίοσου 8 89 (6 οἰα;- 

ὨΠΥ δηὰ 86] -οχίβίθηςα οὗὨ σοὰ; γοῖ, ἴο Ὀοϊΐονα {παῖ οχ βίδ 8 86 Τουπάδιΐοη οὗ 
811 το! σίοη. Αονα οὐΐ γθάβοη [8686 αἰγὶ θυιΐ68 οὗὨ ΠὨ 6 ΠΥ Πα ΘΒ. ΟΠ ΌΪΥ ἀγο. ΕῸΥ, 
ὙΠῸ οδη σοποοῖγα θὲ ΘἰΘΥΠΠΥ 8 ὃ Α ἀυγαίίου πὶ ουῦ Ὀορίὶπηΐηρ, ΟΥ̓ βιιοοοβϑίοι 
ΟΥ̓ ρατῖβ οὐ {ἰπι6] ὙΜη.Ο οδῃὴ 80 ταῦ 88 ᾿πηδρὶπα ΟΥ ἔγβϑηιθ δὴν 1άθα οὗ ἃ Βείην, 
ΠΟΘΙ τηϑδ ὉΥ 1.56] ὯΟΤΓ ὉΥ ΔΏΥ οἰμεῦ ἢ ΟΥ̓́ οτῃηηίργοδθῃσο, οὗ οπιηϊβείθηςθ, βῃεὶ 
οὗ ᾿τωπμλθηδγ Ηον, ἱπάθοα, οδῃ δ πίε οδρδοὶ(γ, [|κ6 οὐγβ, Θοπιρυθβθηὰ δὴ 7ηἈε{6 
Βοΐηρς σοῦ βοάν δηὰ ἴΠ6 βοαάνθη οὗ βϑανδὴβϑ οδηηοὶ οοπίαϊπ ἢ αΐη τηυσίδ]] 
ἀοδὶ ἰδοὺ ῥγδϑυσαθ ἴὸ βογυ δ {86 Ὡδίυγα δηὰ ἴο σομιργθῃαηᾶ 411 ἐμὲ σγᾶγβ οὗ 
186 ἰΠσουιργομβοηβ 6 ἀοὰ Οἰπεί λοι, ὃν δεαγολίπρ, ἥπά οἱ Οοα Οὐὐαπεὶ ἰλοι 
“πὰ οι ἰλε Αἰπιϊιρλίν ἰο ρον δοϊοη» [ὲ ἰδ ἀϊρὴ αδ λεαυεη, ιουλαὲ οαπδὶ λοι ἀρ ὃ 
2) εερεν ἰλαπ λοὶδ, ιολαὲ οαπεί ἑδοι ἀπό» ἤἴε δαοὶ ἐλε 7αοα ο7 λὶς ἰλγοπε, απὰὶ 
δργοαασέξίλ ἀΐς οἱἰοιά ὑροη ἱ. Ποιν {μ6 ἃ ρογέϊοπ ἐδ λεαγὰ 97 Ηἴπι Τάλε ἱλωπάον 97 
λὶδ ροιῦϑν τοδλο σαπ μπαεγδίαπα ἢ διοὴὺ ἀποιοίφαρο ἰς ἰοο ισοπον μἱ ΚΧῸΤ 18, τσ οαπηοΐ 
αἰαΐπ ὑπίο ἱ. ἘΒαὶ τ1δουρὰ ἐπα Ἔχἰβδίθηςθ οὗ σα Ὀδ ἃ ΣΥΒΟΓΥ ἴο τ.8, δΔῃα Δθονα ΟἿΣ 
1 πιο γοΆβοὴ ἴο σοι ργΘἢοηα, γοί 11 18 ἢοΐ ΘΟΠΊΣΑΣΎ ἴο ΣΘΆΒοη ; θδοϑυδο ἴΠ6 τ ϊβάοιη, 
ογάον, δῃὰ πδγισοηυ, ὙΔίοΪ ἀΓῸ ΟὈΒΟγυ δ ΌΪ6 ἴῃ 086 αΐνογθθ, [86 δάση γα δηὰ ὀχαυῖ- 
816 δάδρίεδιίοῃ οὗὨ ΘΥΘΥῪ ρμαγῖ [0 ὑχοάμπορ (Π6 δῃὰ (ὉΓ ὙΙΟΣ 10 τγῶδ ἀσβίρηρα, δπὰ 1116 
Ῥτονι ἀθηαὶ σατο αἰβρίαγοά πῃ ργοϑοσνϊησ δηὰ ροναγηΐηρ (1:6 τ ΒΟΪ6, ΑΓΘ 41} 80 Δ ῊΥ 
Ῥτοοῖβ οὗ [6 δχἰβίθῃηοθ οὗ ἃ γγοαὶ ΕἸγοὺ ὕδυβο ; δῃἃ γθϑϑοὴ Ἀ5ΒΌΣΟΒ Ὁ8 ἰμδὺ πὸ οἰἶΐδοὶ 
οδη δχίδῦ ψὶμουΐ ἃ οδ1186. 

Βαϊ ουν ἱφῃοῦβϑῃοθ 18 ποὶ σοη Βηδα [0 ὨΘΔΥΘΗΪΥ ταγβίθυ 68 ; γγ6 Θδῃποῦ ΘΟΙΏΒ ΓΘ ηἦ 
1ῃ6 οοιηπιοη Οραδγαιίοηβ οὗ παῖατθ. ΕΡΟΥῪ {πη δγουπᾶ 8 8. [1 ΟΥ̓ τιγδίοτῖο8. 
8 οδῃ (6}}, ψιἢγ, οὗἨὨ ὑπο βϑϑβ βί ΠῈ1]}ᾶΓ πῃ ΔΡΡΘΌΓΔΠΟΟ, ΟΩ6 Ῥτοάθσοβ 8 ἰαγβο ἴγθο, 
δὰ {πὸ οἶδοῦ ἃ 8118}} δγα Ὁ ὃ οὖ, ον 186 οτἰρίη οὗ 8ο ἰαυγρα 8 Ὀοὰγ δῃουϊὰ Ὀ9 
οοηίδίηοα ἰῃ 80 ΠΑΥΤΟῪ ἃ Βρβο ἢ 186 ριον ἢ οὗ μ6 πιραποϑὶ μἰδης, {86 βίγυσίαγα 
οὔ ρταΐη οὗἉ βαδηά, 15 88 τη οἷ ἈΌΟΥΘ ΟΌΓ ΘΟΙΔΡΓΘΘΉΒΙΟΙ. 88 [Π6 τηγβίου θ8 οὗὨ γε] σίοη. 
Βοά 68 δοῖ οἡ δαοὴ οἴδογ ὉΥ ἀἰβοσγθοηῦ ἔὌγοθβ, δ ο ἅτ Κποση ἴο 18 ΟὨΪΥ ὈΥ̓ ΒοπΠΊ0 
οὔ ἐμοῖν οἴδβοῖβι ὙΤῶδ παίυγαὶ ρἢ]οβοριοτ οὔβογνοϑ ἴμ656 οβδοῖβ, απὰ (86 τηδι 6 ῃ)8- 
(ἰοἰδῃ οα]ουϊαῖο8 ἐΒο. Βυΐ ποῖῖπος οὐὨἩ ἔμοπὶ δ88 {πΠ6 β᾽ "θυ ῦοϑὶ Κπονϊοάρο τπαίονοῦ 
οὗ 186 οδυι868 οὗ (686 οἴδοῖίβ. 'Γμα παίιγαὶ ῬΒἢ]ΟϑΟρμ Γ Οὔβοσνοθ Δ πη 6 πιο Υ 
οὗ πιούϊομβ ἴῃ πδίαγα : ἢ6 18 δοαιιδίπιοὰ τ (Π6 χεπογαὶ ἰδνν8 Οὗἁ πιοϊΐοῃ, δηὰ 80 
ἢ 186 ραγιουΐασ ᾿Δνν8 ἐπαῦ σορυϊαίθ [86 πιοϊϊοϑ οὗ οογίδϊῃ ὈΟαΪ68: οἡ {686 ἰὼν ὃ 
1116 τηδιλβοτηδιϊοϊδη ογθοῖβ ΤΠ ΟΥ 68 [δι ΘΙ ΌΥΒΟΘ Αἰἶκα 16 βι28} 1681 ρδγιιοὶθβ οὗ αἷν οὐ 
ἸρὮς, 88 τοὶ] δϑ ϑαΐισῃ δηὰ δΐ8 πιοουβ. Βαῦ ποῖ ΒΥ [86 ὨδίΌΓΑΙ Ρἢἢ]ΟΘΟΡΒΟΓ ΠΟΥ {ι6 
τδιΒοιηδιϊοίϑ [48 {86 Ἰοδδῦ Κπον]θᾶρο οὗἨ [86 τοῦ] Ὡδίυσγο οὗ πιοίϊοῃ. Υἥε Κποῖν 
{μαῦ 411 Ὀοάϊθβ ἃγα οοπιροδαὰ οὗὨ δἰθπιθηΐβ οὐ Ὀγϊπι εἶνθ ρδγί!οἶ 68, μὰ αἾ80 {Παὶ [86 Γθ 
8 αἰ δγθηῦ οτοσβ οἵ δἰ θπιθηΐϑ; δπᾶ νγὸ ᾿ΠἸκονν 186 Κηον,, δὲ ᾿οδϑὺ Ὁ σοδβοηΐηρ, {δα 
ἴτοτι ἢβίαγο, ἴγοην {π6 διτδηροιηθηΐ ΟΥ οοπιἰηδίίοη οὗ δἰοσηθηῖβ, γοβαϊὸ 186 ναγῖουβ 
σοι ρου πα οὗὨἨ ποῖ 186 ομδηνῖοαὶ ποιμθηοϊδίαγοβ ὩΣ δὰ. τ.8 γ 1Πἢ 8 ἰοηρ᾽ οδἰδίορυο : 
Ὁυΐ ταῦ ἀο νὰ Κπον οοποσγηΐηρ ἴΠ6 γεαὶ παΐαγο οὗἁὨ [Βο86 δἰθιλθηΐδ, ΟΥ̓ ΘΟΠΟΟΓΏΙΩΡ 
(οἷν δυτδῃροιηθηῦ οὐ οΟΙΩ ὈΪΠΔΙ]ΟῊΒ  --- Νοϊμίηρ αἱ 8]}.} 
1 ἴσου ἴμ6 σθπογαὶ ποσῖβ οὐὗἁὨ παίυσα τγὸ βϑοοπὰ ἴο (86 σοῃβιἀθγδίίοη οὗ βηϊμιδίδα 

ογοδίυγοϑ, δηὰ ραγίϊοι αΥ]ν ΟΥὗὮὨ ππδη, τ 88}} θυ) ὰ ταγϑίθγιοϑ ὑγενδὶ! ἴΠ6Γ6 αἰδο. γε 
ὁδηῃοῦ σοΙργοΒοπὰ [86 βίισυσίαγο ΟΥ̓ ἃ ΜΟΥ, ΟΥ Οὗ 8 )δὶγ οἱ οὐγ βοβῆβ, ΠΟΥ ὅδῃ Ὑγ76 

ΒΌΙΠΟΥΙΥ οὗ [86 ϑεγρίυγαβ, σοσηασ κα [ἀδὶ ΤΠΟΥ “Ὦδνα Ὀθοη ἰοπρ βίπος δηδυγοσοά. Βαϊ ἢθ 
8 ποῦ τνυνῖδουῖΐ ὑργοσοάθης ἴῃ τὨὶβ ροΐηῖ. Ηἰϑ8 τοροι το οὗἉὨ δἰγεδὰνυ τείαϊθαὰ δυρυτη 8 ΒΟΕΤΏ δ 
ἴο Ὀ6 8 ἀοίδιῖς δ] ῥγίνι]οσο, ἴτοπι τ ΠΙοἢ [δ ν οὗἁὨ τοι ἃ’Ὸ ἔγοθ. Ευϑῆ δοῆοοβ οὗἉ Θοδοεδ δγὰ ἴὸ 
Ὅς ΤΟυπὰ διηοης ἴἤστα, ὑγῃϊοἢ Θν] ἀΘΏ ΕἾ δἤονβ Πδῖ ΕΥ̓ τὶτο ποῖ ἴο ἀἰδοουοῦ ἔγυἢ ὁκέ ἰὼ 
δρτεαΐ ἱπεοίίοπ; στ ἰςἢ ο]ά ρΡοΐβοη το- δα πιϊηἰδιοσοὰ πὴ] ἀο 88 γν 6 }} δλ8 θῖν, πὰ ἰδ νν}}} Ὀ6 
ΒΊΓΆΟΙΚ ἀϑοροῦ ἱπίο ἴδα σοπδιϊττοπ ΟΥ̓ τοροδύίης 16 βϑτηθ ἄοβο. Βεβίάἀθβϑ, Ποῦ ἩΤΊΙΟΥΒ 
ὙΠ] αν ον Τοδύογα, ΤΠ ὈΟΟΪΚ ΤΩΔΥῪ [4}} ἱπῖο δαπὰβ πηιϊδίηϊοα Ὀδίογα, ΟΥ 186 δἱγοδὰ 
Ἰηΐοοϊοα ΤΩΔΥ͂ ΘΥΓΆΙ]ΟΥ ἰδ ἸλΟγῸ ρτοθα Ὁ ἷπ 8 ὨΘῸ Ὑϑἷς]θ, ΟΥ ἸΔΟῪ [μδ΄ ψ6γ6 αἰδριυείοα τ] 
ἦν ἔτ Ὑϑῃΐοῖθ ΤΩΔΥ το 8} ἐδ ἰῃ δηοίμος." (Υ̓ουηρ᾿Β Οδηῖδογ ποἱ ἔδουϊοῦθ. [Εἴ οσ οἡ 

ἀ6}1:γ.} 
λ΄ 8560 ΠυΠΊΟΤΟΌΒ δά ἀϊπίοπαὶ ἰμβίδησοβ οὗ του ϑίοσίοβ ἴῃ 1π6 παίαγαὶ ΜΟΒΝ ἴῃ τὸ ἐπεὶ ΔῊ 

δηὰ εἰϊγίθθηι ἢ Ῥασὶ8 οὔὗὁἨ Μ. Βοπποὶβ Ῥαϊϊηρόποβίο ῬΒΙΠοθορμίψθο (Οοῦντοβ, ἰοπι. υἱὶ, 
ῬΡ. 329---370. 41ο. 66}1.}; δηὰ οἡ (ἰ6 δβυθδ᾽οοῖ οὗὨ τηγβίοσίθβ ἰῃ τοὶ χίοη, ἰπ φΌΠΟΓΑΙ, 180 
γοδύοῦ ν1}} ἢ ἃ να]υλ ὶο αἰδδογίαιίοη οἵ ΒΡ. Νεονίοη δ, ἰπ τὴ0 ἰοῦσι νοΐϊαπιο οἱ Ἦ 8 
ὝγογΚ8. 2.188. 835. ΡΡ. 320---2838. 
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ὨπδΔοτνίδηδ ἴπ6 σοι Ὀἱηδίΐοη οἵ ᾿πβιϊποὶ τῖϊὰ Ὀγυΐο ἤοστηβ.Ό ὯΝ 6 οδηποῖ [611] ΠΟ ΟἹἿΡ 
Ῥοάϊΐο5 μοῦ ἤοσπιθα, οὐ ἱπ δῦ ΤΔΉΠΘΡ [Β6Υ γα πουγϑηθἃ. Υ̓ΒΟ οδῃ ἰ6}} ννὰγ {Π6 
οὔδρτίπρ Σοϑοι Ὁ ]6 ΠΟΙ Ῥδγθηθ ; ΟΥἩ ὙἘἘΥ ῥδγῦ τ 6} }}]6 οὔ6, δηὰ ρᾶγῦ [86 Οἴδιοῦ ὃ 
Οὐ νῈΥ, 88 οἴθῃ ὨΆρΡΡΘΉΒ, ΓΘ ΠῚ ὈΪΆΠΟ68 ΔΓΘ ὑγαηβι θα ἔγοτη ἴμ6 βγδῦ ὅο {86 (μϊγὰ 
οηογδίίοῃ, ἡ 6 [86 Ἰηἰοστηοαϊαῦθ ργθβοηΐβ Π0 ἴγϑςα8 οὗ ὃ ΗΟΥ ΤᾺΔΩΥ ΡΒΙΟΒΟΡΉΘΙΒ᾽ 

ξῦγο ἐποογίβοα ἰῃ ναῖῃ οἢ [86 τηοᾶδ ἰῃ ὙΔΙΟΒ ἐπ ἱπιργθββίοηϑ οὐὗἁ 8.6 Β6Π868 8ΓῸ 60ῃ- 
νεγοὰ ἴο [Π6 Βοῃβοσῖαπι, δηὰ οα 106 ὙΔΥ ἴῃ ΜΒΙΟΝ (ΠΟΥ Ῥτοάποθ (βουρη 5 ἀπα Ρα8- 
δἷοῃβ Ὑοὶ [86 τυδῆηο ἴῃ πο {86 Ὀτγαὶῃ Ορογαῦθϑ ἴῃ [686 ᾿πβίβῃςοβ 18 ἃ8 τῃ ποἢ 8 
ΤΑΥΒΙΘΓΥ ΠΟΥ͂Ν 85 ἰν Ὑ58.5 ἴῃ [86 ἀλγ8 οὗἉ Ρ]αΐο δηὰ Ασίβίοι!ιθ. Ὅ7 6 οδῃποῖ Ὄχρὶδῖπ {Π6 
πδίοτο οὗ {86 Βυτηδη 800], ΠΟΡ ἴῃ ψΒ δὲ ΤΑΔΉΠΟΡ ἰΐ 18 πηϊ ρα ἴο ἴῃ6 ὈΟΑΥ ; δπὰ γοῖ, 
τῆδι βυοῖῦ 8 υπίοῃ ἀοθϑ οχὶβῖ, 1ἴἷἴξι, 8.6 σοηυἹηορα ὈΥ ΟἀἰδΙΪγ οχρογίθηθθ. ὙΉΟΤΟ 18 
ποίπίης οὗἨ Ὑδοδ τγθ ΔΥῸ ἸΠΟΓῈ ἱπυϊπιδύθ  ΘΟὨβοΪουΒ ὑδδη Βυπιδη ΠΡΟΤῚ ἀπὰ ἔγεθ 
ἈΦΟΠΟΥ͂, ΟΥ ΨΡΒΙΟὮ ἷ8 οὐἁ στϑδύον ἱπιροτίδῃςθ 0 [86 ἐουπἀδίϊοηβ οὗὁὨ ρονεγῃπιθηξ δπὰ 
ΤΩ ΟΥΑΙ: δηὰ γοῖ, ἰδ νῷ σοηδῖἀον 1 πιο ΒΥ ΒΟ ΠΥ, πὸ δαΐδας 18 δἰϊθ θα τῖ ἢ 
στοδίον αἰ που 168, Δ8 [86 ΔΌΪοδὲ πιο Υβίοῖδηβ δηὰ ΡὨἸ]ΟδΟρ ΒΘ ΓΒ ἴῃ 411 ασθβ ανθ 
δοκπονϊοαρεα, ὙΥ̓Βογοίοσθ, ὑπ} τὸ ὁ ΘΟΙΡΤΘΒΘΠα ΟΌΓΡΟΪνΘΒ, ἰδ 18 δοβυτὰ ἴο 
οὈ͵οοξ ἴο πιγβίοσίθδ ἰῃ ἴθοβ6 ἰπϊπρα πἰοἢ τοῦθ ἴο 186 δ. οχ ϑιίηρ, Εοσθαὶ, δηὰ 
Ιηβηϊία Οοὗ. 

Ευγίθβον, 1 ἤγουα [86 σοπϑ ἀογαίϊοη οὗὅὨἨ οὐτγβϑοῖνοθ τὸ δβϑοθηᾶ ἐο [86 ΒΙἤΟΣ ἀσραγῖ- 
τηϑηΐβ οὗὨ βοίδποθ, δουϑὴ ἴο 186 βοίΐθησα οὗ ἀοιηοῃδβίγαίοη 1.86] --΄ [ἢ 6 πῃδιΠ τη 8.168 ---- 
Ἧ6 888}} πὰ (μδῇ τηγβίθυϊθβ οχὶβὲ {Π6Γ6, δὰ {μαῦ [ΠΘΤΘ ΓΘ ΤΙΔΠΥῪ ῥγἰποίρ᾽ 68 οὐ 1Δεἴ8 
ἔῃ ἰδιαΐ δοίδῃσο, ἃ8 νγρ}} 88 ἴῃ 186 ΤΟΥ ΚΒ οὐὗἨ παίυσγο, ἩΒΙ ἢ 8.6 ΔΌΟΥΘ ΟΣ σϑϑϑοη, Ὀπΐ 
ἩΒΙΟΝ ΠΟ ΡΟΓΒΟῚ ἴῃ δἷ5 βθῆβο8 ᾿Ῥγοῦὰ οὐοΡ σθηΐσα [0 ἀἰδριι6. Βογ Ἰπδίδησο, ἱβουρἢ 
ὍἫ6 δοαυΐτο ἴδ ἄσϑε ῥυίηοῖ ρ]68 οὐἁ τλδι βοιηβίῖοϑ, δηᾶ ἰθάγη ἴο ἀϊσοβὶ 186 ἰάθα οὗ ἃ 
Ῥοϊηΐ τῖμουϊ ρατίδ, οὗ 8 ᾿ΐπ6 τὶ βοὺϊ Ὀγεδαϊμ, πὰ ἃ βυγίδοθ υϊϊβουῦ Ὀμ οἰκο 88, γοῖ 
ἯΟΘ 58}8]} βηὰ οιγεοῖνοβ δὲ ἃ 1οβ8 ἴ0 σοι ργομβοηὰ ἴΒο6 ρογροίυδὶ ἢ δ τλιβριζρω ΤΑΝ οὗ ̓ ἴπ68 
τοῦ οδη ΠόνοΡ τηδοῦ ; ἴΠ6 ἀοοιτῖπα οὗ ἱποοιπσηθηβυγΌΪ 68, δηὰ οὗ δὴ ΠΗ ΠΥ οὗὨ ᾿ἰἢ- 
βηϊ65. δεῖ ἰμβηἰ εν 1688, ποὺ οἷν ἷπ δὴν ἰπβηϊία αυδηιγ, Ὀὰῦ [Β8π εδοῦ οἴδου, 
οἱ, 41} {πΠ6586 δα γιαΐζετε ΟΥ 7αεἰ; ἰτοῖὰ μι ἢ ΘΟΙΔΙ ἀοΤ  0ἢ. Μγ6ὸ ἀγα ἰδ ἴο ἱπίδσ, ἰμδὶ 
ἴς 8. ποὺ σοπδίδύθηῦ ὙΠῈ ἰσαθ Εἰ ΟΒΟΡὮΥ [0 ἀΘΩΥ [Π6 ΤΟΔΙΥ οὗἁ δ ἰδ] πρ᾽ ΤΔΘΓΟΙΥ Ὀ6- 
σδυ.36 ἰὺ 8 τηγείοτίουβΒ. Ηδηοθ, ὈΘίΟΓΘ ἯὯΘ ΘΔ ΘΟ ΘΙ ΒύΘΠΕΠΥ δοὺ {ἢ 6 δοαρῖϊς ΘΟΠΟΟΓΏ- 
ἴῃρ {Π16 Ἰποοτργο ΒΘ 81 0]6 ἀοςίσ 65 οοπίδι πα ἰπ ἰμ6 βοβθτμα οὗ Ομ τ δε δη  γ, 6 ταιιδὲ 
ΣΟΠΟΌΠΟΘ ἴ86 ὭβΙη6 Οὗ ΡΒΙ]ΟΒΟρΡΉΟΣΒ, δῃὰ σο]οοῖ (ἢ6 βϑγβίθπ) οὗ παίαγο ; ἴον (86 Ὀοοϊκ 
οὗἩἨ παίαγο 88 1.8 ἱΠΟΟΠΙ ΡΓΘΠΘΗΒΙΌΪ68, ἃ8 Ῥ6}1 88 ἰῃ 6 ὈΟΟΚ οὗ γονοϊδίίοη. Τῆ6 [ὈγπλοΥ, 
ποῖ ὄνυδη ὑδα σεηὶυβ οὗ ἃ Νουίου οουἹὰ ΘΧρ]οῦο: ἴμ6 ᾿Ἰδίῦοσ, ποῖ θυδῇ δὴ βηρε 8. 
Βοιδ, τὶ ἢ Ἰηΐδηθο ἀθοῖγθ, ἀθδῖγθ [0 ἰοοὸῖκ 'τἴοὸ ἵβθι ; ὈοΪδὰ 8.6 ᾿ἰοδὺ ἰῃ ἀδρίβ υη- 
ΤᾺ ΒΟ 8016 : ὈοΓἢ ἀσδι8ι, Ὀοϊϊονα, ἴονο, σόοη ον, δηὰ δάοτο 

Ιπάοοὰ, “1 1[8μ6 δυθήεεῖ 6 ἀυ}} οοπϑιάογοὰ, 80 ΤᾺΣ ἴγοτη [ἴδ Δρρϑαγίῃρ δυβρίοἰουβ 
ὑπᾶῦ τόσα δου ὰ θ6 ταγβίοτίθδ ἴῃ {π6 ΟἿ βι 18η το] σίου, Ὁ ψ|}}} τδῖμον Ὀ6 τοραγάοα 
85 8 Ῥγοοῦ οὗ ἰΐ8 ἀϊνὶπ οτἱσίη. [ΙΓ ποιδέηρ ταογο τὰ οοπίδίποα ἴῃ ἰπ6 Νονν Τρϑίδ- 
τοῦ ΤΠ8η ψγ͵ὸ Κηοῖν ὈΘΙΌΓΟ, ΟΥ̓ ΠΟ(ΒΙΠΩ᾽ ΤΟΥ [8 γὙὸ Ομ ἃ ΘΑ, ΘΟ ΡΓΘ ἢ ηα, 6 
τοῦ υ5}}γ ἀουδὲ Ι{ ἰδ οαπμα ἔζοιῃ πὰ ἩΒΟΊΠΟΥ 1 γὰ8 ποῦ σαῖθοσ δ νοτκ οὗ 
Ιηὰπ᾿8 ἀονίοο, Ὄἥογα ἰΠ6γΘ τηγβίουθϑ ἰὴ ἴδ οὐμδὲος οὗ ΟἾΔ ΠΥ, δὴ ΟὈ)δοίίοη 
τσ Ὀ6 ᾿π5}}Υ ταϊδοὰ, Ὀὰϊ ποῖ 8ὸ Ἡ τοϑροοῖ ἴο [Π6 ἀοοίγίποα. ὙΠδὺ ἱμογα τι} } Ὀ6 
Βοιι6 [πἰηρα τοβροοίίησ [86 Ὡδίασο δηὰ ρονθγηιηθηΐῦ οὗ σοῦ, πο ἢ 8γὸ ποῖ ΔᾺΝ Ὺ 
τουθαϊοὰ ; βοηθ τπίηρϑ, οἷ ΔΡῸ ΤῊ ΓΟΪ πη δα αἵ, οἡ δοσουῃῦ οὗὨ 1Π6}]} σομῃπροίίοι 
ὙΠῚῈ οὐδον ρασίδ οὗ ἄνῖπο τυ ; δηὰ βοιὴῆδ πῖηρα, τ ΠΟ ΔΓ6 7ι5ὲ τηοηςοηοα Ὀυΐ 
ποὺ οχρίβἰποά, Ὀθοαυβ {86 γ Θχοθοα ἰδ στὰϑρ οὗ ἴπΠ6 Βυτηδη υπάἀογϑίδηαϊηρ, 10 15 
πδίυγαὶ ὉΣ 8 ἴο ὀχρεοοῖ: δηὰ πῇὴδῦ ᾿υ8ὲ στουπὰ 8 ἴδετε οὗὁἨὨ σοπιρί δἰ ἢ [πῃ ἃ ποτὰ, 
γ, ἴῃ [86 ῥΒθηοπιοπᾶ οὗ Ὡδίυσγο, δηα ἴῃ ἴΠ6 πιογὰ] ρονθγημπθηῦΐ οὗἩὨ 186 6 ΠΥ, Π6Γ6 
ΔΙῸ ΠΙΔΗΥ͂ ἰδ ΠΧ8 ΘΟὨ (5ΒΘΪΥ τηγϑίοσγίοιβ, 18 ἰῦ ποῦ ποτα ὕϊιϑῃ ργΟ ΡΒ ΌΪ6 {μαῇ 1818 νν}}} 
ὈῈ (Π6 οὯ86 ἴῃ 8 γονοϊδιίοη οὗ δ18 ΜΠ], τ βόγα (Π8 βιι]6οῦ 18 δα. 4}}}7 ναϑὺ δηὰ ΤᾺΣ τηοσὸ 
τῆλῳ ἐλτα ραν Ῥ ἩἩμλοιυὲ πιυδίεγίεα, (6 Οοδροὶ που]Ἱὰ ποῖ 6 || {π6 πουΐχβ οὗ 

Ἐγίδον, [86 τηγείογίοβ, Ἡδοἷ ἃ Ὠχοδὺ ΘΟΠΕΓΒΓΥ ἴο ΤΟ, δ.6 αἴοβοὶυ ο0η- 
ποοίρα τ ἢ [86 τυ ἢ δηὰ δοῖβ οἷ [πηοῃ ΤΟΆΒΟΙ 18 σοηνηοο, ἘΕῸΓΣ πποικηῦε, 1:6 
τηγβίετίουβ ἀοοίτῖπε οὗ {π6 7 ιίπίΐῳ, τ ΒΊΟΝ 18. 80 ἱποοποοίυ δ θ ἴο ΓΘΆ80Π, 18 ΠΟ ΘΟ 53 Ὁ 
οοπποοίρα τῖϊὰ 186 ψοτκ οὗὨἨὨ ον τεἀοιηρίίοη, τ ῆϊοῖ οου]ὰ ΟὨΪΥ͂ δνα ὈδΘη βοςοτα- 
Ῥ]ἰϑμοὰ Ὀγ {86 ἱποδγπδίίοη οὗ δὴ ἰπθηΐΐα ρεύϑοῦ. ΤὮΘ ΓΑΥΒΙΟΤΥ οὗἉὨ ΟἿἶ γοαεπιρέϊον ἰβ 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ οοπποοιθα τ {Π6 ποοσβδὶυγ οὗ 8811 5 γίπν ἀἰνίηθ )υδίῖςο. ὙΠ6 ἀοοίϊσῃα 
οὗ {μ6 πεοοδεὶίῳ οΓ ρα{αοίίοπ ᾿8 ἸΘΟΘΒΒΆΤῚΪΥ οοπηροῖοα τ ἢ {Π|6 ἀοοίτῖπο οὗὨ ἴ[Π6 υπηϊ- 
νογϑαὶ σογγμρίϊοπ οὗ πιο η, Ῥῆο δὰ ργονοκοὰ ἀϊνίηθ 7υῖϊοο : δηά {δὲ οογγιρίίοη ἰβ ἃ 

} Βοσιυο᾽5 ΕΦ5λΥ οἡ (Π6 Ὠἰνῖπο ΑΥἸΠΟΥΓΙΥ οὗ [π6 Νονν Τοβιδιηοηῖ, Ρ. 2349. 
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ζασὶ ΠΥ τϑοορπῖβθα ΌὉΥ τϑάβοῃ, δηαἃ οοΟμγτλθα ὈΥ ΘΧΡΟΓΙΘΏΟΘ, 88 Ἧ6]1 88 ὈῪ {π6 Θοη- 
ζοϑϑῖοη οὗ τηϑῃ ἴῃ δἷϊ Ἀρϑ8. 

- ΤῊ τηγϑίοσ 68 οὗ ἡτπν ΠΈΡΝ ΔΥΘ 80] πιο, ἰπίογαβίϊηρ, δηὰ πβϑίαϊ: {Π6Ὺ ἀἰδρίαν 
ἐμιο ἀϊνίπα ροτίδοϊίομβ, ΙΔ ἃ ἰουπάαίίοῃ ἔῸΓ ΟἿΓ ΒΟρΘ, δῃηὰ ἱπου]οαΐα ματα ΠΥ, τονοτ- 
δηςθ, ἴονβ, δηὰ στα τυθ. ὙΥ̓́Βδῦ 18 ᾿ποοτι ΡΥΘ ἢ ΘΏ810]6 πηιιϑῦ Ὀ6 πιγδίοτγίουδ, Ὀυΐ ἰδ 
ΤΥ Ὀδ ᾿Π 6 }]ΠἸσ] Ὁ]6 88 [ᾺΓ 88 γοναὶ θὰ ; δηὰ ἱβουσὰ ἰδ οοπηθοῖ τ ἢ} ΓΒ ηρΒ ἀθονα οὐ 
ΤΟΆΒΟΏ, ἰὔ ΤΏΔΥ ᾿ΠΩΡΙΥ ποι ρ ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο ἰ(. δο {μδῦ, ἴῃ 811} τοϑρϑοίβ, 16 δοοηΐθηἐβ 
οὔἉ ἐὴ6 ΒΙΌ]6 ἃσα βυϊ θὰ ἴο οοηνίποθ [6 ΒΟΓΙΟᾺΒ ᾿πΠαυ τοῦ (μδῦ 10 15 16 νογὰ οὗ σοἀ.᾽, 1 
ΠΟ γόνοσβο οὗ 8]] {μ18 15 ἴο 6 ἰουπὰ ἴῃ [Π6 ἡδρῶ νῷ οὗ Σπβ 6] 1 γ, τ ]οἢ δρουπά 
ψ 1 σοη γδαϊοϊοηβ 16 πιοϑὲ δυϑυγὰ δηὰ ἱπΟΟΙΏΡΓ6 Θῃ81016.2 Βυΐ ἐδουρῇ βοπια οὗὨ 
1Π|ὸ ὑγα 88 του ἴῃ 186 ϑουιρίυγοβ ἃσ6 ΓΑΥΒΙΘΓΙΟΌΒ, γεῦ [Π6 ΓΘ ΠάΘΠΟΥ οὗ {16 τηοϑὲ 
Θχαϊοά οὗὨ [8 πιγϑίογίθβ ἰ8 γασέϊοαί. Τί, [Ὁ ΘΧΘΙΏΡΪΘ, τὸ οδῃποῖ οχρίαὶπ δα ἰηἶα- 
Θῃοθ8 οὗ {6 ϑριγῖς, ΠΔΡΡΥ 11 10 Ὀ6 ὉΣ 8, ΠανουΒ 6 1688, τ τὸ δηοε ἰμαὶ (6 
7σιὼμ οὔίλε ϑριγιί αγὸ ἴουε, 7ον, ὕϑαρε, ἰοπιᾷ- δι ετίπρ, ϑεηπίϊοπεες, ροοάνε8ε, ζαϊίλ, πιεεῖ- 
γι688, ἰδ ρογαποα. 1 νὰ σδῃηποῦ οοιηργοδοπα 4}} ἱμπαῖ τθ γτοδὰ ἴῃ 186 βδογρὰ ΡΆΡ68, 
Ια αν, πού ἰμοϊδηἀΐησ, Βαδϊῦ, δάογο, δηὰ Ρτοδι Ὁγ ἵπθῖα ; τϑοοϊ δοϊϊησ ἐμαΐ τΠ6 
Β Ὁ] πχοϑὺ ἰσυι 5, δὰ {86 ργοϊουπάασβί ταγβίογιοϑ οὗ σοὶ ἰσίοῃ, ἃσὰ 88 ἰθναὶ, ροῦθδρβ, ἴὸ 
116 ΟΔΡΔΟΙΥ οὗ {86 πιοϑδηθβί 88 οὗ [86 δἰ ρθδδβῦ Βυμηδῃ ἰη 6] ] οί. ΒΥ πο μον ἀγα (ΠΥ 
ἴο Ὅς ἐγ (Δ μοπιθά. δὲν δοίλ ἐλεν πιαν ὃ6 δαεῖϊῃ ΒΕῚΤΕΥΈΡ, οη (λ6 διισὸ ἐδείϊπιοπῳ ο7 
αϊοΐπο τουοίαίξίοπ. ΑΒ 5Βϊπιρὶα δῃηᾶ ᾿τωρογίδηΐ ἔδοίβ, τυ ΒΟ οομποοῦ {ἰτππ6 τὴ οἰογη εν, 
δὰ ᾿σανθη 1} οαρίμ, {ἸΘῪ ὈοΙοηρ ΘαΌΔΙΪΥ ἴο πλθῃ οὗὁὨἨ ΘΥΘΥῪ οσγάου, δπὰ ἃγὰὸ ἀΐγοοιγ 
οδἰου]δίοα ἴο ργοάμος ἔδμοβθ ϑιιοῦοηβ οὗ αν δηὰ σονθύθῃοα, οΥ̓ (αὶ τ δπὰ Βορο, πὶ 
τϑΐδποθ οἡ {Π|π ἀϊν!μα Ὀγοβϑθῆοθ, ργονίάθῃοθ, }υ8[166, δ Ὀοπμανοΐθηοο, οὗὨ πϑῖοὰ 186 
σοηβοαιθηοσα πηυδβὺ Ὀ6 ἰῃ (86 ἰριοϑὺ ἀθρτθθ ΜΟΒΑῚ,. 

11. ΟΡ ΈΟΤΙΟΝ 2. --- 76 δογέρέμγο ἀοοίγέπο ὁ τεαἀοηιρέϊοπ ἐξ ἱποοη- 
δἰδέεπέ ιοἱξἢ ἐἦδό ἑάθαϑ ιο]ιἑοῖ αΥὸ ποῖ φεπεγαϊϊἧψ γορεϊυοα σοποοτππο ἐδε πιασ- 
πίίμαάο 9}, οΥθαξὶοΉ. 

ἈΑΝΒΎΕΗ. --- Εγοῶλ ταῦ 15. Κπόυσῃ ὈΥ̓͂ ΒΟΠΔ᾽ ὉὈΪ6 ἜΧΟΥ πηοπὶ οὗὨἨ 186 νου ἃ ἰῃ πὰ ϊεῖι 
Ὑ6 ᾿ἶνα, [Ὁ 8 ποῦ ὩΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪΘ ἴο ἰηΐδσ, [μα ἱῃ δρδοα ἵπόγὰ τουδὶ Ὀ6 οΘοηίαϊποά 8 πιυ]- 
(ἰπά6 οὗἁὨ 5᾽πλῖΐαν τον 8, θ0Ὸ στοαὶ ὑμδῖ, τὰ ᾿ ἰο οὖν ᾿ἰπιτοὰ ἔβου 168, ̓ ς πᾶν 
Ῥὰ ἱογπιοὰ ἰηδηϊία.δ ΥΥ 6 ΤΔῪ σοποϊυᾶάθ, ὉΡΟῖ βι τὺ στουπάϑ, ἐμαί, ἴῃ δ ο ἢ οὗ ἐμι696 

1 ϑοοῦδ᾽β ΟΟΙΩΤΘΠΙΔΥΥ οὐ 16 ΒΙΌΪς, νο]. ἴ. Ῥγοῖ, ἢ. χῖν. 
4. 3.66 ΡΡ. 91---299, δωρτὰ, ἴΟΥ ἃ ΒΙΤΩΠΊΘΓΥ οἵ [Π6 ΘΟμ γα οΙΟΥ ἀοοίσ πε 5 ργοροδβοὰ ΕΥ̓͂ 186 

τηοδὲ δπλϊμοηΐ ΟΡΡοβουβ οὗ τουδἰδιίοη, ἐπ ογὰθγ ἴ0 ονδάθ {116 γϑοδϑρίίοι οἵ ἴ86 ϑδοσίρίιγθβ 88 
ἃ βἰδηἀδγὰ οὗ τεϊρίουβ Ὀο]ϊοῦ, ΤὮΘ δοδυγαϊ οὐὗἨὨ ΓμοὶΓ ποιίοηβ ἰδ ψ6}} ἐχροδεὰ ἴῃ τἰ ζοϊ- 
Ἰονίηρ οοϊιηροπάϊαμω, Ἔἀχϑουϊοα ὈΥ 1π6 δυΐποτ οἵ [86 “ (ΠΏ ΟἾΒΒΘῸΣ "᾿ (οη6 οὗ ἴῃοδθ Πυπιοτοιι8 
ἙοΟἸἸθοιοηΒ οὗ ρογοάϊςδὶ 6ϑ88γ8,  ὨΙΘΒ σοῆθοὶ 80 το ΒΟΠΟῸΓ οἡ ΒΤ ΠΙΒΕ Ἰἰϊογαῖαγο); 8Ὸ 
888 τσονσῃ Το ΟΊ ΠΟΥ ἃ ἔονν οὗ [Π6 ΡῬγϊποῖραὶ ὑθηθίβ μ6] ἃ ὈΥ͂ ἔγϑο- ΠῚ Κοσα, απο [86 ες οὗ 

“ ἸῊΒΞ ΝΒΕΙΣΕΥΕΕ ΟΒΕΕΡ. 

“1 Βο]ΐονο ἰπδὲ ΠΟΥ ἰ6 ηο αοὰἁ, Ὀαϊ 1Πδὲ τηλίῖοσ 15 αοά, δηὰ Οοάἂ ἰδ8 τηδαϊίοσ; δηὰ ἰδὲ 11 
ἦθ ΠΟ τηδιῖοΓ ὙΥΒΟΙΠΟΥ ΠΘΓῸ 18 ΔΗΥ͂ αΟἀ ΟΥ ὯΟ. 

“1 Βο]ίονο ἐπὶ τ6 νοῦ] ἃ νγᾶ8 οὶ τηδᾶσ; ἰμδὲὶ ἴ6 ποιὰ τηδάθ ἐιβοὶῦ; δηὰ ἐπδὶ ἰὶ δὰ 
Ὧο θερχίππίηρ; ἰμδὺ δὲ ν}}} ἰαδὲ ἴοσ ουοσ, νου] ἃ νι μουῦῖ οὁπά. 

“41 Ὀρ]ονο [Πδὲ τηδη 18 8 Ὀοββὺ; (πδὲ [86 δοὺ] 8 16 ὈΟάγ, δηὰ ἴ86 ὈΟὰγΥ [δ6 δου]; δηὰ 
τῆδι δίοσ ἀθδῖβ ΓΠΟΓῸ 18 ΠΟΘΙ ΒΟΥ ὈΟΔΥ͂ ΠΟΥ δοιὰ]. 

41 θρ]Ϊονο τπδὲ (Π6γα 18 80 τοὶ σίου; ἴπδὲ Ὠδίιγαὶ τοὶ σίοι 18 1π6 ΟἿὨΪΥ τοὶ σίοῃ, δηὰ ἰδὲ 
811 το]  χίοη 18 ἀπ δίυΓαὶ. 

“41 Ὀο]ΐονα ποῖ ἰῃ Μοϑεβ; 1 Ὀοϊΐονο ἰπ ἴπ6 ΕἾτο ῬΒΣΟΒΟΡΕΥ; [ Ὀοϊίονο ποὶ {πΠ6 ΕνΔΗρΘ- 
Ἰϊβῖδ; 1 Ὀαϊίοτο ἰῃ ΟΠ, (11 πη8, Τοϊαπά, Τα], Μογσϑι, Μαπάον!]ο, ΗοῦΡοβ, σηιδῆθδ- 
ΤΥ; ΓΕ οϊΐενο ἴῃ 1ογὰ ΒοΙηρῦγοκε," [Βαππο, γοϊίαῖτε, Πιάοτοιῖ, Βουϊδηρον, οϊηοΥ, δηὰ 
ΤὨοτηδ8 Ῥαΐηο;] “1 Ὀεϊΐονο ποῖ δι, Ῥδαὶ. 

“41 θο] ον ποῖ τουοϊδίίοη; 1 θοίίονο ἰῃ ἰγδάϊηοη 1 Βο] αν ἴῃ 6 Ταϊυᾶ; 1 ὈοΊ ον ἴῃ 
ἐἰὸ Κοτγδη: 1 Ὀοϊονο ποῖ ἴπ6 ΒΙΌ]6; 1 Ὀο]ΐονο ἰῃ βοογαῖθδ; 1 δοϊΐονο ἰῃ Οοηξαςῖαδ; 1 Ὀοϊϊενα 

τ ἡ Βαησδοηίδίδουῃ; { Βοϊΐονα ἴῃ Μαδοιμροῖ: 1 βεβενρ Ὡοῦ ἰπ (Ἰγὶδέ. 
“ 1,Αβιὶγ, 1 Ὀο]ΐονο ἰπ 41} πο] οἴ, 

ΟΟΝΝΟΙΒΒΈσΗ, Νο. 9. (ΟΒαϊπιοῦβ᾿ 8 οἀϊίοη οὗ [86 Βγεἰ5 ἢ Εβϑαγ βϑίβ, νοὶ. χχχ. Ὁ. 48.) 
8. “ Δ βοουοσίοβ ἱῃ 1ἴῃ6 Τοπιοῖθ στορίοῃβ οὗ βρᾶοθ, εσὸ [ΠΟΥ ἃ ἰδουβϑηὰ {ἰπ|68 πιοτα Πὰ- 

τηογοῦβ, σου] ὰ ποῖ ἴῃ ἴ.6 ᾿ἰραβὲὶ ἄθρτεο αϑϑοῖ (6 τοτκ οἵ σϑἀϑιηριίοη 88 δρρι]οὰ ἴο πιϑδῃ- 
Κιηά πῃ οἂγ που]ά. Οτίδὺ ἀϊθὰ ἴὸ Βα ῦο βίππουβ Πογο: τἢδὶ 'ἴ6 οογτίδίη. Απὰ ἱἴ ἴῃ οἶμοσ νοτὶ 5 
{ΠΟΓΟ Δ ΓῸ δίπλ ]γ ο]45868 οὗἩ θοΐηχ5,---οὐ οἵ Ὀοΐηρ8 σοδροπδίθἷο, δηὰ οὗ νατίουβ στδάδιϊουϑβ οὔ 
ἐπι} ]]6οῖ, γθο πᾶνὸ ἤλ!] θη ΠῸπιὶ ἀμ ἀηὰ ἔσοπι Οὧά, --- ἰδ {ΠῈΓῈ ΔΩΥ͂ ἱποο δἰ βίο ΠΟΥ ἷἱπ 5 Ρ- 
Ῥοβίπῃ ἐπὶ 116 ΒΘΠ16 ΤΏΟΓΟΥ͂ δηἃ ὈΘΠΟΥΟΪΘΠΟΘ ΣΩΔΥ͂ Ὁ6 οχίδηαοὰ ἰο ἴΠ6:ὰ ὈΥ 16 ΒΔπι6 ᾿π- 
ἢπῖιο Βοίης, ἴο βαᾶνὸ ἐποχῃ ἔγοτη τηογ οα σοπαἀοτηηδίοη ἢ ΟἿ οὐδοῦ νοῦ 9 τὸ κῆον ποιπίηνς. 



“πὰ ογαϊ ΤΥεσορία ὁ ἐλ 731ὑΐο, 98ὅ 

ψοσὶ 5, ἔβογο οχὶβίδ ἃ σασο οὗ ᾿π 6] σοπὶ Ὀοΐηχε. Βυῖ, “]6ὲ ογοδίϊοη ὍΘ 28 οχ θῃβῖνο 
88 1 παν, δηὰ {86 ΠυΠῚΌ6Γ οὗ τοῦ] ἀ8 Ὀ6 πιυ ει! ρ] !]6ἃ ἴο ἴπ6 υὐπιοθῦ ὈΟυΠάΔΓῪ ἴο ΜΕΐς]ν 
ἱπιασῖπαῖΐομ ἐδη γθϑοὶι, {βοτὰ 18 Ὡ0 ῥχοοῦ {μα δῃΥ οὗὨ ἰμοπὶ, χορ πηθη ἃπὰ δηρεῖν, 
ἤηνθ αρυβίδιϊδοά τοι ἀοὰ. [1 οὐν που] θ6 ΟὨΪΥ͂ ἃ 5118}} ργουτίῃςο, 80 ἴ0 δρθακ, οὗ 
(οὐ ναβὶ δπιρίγο, ἴβοτο ἰ8 σθΆβοη ἴο ὨΟρ6 ἰδβδὶ 15 18. {6 ΟὨΪΥ ρατί οὗἁὨ 11 ΠΘΓΟ βίῃ 
᾿88 δηϊεογειῖ, ἐχοορὶ διοηρ ἴδ6 ζαἰ ́Θη τάων δηὴ (δαῦ {πΠ6 6 πα [685 ταγτῖδ 8 ΟΥ̓ἁ 1η16]- 
Ἰχοηῖ Ὀείηρϑ 'π οὔθ Σ νου ἀβ ὅσο 81} (Π6 ΒΘΑΓΙΥῪ ἔσίοπαβ οἵ νἱσγίυο, οἵ το ίοη, δπὰ οὗ 
Οὐ. Ὑοτγα ἰδ ποῖ! ηρ ἱποοπβίδίθην τ ἢ} τθϑϑοη ἴῃ δυρροβίης ᾿μαὶ βομα οπα ρατίϊ- 
ΘΗΪΑΓ Ραγὶ οὗ ἴδ δοιὰ θῈ οἴόβθη ουΐ οἵ [86 τϑϑὲ, 88 ἃ {Ἰθαῖτο οἡ σι] οὶ τπ6 ρσγθηΐ 
Αὐΐδοῦ οἵ 8}} ἐπίπρϑ γοῦ ὰ μογίογμι Β᾽8 τηοϑί ρογίουβ πόγκϑ8. ΕΝΘΥΥ οπιρίγα ὑπαὶ 
ἢδ5 Ὀδθη [οιιπαρα 1η (8 νοῦ] 85 "δα δοίηθ οὴ6 ραγ οὐ δροῖ τ ΘΓΘ ἴῃ 086 οί! Οἢ}5 
ὝΟΓΟ ΡΟΓΟστηθαὰ Ἡ ΠΘΠΟΘ 118 ΡΊΟΓΥ 85 δυίβοῆ. Τῇ6 ρΊΟΓΥ οἱ (86 (ρϑδγβ τα Τουπαοᾶ 
οὔ ἴπα δνοηὶ οὗ ἃ μαίἶο ἔουσδ νΟΓῪ ΠΟᾺΡ Ἀἢ ΠΟΙ ΒΙΔΟΓΘΌΪΕ οἷ ; διὰ ΨὮΥ ποῖ (818 
ποτὶ, του 1685 ἔδη " πε ηῖυ- να Ἰπουβαηὰ τη1168 ἴῃ εἰγουτηίεγοποο,᾽ δ6 οἰοβθὴ 88 
(Π6 τ1ποαῖτα οὐ νι δὶς ἀοὰ που]ὰ Ὀτίηρ ἀρουϊ ονθη! 8 παῖ δοιὰ Α]1 19 ννο]α οιη- 
Ρἶτα νῖτΒ ρίογΥ δηὰ Ἰου ἢ [10 νου]ὰ ὈῈ 848 γεδϑοπαῦ 8 ἴο μἰοβὰ (86 ἱπείρῃϊἤσθηςο οὗ 
Λοίξαμη οὐ Αρίποουτγῖ, 88 δὴ Οὐ͵δοϊίοη 0 ἴμ6 σοι ρθίθηοΥ οὗὨ ἴδ6 νἱοίΐοσγιθβ {βοτὰ οὐὔ- 
ἰαἰποὰ (βυρροβίης ἔθη ἤο ἢλνα Ὀδθη ΘΟ ἴδ} δῖα 6 οὗἉ γἱρ,ι δουβη 6858), ἴο 411 [ῃ6 χϑβρθο- 
{ἰνο δπηιρίγοβ οὔ ἔζοπια δηὰ Βυίἰαϊη τ 11} ΚΊΟΓΥ, 88 (δὲ οὐ οὖς σου το ΔΙ] εἰ6 νυβοὶθ 
ἐπιρίσε οὗ σοα ψῖῖ8 τηδίϊοσ οὗ )0Υ διὰ δνθιλιϑίϊηρ ἔπος μα ἰσυτἢ 15, 186 σοὨ- 
Ῥαγιϊνο ἀἰϊπιοπείοη οὔ ΟἿἿΚ σοῦ] 18 οὐ πὸ δοσουηῖΐ; 1ἢ 10 Ὀ6 ἴαγρα δποιυ μὴ ΤΣ ι}ε δο- 
σΟΙΙΡ ἰΒῃπιοπῦ οὔ ἀνεη 8 το ἀγα βυίποιοπῦ ἴ0 ΟΟΟΌΡΥ {86 πιϊῃα 8 οἵ 8}} ᾿πίο Π ρου 68, 
{πὲ 15. 8}} {ππὶ '5 τοαυΐγοα,"" Αἀπμπρ, {πΠ6π, τπαῦ τἤογα 18. ἃ ῬΙ ΓΘΙ ΠΥ οὐὁἁ ν οὐ 15, 
ἴ6 μα ϊαηΐβ οὐὁ 1686 ποῦ] δ, 85 ἰηιο ]Πρθης ἀσθηῖβ, ΔΓΘ ΟΠ ΘΓ ΒίμΏΘΓΒ. ΟΥ ποῖ 
δΙΏΠΟΙΘ. [ΟἼΟΥ δὰ ποΐ βίππογα, ΠΟῪ 40 ποῖ ποθ ἃ ϑανίουγ οὐ ἃ δἀειηριίοη ; δὰ 
ἰΓΊΒΟΥ ἀγό βίο, 80 οδῃ ἴ0}} τ θεῖον οἱ π85 Ὀδθη ρῥ]θαδοα ἴο ῥτονὶ δ καἰνϑι θη 
οΥ τοδηνρίιοι Ὁ. γ οὗ (οὶ  ΓΠ6 π θο]6 οὐοάϊδην τγϑιϊοηδὶ ογθαιϊίοη δρκὶ Κὶνᾳ- 
ἄοπι οὗἁὨ (σοι, τΔΥ ἀογῖνα ᾿π 686 δ νδηῖΐαρθ πὶ μα 188 ΧΙ (οἱ ἴῃ (818 ΟἿΓ 
σοπιρεσδι νον 6116 ρ]οῦθ ; δὰ ἰη τπαὶ ομδ6 (158 6 Βᾶνθ δγοδαν γοπηδσκο), [Ὁ ἀοο8 
ποῦ δ σΠὙ ΠΟῪ κρα δηὰ πιϑρᾶη 186 ϑίασο. (οὐ ἰθ ροτβεα, δῃὰ δῖβ δι} Ὁ] οἰ β δΓΘ 
Ὀοποῆιοα, πίϊδους ἰδοὶν αἀἰγθοιΥ δμαγίηρ 186 χεάδηριϊοπ, οοποογ πίη Ὑ ἢ ἢ 119 
Βογίρίυγοβ σῖνθ η0 ἱπιϊπγχαιίοη.ἢ 

111. ΟΒΦΕΟΤΙΟΝ 83. --- Τὰς ἀοοίγίπο 90} ,λἨὰ {μίΐμγο ἡμασηιοηΐ ἐθ ἴηι- 
»τγοδαδίο; απὰ ἐσ ἐιοογζοία δαποίϊοη ὦΓ᾽ τεισαγάς απά ρμπίδἠπιεηίθ ἐδ Ὁ 
λωπιαπ ἱπτεπέϊοη. 

ΑΝΒΝΕΕ.--- ΤΊνῖ5 ΟὈ͵δοιίοη, νγ88 ἤγδι τηλᾶθ ἴῃ {86 δδῖ σοπίανΥ Ὀγ Μν. (}} 18 (ἔτοπὰ 
Ὑἤοπὶ ἰδίου ᾿πΠῆ.} 015 μάνα οορὶεὰ ἴ1}, τ8Ὸ δβϑϑουίοὰ (Βαὶ ἰΐ νγδδ “ στα ον ππργΟ Δ Ὁ]8 
{πεῖ Οοά βμου!ὰ δαρθοία!γ ἰπίθγροβα ἴὸ δοαυδίης {86 ποῦ] ἃ σῆμ νν δαὶ τηβηκὶπὰ 
σοῦ εἶ ἀο δἰ ομοίθον 88 ψ 6}} νι ἱτπουι," ὃ 

“Βυῖ Βυγοὶγ {Π}8 Βαγτηοη β68 πεῖ τἢ {π 6 πΐ οἷα βοοπια ἐπὶ [ἢ 6 8816 ῬΦΓΒΟΙ ΟΥ̓ ὙΠ ΟΩΙ 
Οοιὶ σαττίοιὶ οἢ ἢἾ8 στδςοίοιιβ ἀθεΐση οὐὨ γϑουνθυὶησ πιδηκὶ πα ἔγοπι ἃ δἰδία οἵ νίςϑ, γγῇο 
ἴον οὐν ᾿πῆγεν 68, δὰ τδβ ὑοτηρίοα 85 γἶα ΤῸ, βΒῃοιυ ἃ Ὀ6 δρροίϊηϊθιὶ ἴῃ θπΔ] λιεῖσα 
ΟΥ̓ 41} πιοιν, δπὰ {ππ ἀϊδιθηδβον οὐ πιίυγα γεϊγι θυ τίου. ΤΉΪΒ 18 ἃ τουγαγὰ οὐ δ΄65 δβιιῆεν- 
ἴησϑβ ηὰ ρμίοιι οροΐθπεθ. [{ πηιϑὶ ἱπηργο 88 {Π)6 νη ϊοκοα νεῖ} αυγο, (ο {δι κ {ΠΟῪ 8.}.}} 
Ὁὰ δοζοιηῖδθϊα ἴοὸ δῖπι ποτ) ΠΟῪ ἤανα τοὐθοϊοα πηὰ ἡοβρίβοα. [0 πιυδβὺ δηϊπηαῖθ 
δηἶ δησοιγαχο ἐπα νἰγίθοιιϑ ἴο Ἰοοῖς (ογυναγὰ ἴο {π6 Δρρϑάγδηςο οὗ μΐπὶ ἃ5 18 ἦγ ἡ σο, 
γε οι {ΠΥ ἢδνο οοπίοπιρ! εὐθὰ 1 80 πνς σται 6, ἐδίθθπ), 8η4 Ὑθηθγη ΙΟη, 88 
{ποῖν συΐα ἴο ἱπιπιογία ΠΥ ; ἂπεὶ ἴῃ τ 086 Βογν σα ΕΝ μανο Ὀδθὴ ρβϑι16 πὶ δπα ρΡογβθς 
γειΐησ. Απά τῆδὲ {πἰκ Ὀσπονοϊοηὶ γοπὰ οὐ τη κίπαὰ βιουϊὰ ὑὕὑ6 ογθαϊποὰ τὸ ἡπάσα 
ῖπο πον ὰ ἴπ ἴα πηι οὔ ἴη6 [᾽πίνοτϑαὶ ΕΔΊΠΘΥ δἤονεβ ἴο 4}} {π4: 10 '5 {Π6 νι }}} οὐ ἀνὰ 
{δηῖ τῃ6 ἀδοϊδίοῃβ βου ὰ Ὅ6 Θαυ 0] 6 πὰ τηοτο }." 6 ὙΒαῖ ΦΔΦόβυβ δ.4}} Ὀ6 {6 

ΤῊ ρτοδὶ δηὰ ρἱογίουβ νοτὶς οὗ τοἀοτηριΐοῃ [88 Ῥθθ ἩΓΟΌΡὮΣ ἴῃ οὐν ὈΘ ΠΑ]: δηὰ ἤν εἴτ 
ἐπῆπίεο βο τη 6 ἸΏ ΔῪ ἴδοι ΟἴΒΟΣ τϑοθβ οὔ θοΐηρδ ἰῃ ΟἾΒοΥ οὐ] 8, ἀοὰ μα5 ηοξ 1οταιοὰ 8. 
δά 41} οἂγ οοῃ)εδοίυγοα γουρθοῖίηρ ἰδ ἀγὸ γαΐη. Ἐοδδοηΐηρ, ἴγοπὶ ΔΏΔΙΟΡΎ, ἮΝ 6 ΠΙΑΥ͂ ῬΓΟδΙΙΠιΘ 
ἐἰει Οοα᾽ 5 πιογδὶ σοτεγηπιθηὶ ἰπ οἴπεῦ τοῦδ νν}}} Ὀ6 ἀϊδιϊηρο ει ΌΥ 4}} (οϑς υ δὶ ἶι8 
οἵ τγυϊὰ,, οὗ )υδιίςο, οὐἨ πιογεν, δηὰ δοηονοίοιιςο, ννῃὶς ἢ τηδεὶς Ὠἰβ ργουϊάθηςσς ὍροΝ δεγιὶ, 
δηὰ εἰπε τῃγουχῇ ἢἷδ τενεδὶοὰ νογὰ." Μοεβυγηῖΐοβ Εττοσβ οἵ [πη δας] ΠΥ, Ρ. 147. 

" ΕμΠοτ. Οοπρεὶ ἐ8 ον ὙΥΙΠΘ58, Ρ. 211. ὙΠῸ ὙδοΪοὸ οἵ Μτ. ΕἸ ΠΟ 8 σπαρίοτ, πε ]οά 
“ Ἐοιοπιριίοπ ουπβίαιοης ἢ τὸ Μαρπίτ ας οὗ Οτοδιίοη,᾿"" ΝΠ] δου ΔΠΠΥ͂ ΓΟΡΑΥ 189 
ἐγοῦ]ο οὗ ρμοσυ841 Στ 118 ῥγοίου, ογἰκίπαὶ, δα δδι δίβο ΟΥὙΎ το[ιϊαιίοη οὗὨ [1.6 οὐ)οςτίοι 
ΠΟΥ ἩΠᾺΟΓ σοηῃδιοτγαιτίοῃ. 

3. δοοῖι᾽ Εδρ]γ το Ραϊηθ᾽ Αρε οἵ Εοαδοη, Ρ. 74. 866 αἶδο ΒΡ. Ῥογίειιδ᾽  Ἵ οσκε, υοἱ. δ]. Ρ.. 70, 
8. Ἰλεΐδπι ΓἈΪΓΙΥ διαϊοά, ἢ. 85. 4 1εἰδληά᾽ 8 Υἱον, ὅς. τὸ]. ἐϊ, ἴοι, 24, ΡΡ. 61], 62, 

ΥΟΙ͂,. 1. ςς 



686 Ἐεμίαξίοπ 9 Οὐ)εοξίοπϑ ἰο ἐδε 7)οείγίπεα 

υάσα, 16 οηα εἰτουπιϑίαπος τοϊα να ἰο ἰδ δι 18 δῃᾶ ἱπητηογίδ! γ, ἴο ρῖνο (πα {1165 8 
Δ55ΉΓΆΠΟΟ ΟΥ̓ Ἡ ΟΝ νγ88 ἃ ῃγϊπεῖραὶ οὈ͵δοςεῖ οὗ [18 τα ϊβϑίοῃ. 

Οοπηροείοά πῖνῃ ἐπα ἀοεοϊγίηα οὗ 8 ἔυίυγα Ἰπάρτησπὶ ἰ8 ἐμαὶ οὗἉ(Π6 ὑνψοίοϊ ἃ βαποιΐοι 
οὗ τουγαγὰβ δῃὰ ριιηβμμλθΠ8 : ἀραϊπδῦ Ἡ ϊοἢ Ἰογὰ ΒΟ] αρΌγΟΚΘ δββοσὶβ {μαὺ ἰς “ ντδϑ 
ἰηνοπιρα ὈΥ͂ πιθῆ, δηὰ ΔΡρΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 50 ὈΥ͂ ἴ86 εν! ἀεηΐ ππϑγκϑ οὗὨ Βιιηδη! νυ [μὲ 
εἰπαγεοίοσίδα 1. Τῇ ποίου Ὑθογθου 1 ᾽8 ἰου παθιὶ Βαν ΟΣ ΤΟ Σ6 οὗ Βυπηλῃ ραδβεῖοῃ 5 
1πηπ ΟΥ̓ }μβεῖοα οὐ ργυάεποθ. Ἡς ἱπευϊπιδίθθ ἐμβαῦ 10 ἱπηρ] 168 ὑμ6 ργοσθθάϊηρ οἵ αοὰ 
ἴονηγαν πιδη ἴῃ 1815 6 ἴο Ὀ6 υπ͵υδῖὲ, ΕΓ [ΠΟΥ πορᾶ τος γίηρ ἴῃ ἃ [αΐαγα οὐο." 

Υοεῖ δα δοκηονπϊθάροα, ἴθ αὴ “16 ἀοοίτπα οὗ Τα Αγ 8 δὰ μι βὨπηθη5 ἰη ἃ Πιΐατα 
βίδί "88 80 ργτοδῖ ἃ ὑβπάθῃου ἴο δηΐοσοα οἷν! ἰαννβ, δπὰ ἴο γεδίγαϊη [06 νὶςθϑ οὗ θῇ, 
τπδῖ γτϑδβοι, νι οῖ οαπποὶ ἀδοϊάθ (ῸΣ 10 οἡ ῥγὶποῖρ]65 οὗἨ Ὡδίυγαὶ ἘΒΘΟ ΣΎ, πι}} ποῖ 
ἀδείας δραίηϑε ἐξ οὐ Ὀσἰποῖρ]οβ οὗ ρσοοὰ ρυϊϊογ," [16 δάι6: “Α ἐδοῖνξ πιο ἀοθβ ποῖ 
νε! ον σουοϊδιίοη οϑῃ αν πὸ οὐ)εοιίοη ἴο ἔμ ἀοοίγηα ἴῃ σοηογαὶ).᾽" 3 

ϑοϊοπιοη οὐβογνϑά, (δαΐξ αἰ] ονυθῃ!8 ἱπ {18 που] σοῦ!6 ΑΙΙΚα ἴο 4|]. Απ θαηϊδὶ τὸ - 
ἐγ υατἱοη ᾽8 ποῖ πιδὰδ ἴῃ τιὲδ 6. ΤῊ (σοβροὶ ρῖνϑβ υ.5 [86 τϑϑβοῃ οὔ 818, ἤδιμογ, ἰμ ας 
1πΠ6 μιδβοηξ ἰ8 ἃ βίδϊε οὗ γα] [0 βζ τ15 [ὉΓ ἃ ζυΐυτα δηὰ θδίίος οοπαϊ τοι οὔ Ὀείησ. 
Απᾶ τ86 ἀοοίσίπο οὗ ἃ τ ριθουδ σοϊσ αζίοη ἴῃ [86 ποῦ] ὰ ἰ0 οομια οχρί δίῃ (6 γπεῖς 
δοοηα οὗἩ Οοὐ᾽ 8 ργοοοθήϊηρ ἰονγαγὰβ τηδηκίηὰ ἰπ ἃ ΔΉΠΟΥ οοπδίδίδηϊ τ ἢ 9 
οαυΐτγ, τῖβάοπι, δηὰ σοοάποθθ. ὙὍὙμ6 ᾿ποαυ δ 166. ὑΒαὶ δι υδῖϑι 'ῃ ἃ βίδιβ οὔ γα] ο8}} 
ἔστε! ἴο Ἔχογοῖβα δπὰ ἱγαργους μόδα νἰ γί} 68 νη 1} ΓΘ ὨΠΘΟΟΘΒΘΑΓῪ [0 δ΄ υϑ Ὁγ (86 εἢ.- 
ἡονηιοηῖβ οὗὨἨ {αὐυγῖ ς πἢ}}]6 [86 δβδυγδποθ οὗ δὴ θαυ] σοϊγ Ὀυϊίου Βογθαῖοσ ᾽β 8 
ἸΏ ΔΠ8 ΟΥ̓ τοίογ πίη [86 τιὶοκοα, οὐ ἀδύοττίηρ 186 νἱοίουβ ἤὸπι στοδίου ϑποστη το, 
δπὰ οὗ δηϊπιαίίης ἴα σοοὰ ἴὸ δίρβον διἱαἰπιμθηίβ. Η8 Τρ γαάβεῖρ αββογίβ, τεδρθοιίῃ 
115 116,“ 1πδὲ ᾿αϑεῖςα γϑαυῖγοϑ ὑπαὶ γογαγὰβ δηὰ ρυηἰδητηθηῖθ Βῃουϊὰ 8 ἐρόθο μὰ 
οὐ ἴῃ ναγίουϑ ἀθρτθοβ 8Πα τβηποΓΒ, δοοογάϊηρ ἴο 16 νϑαιίουβ οἰΓουϊτδίποοϑ οὗ μβϑγ- 
εἰσι! αῦ σακοβ, Δ 'π 8 ἀμ ργορογίίοῃ ἴο {πο πι." 5 Εδοίβ ὕγοόνθ, όνγανου, ἰμδὺ (815 ἰϑ 
ποὶ 186 6886, Ιΐ τμογοίογθ, ἔμογα Ὅ6 Ὧο τὶριίθουβ γϑοοπιρθπθα Βογεδῆνοσ, ἰμ)υβτοθ 
Βλιδῖ σπεγδοίοσιβ ἴδε αἰνίῃα ρογνθστηπιθηῖ. ὙΠ6Ὲ ΟἸγίδιιαπ ἀοοίτίηα χοιηονοβ ἴδ 
ἐτουπά]οβ8 δερογείοῃ, δπὰ νἱπάϊοαιθβ (86 γψγ8 οἵ (οὰ (ο πλδῃ. 

Ι,ογὰ ΒΒ ΔΙΡΘΘΌΟΥΥ δγριιθβ δραϊηϑὺ ἴ86 ἀοοίσΒα οὗ Γαΐυγο τον στ 8 ἀπ ρυηἰδιιπηοηίς, 
88 δ᾽ Β ΠΘΙΟΘΠΒΓΥ δηὰ βοὶ δὴ τιοῖγο ἴο νἱσγίιο, τ βιοἢ δουϊὰ θ6 ργδοιδϑὰ Ὀδθοδιδο ἰΐ 3 
οοιὶ δης ἀρϊαυῖο ἴῃ 86}, ΒΥ τηδκίηρ (818 8 Θοηβι ἀΘγ ὉΪ6 οὐ ἴδ ρυίποῖραὶ τροῖῖνο ἴὸ 
1." [6 88γ8, “ ἴ86 ΟὨ γι βιΐαη στο χίοῃ ᾽ν ραγιουϊαν 8 νου γονῃ, ἀπὰ ἐδ6 [1 
Ῥυγϊηςῖρ!ο, τμαῖ οὗ ἴονβ, γε)βοϊβά." Ὑ δὲ Βα δεκπου δθίροβ, δαὶ “ {86 Βορα οὗ ζιΐυγα 
γονΆτηβ, δηὰὶ {Π6 ἴδ οὐ υί γα ΡΟ ΠΙΒΗ τ θμῖ8, ΠΟῪ ΙΩΘΓΟΘΏΔΕΥ 8Π6 ΒΕΡΝ}]6 δον ἰδ 
ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 Δοι μη 64, 18 γϑῖ, ἰπ ΤΏΘΠΥ ἰῃϑίδποσϑ, ἃ στεαὶ δἀνδηίηρθ, βϑουσῖςγ, δηὰ διρ- 
Ρονγῖ ἴο νἱγίιθ, 1}}} τ αν 1θὰ ἔγοτῃ 1819 βασν}]8 βίδίβ ἴο ἴ86 σεϑεγουβ βεῦυῖςα οὗ δῆξο- 
ἐἰοη δηὰ ἰονο." Ἦδ οοΓ9 ΤΊΒΩΥ σΟηβιἀδγδίίοη8 ὕο ὕσονα ἰδεῦ ἰδ ἰ8 δο. Αγαΐη, δα 
ΔἸ]ονγα {ἰναῦ, “6 ἸΓ ΌΥ ἴμ6 Πορο οὔ τανδγὰ Ὀ6 υπάἀοτδίοοά 6 ΠΟρῈ δπὰ ἀδβδῖσα οὗ νἱγ- 
ζιοι18. Θ) ΟΥ πιο 8, οὐ ΟΥ̓ ἴΠ6 νΟΓῪ ργδοῖϊοα οὗ υἱγίιῃθ ἴθ ἀποίδογ ᾿ἰΐρ, ᾽ς ἰ8 {Δ τ 1Γοῦλ 
θοΐηις ἀογυνδίογυ ἴο νἱσῖαθ, δηὰ 18 γαῖα Γ δΔῃ δνϊάθιςθ οὗ οἷν ἰονίης ἰ. ΝΟΣ σβὴ 
«δία γεϊοῖρ!. Ὀ6 60} οὐ] ὰ 56} 45}}.} 4 ὙΠ696 ουπορβϑίθηδ ἃΣῈ 8 οσὐϊῃρίοία δῆ ῦ 
ἴο [εἶπ νη οὈ͵δοίίοι ; ἴον ἰππς ΟΠ γί βεϊδη ἰοοκκβ ἔον 8 σεαγὰ ΟἿΪῪ ἴὸ ἃ δίχίοσ ἱπὶ- 
Ῥγονθιθηξ ἐπ πβοίι! κηον]οάνα δη πιοσὰὶ σοοάποββ, διὰ ἴ0 [Π6 Ἔχαὶ μα δπ)ογιμθηι᾽ 
ὙΠ] Ὦ τον ἔγοτα {{|656. 

“Νον, του ἢ νἰγίυα δμουϊὰ Ὀ6 τοραγάρα (Ὸγ 118 ουγὴ βαῖζο, δηὰ (οὰ βῃουϊὰ 6 
οὐναγεΐ Ὀυσδιιβα ἴδ 18 τὶ ὶνῦ, δηὰ ἰδ οοπιδη.18 ΓΘ ῥιδ5ὺ δηὰ ΝΥ ; γ6ι 1810 ποῖ δηοίδοτ 
ῬΓΟΡΟΓ γοάβυῃ (0 ὁμοοδο νἱγίαθ Ὀδοδυδ8 ἰῦ πιϑῖκοθ 18 ἸΔΡΡΥ ἢ δΔίδῃ 15 ἑοσιποιὶ ποῖ ὑμ]Ὺ 
“ἰτν α ἰόν οὐ Ὑπαὶ ἰ8 γἰσινῦ, ἀπὰ ἰν88 ἰἀθα8 οὗ σγϑϊ υάς δπὰ ἀπῖγ, Ὀυϊ δὰ [48 αἷΞο 8 
ΠῖυΓΆ] ἀοδῖγα οὔ 11 δηὰ μωρρίποβϑα, δηὰ ἴδαγ ἴο ἰοϑὲ ἴμο86; δπὰ ἃ ἀθβιτα οὔ ν8]}}- 
θεοῖν τῶν ἐνόν μὰ αὶ 186 τοβὶ οὐ {ἰν6 ἀϊδοϊρ! πα οὗὨ ᾿ν}8 εὐ πα, δὰ ᾿πϑιυῖ (6 ὅτοντὰ 
οὗ τῦτο ἰἰθογαὶ ῥγϊποΐρ]εβ. [ἢ ἴῃ (6 βοΐδπιθ οὗ (Π6 Ὠινίπα σονογημηθηΐ τη [19 
ϑδί6, ἱπτοστιΥ ργοάαςα8 ΠΟΤ θυ )ογτθηΐ τμδῃ νἱςθ, ἀπὰ 1 10 ἀ068 {116 βαι6 {868 [ὰ- 
ἰυγα βία, πὸ υἹγίιιθ γθαυἶγε8 ὑ8 10 Ὠερίθοϊ βαςὶι οοπϑβιιἰογαιίοηβ. Ἐκ] ζίου ἀοε8 ποῖ 
οἰγεὶν Ἔχοϊυ δ βα] [οἰονο. [{ ἴδ ἃ ραᾶγὶ οἵ οὐγ σοπείτπτοὴ. [1 {116 πίνογκαὶ Βυΐον 
Βο1ἃ9 ΤὈτγι ἢ, 88 (6 ραγοηὶ οὗ ᾿ηιθ χες Ὀοΐηρβ 0 ἀδπῖγοϑ ἐμοὶγ μαρρίπαβθ, ἃ σσοσσῃ 
ἴο οοηἰοπάϊηρ νἱγιθ, [ὃ δα τὴ πη) δῖ, ἀπαταϊοία!, δηα ἀττοσαηί το δα δίη 1})6 πιοιϊνα. 

᾿ οτΚΒβ, το]. νυ. ὈΡ. 514--516. 41Ίο. ἘΤΑρτΩοΠΙ8 οὗἉ Ἐϑϑαγβ, ΝΟ. 7]. 
3 γοτκβ (Εταριηοη!β οὗ ἔββαυβ, Νο. 42.), νοἱ], νυ. Ὁ. 8322. 327.; γο]. ἵν. ῬΡ. δ9, 60. 
8. Ὑγοτκϑ, νο]. ν. Ρ. 493. ὅς. Ἐταρτηεπίδ οὗ ἔδδαγβ, Νο. 68. 
4 (παγδοιεγίβεϊςβ, δά. 1738, ϑὅνο. νοὶἱ. ἰΐ. ρρ. 55. 58. 60. 68. 65. 271---378. 279.; νοΐ. ἐ. 

εὐ. 1787, ϑνο. Ρ. 9750. ΥιΣ δηὰ Ἡμππιουγ, ρῥατὶ ἰἰ. δοοῖ. 8. ἸπασυίσΥ οοποεσγηίης Υἱἰγίαο, 
Ῥ. 8., δοςῖ, 8. Μοτι] 918, Ῥατὶ ἱϊ. βοος. 8, 
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ἙἘυτίδον, πβϑη {π]8 χοϑροοῖ ἰο 8 ἔχ α γϑοοπρ6 86 ἷ5 ἐπ οὔθοῖ οὗ 8 οἰ θογαία ἰγιβὲ 
ἴη ἴη6 Φυάρο οὗὨἨ 186 πίνογβθ, 8Δὴ δοαυ θβοθηςα ἰπ [ιἷ8 ΒΟΥΘΕθΜιεΝς, Ἀπ ἃ ὈΔ]]ΟΥ͂ {Πϊ 
86 ἴθ ἴ86 Γογαγα ον οὐ βιιοδ 85 (ΠΛ θα ὶς Ὠΐπι, δπα ἀϊπροβοβ υ.8 ἴο πι}]-ἀοίηγ, ἰΐ 
Ὀδοοπι68 τοὶ σίου ἔδί(ἢ, 186 δγβὺ ἀπίγ οὗ γδίϊομδὶ Ὀδίηρβ, δηὰ ἃ ἔγπι Ὀοπὰ οἵ νἱγίιο, 
Ῥτγίνδίθ, δοοῖαὶ, δῃὰ αἰνίπθ. [Ἃἢ {818 νἱϑν 186 οοπάυςί οὗἩὨ Νίοξο8 ἰ9 οο]οὈγαϊθ, Ηθῦ. 
ΧΙ. 24. δο., δῃὰ {π1|86 18 (Π6 ῥδουϊ ας ἔδυ οὗ α Οδγίδίίδη, το ἰγυθὶθ ἐμαὶ ἀαοἀὰ ἰδ 
{δὶ} 6} τῖβο δ88 ργουδοα,"" 

68:5 εἰπηβοὶ ἢ, ἐπα τηοσὶ ἀϊδ᾽ πἰοτοϑίθα οπαγδοῖον [δὲ αυον οχἰδίοθἃ οἡ θαγίΐ, “ [ὉΓ 
186 ἸΟΥ δἰιδὶ γγὰ8 βοΐ Ὀθίοσε ἰπν, οπάυτοα ἴδ ΟΓΌδς, ἀδδβρίδιηρ ἴ86 δῃδηθ." 2 Τὸ 
Ῥγϑοῖίβα υἱγίιιδ ΒδὈϊ τ 8}}γ, που ΐ Δ αἰϊομ οι ἴο, οὐ σοῦ ΘΓ δϑου, ΟὟΥ ΟὟ 8 0- 
Ῥίηοεδ, '5 ἱπιροββι }]6, ἱποοι ρα 1 0]6 τι ἢ {Π6 δἰαῖα οὗὁἨὨ Βυτηδηῖγ, δπὰ τ ῖτὰ 116 σοῦογαὶ 
ἴτδαιηδ δῃὰ οοηδιτυιτίοη οὗἩ ἴδ 6 νοῦ]. Τα ΒΒ γ ἑοσιηθὰ [86 ὑπίνεγβα ἴο Ὀ6 ΒΔΡΡΥ͂. 
Τὸ δδεῖ ογϑδίυσα 6 σαν Ὀυΐ ἃ ΨΟΓΙῪ [ἰδ οὰ δρθογα οὗ δοίϊοη. ὉΤμα ρσοηογαὶ Ὠλρρ]- 
Π688 οὗ δἷ6 τῖάα ογοδίίοη, (Ββογθίοσθ, πιαδὲ Ὧ6 δοσοιρ] δμθὰ Ὀγ δαοὶι Ὀδίηρ ὨΔΡΡΥ͂ ἰπ 
818 ΟὟ βϑρασδίθ [||ἰ6 ἀδραγίππεηῖ. Νον, πῃ ΟΥΘΥ [0 δοοῦγο (ἢ 18 ἰηαϊ ν᾽ ἀϊι4] ἔθ! ο ΠΥ, 
ἴο νομι σου] ἴΠ6 σαγα οὗ δ οἢ ὉΘ ΤἸΊΟΓῈ ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ σοπημ θὰ μη ἴο π6 Ῥογβοὴ τ ἢο 
ἷδ τηοϑῦ ἱπίογοδίθα ἴῃ 818 το] σα, ἰμαὺ ἴα, το Ηἰδο ἢ ΤΠ πῖϑο δηὰ μὰ Οτγοαῖοῦ 
δηὰ υΐον οἵ εἱϊ 88, ὑπογείογο, σίνθῃ ΘΓ σγοδίγα ἴῃ {γ8ῖ, 85 [Ὁ ποτα, ἴο Βἰτηδο ] ἢ, 
ἴο δάνδῃσα ἰνϊβ οὐτῆ δἰ χμεβὶ ρογίδοϊίου δηὰ ἐε ἰοῖῖγ. [Ι͂ἢ Ὅγάοῦ ἴο δησαρα ϑιο ἴο Ὀ6 
σΑΓΟΙῺ] δθουΐ, δπὰ αἰὐθηὰ πλοῦ ρασ  ΟΌ]ΑΥΙΥ ἴο, Ὦ1Β οὐση Βαρρίπθϑϑ, Ὦ6 ἢλ8 ἱπιρ᾽ δ ἱοᾶ 
ἵπ ΘΟΥΘΓΥ ὁη6 ᾿πϑιϊηοία, δοίη, δη μαδβίομβ, ἐμαὶ σθηῖσγο ἱπ 86 ἰπαϊνιάυαὶ, ἀπά 
Ῥ͵Γοιορὶ ἴο ἃ ΘΟΠοθσα [ῸΓ 56]. 

1Γ ΔΠΥ οἣϑ δ ἀθαῦ ἴ΄ο ἰδ (8118 οὗ ρυϊναϊθ αδοοίου, δηὰ πομίοος δὴ δἰδθηίίοη ἰὸ 
ἰδ τη ἰρἑοδῦ ρογίδοϊίοπ δηὰ μαρρίπεοβδ, δ ἷβ ρ ἢ  Υ οΥ̓͂ ἀϊδοθοΐθησα ἴο ἐπα Αὐἰδον 
οἵ ἰδ ἔγδῃ)δ δῃὰ (μῈ ἔογῃλον οὗ (π6 υηΐνογδα : δ6 18 ὑπέρ 1 ἴο {86 ἰχυδὶ τοροβοὰ 
ἴῃ δὲπι, δῃὰ ὀσοβϑίοῃϑ 8 οβαβῃὶ πα ἀοβοίθηοΥ οὗἁ ογάθγ ἀῃὰ μαρρίῃεδϑ ἰῃ {Ππ80 ραγὺ οὗἁ 
1Π6 ογοδίοη τ ΒΟ 18 ΒΓΕ ΟΌΪΑΥΙΥ σοτηεἰ δα το 8 σατο. Τῆι που]ὰ, ρου δρδ, ἃρ- 

ΔΓ τίοσὸ ονυϊάθηΐ, ᾿ γὸ ΟΓΟ ἴ0 ΒΌρΡΡρΟΒα ΟΥ̓ΘΥῪ τηδῃ ἱπίγδίθιὶ ἴο ἀποίλεσ' ἴο ᾿χοιηυῦῖβ 
'8 Ὠδῃρίηε535, δηὰ {}}}8 ΟῚ ποροοϊοὰ πῃ. 16 οἰδεῖ, μονονοῦ, σοβροοίρσ (ἢ 6 

Βοπογαὶ μβαρρίμοδβ, ἰ86 ἀπίγ, δπὰ 6 ἰγδηδρτοδδίοη οὗ ἰδ, γὸ 86 βᾶπηθ, ἴο ὙΒΟηιΞΟ- 
δν ν ἴ86 σὔδυρα Ὀ6 οοπιηϊ θα. Τα ΟΒ τὶ βιΐδιι, ἐπορείογο, ὈὉγ ἰοοκίης ἴο ἔπίυτα σίου 
δηὰ [δἰ "οἰ γ, 88. ἃ πιοῖίνα ἴο, δπὰ [86 τοπιαγὰ οὗ, ρἰεῖγ, Ὀοπονοίθῃςθ, δπὰ ΡΟΣ, 19 ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ ργοιηοκίηρ δἷβ οὐσῃ ὑγίναϊα Ὠδρρίπ688: [6 19 ἔα 8 ]ΠἸπρ δὴ ᾿προγίβηϊ ἀυγ [0 
δ. Μαξεν, δὰ οὐάϊηρς 8 βῇδσθ ἴο (6 τ ϑδβΌγα οὗ βοπΕΓΑὶ {6 ]Π1ΟἿΥ δα ΠΔΥΠΙΟΩΥ 
τυγουσὰ (86 πνῖάα ογοδίίοη οὐ οὐ. Ηδς οο-ορογαῦθβ, 'π δὲδ ΠΑΥΤΟῪ Ξρθδγο, τυῖτἢ 189 
Ποῖ δ πιβο ἢ, ὉῪ ἰδ κιηρ οατο ὑἰδαὲ (δι ραγὶ οἵ δἷβ πογκβ, το ἰα ἸηἰΓυδίοα ἴο Ηΐπι, 
δαὶ! ἵνα δα ρογίδοὶ πὰ 88. ΠΆΡΌΥ 8ἃ8 ὃθ σδῃ πῆᾶκα ἰξ, βηὰ 88 οοῃά εἴν 88 ροββῖῃ]α ἴο 
(86 ἰὐυλθύω [εἰοῖγ. ΕοΥ δύο 5 (6 οοποθταἸοη οὗ υμλδη Ὀοίηρ, [μας πὸ ᾿πά ν᾽ υαἱ 
οδηῃ Ὀ6 ΒΔΡΡΥ δ᾽ πιδοὶ Γ, ἀπ ]ο 85 δ6 οπἀθανοιγδ ἴο ργομιοῦδ {ἰπ6 ΠΔΡΡΙἢ 658 οὗ ΟἴοΓβ ; δῃὰ. 
186 τρογὸ ἣθ ἀο65 {μὲ8, (Π6 πιοτὸ Βα δἰνδποθδ 818 οὐσσῃ [δἰ οἰ ὑγ. 

Ιμοοκίπρ ἴο ἔμΐαγα σἴοῦυ θὰ δαρρίποδβ 88 ἴῃς δἰγοηροδὶ τηοίϊν ἴοὸ ΡἰοΎ, Ὀ6- 
Ὡενοΐθηος, δηὰ 4]} νἱσίιθ, 18, (6, 80 ἔδυ ἰγοπι “ ὀνογι γον ίησ {᾿6 ΟἸ γι βιίβη σοϊϊ μίοῃ, 
δηδ ἐλ ῴον τὸ πτοαϊοδι ργϊηεῖ ρα, ἐμαὶ οἵ ἰονα," {μεὉ 1 18 Βαστηοηϊίη {ΠἸ|056 ρϑγὶϑ 
οἵ Ιὲ τεϊο Ἰροτὰ ΒΩ ΘΒΌΟΥΥ {ἰΚ8 ἀγὸ ἀϊκμοογάδηϊ ; δηὰ ἰ8 ἀἰγοςῖγ δὰ ροσι ΣῪ 
οὐδογίπᾳ {86 ἴδνε οὗ ἴον. [1 18 ἱδκίπρ (6 πιοβί εΠεοίμαὶ πιθαπε ἴο δηρεημα αβ ἴο “ἴονθ 
οἱ νι 41} ουν ποαγῖβ, διὰ οὐ, ἀπὰ βγη, πὰ το ἰονθ οὺν πο υουΓ 88 ουγ- 
βεῖϊνοβ" [|{ 15 υδίῃρ ἴΠ6 ὙΘΓΥῪ δαηιδ Ἰηοϑ8 [ὉΓ ὈΟΐ᾿ (6896 Ῥυγροβοβδ {ἰπῦ γα ΘΙ Ρ]ΟΥ͂ 
ἴογ (6 δἰξαϊημμεηῦ οἵ οὐὖῦ οσῃ δἰρίιοβι ρογίδειίου δηὰ {4 Ἰεἰῖγ. [0 ἰδ, τησγοῦνοῦ, 
ἰδκίπρ 116 581} 6 τηδακιγ απο σχιΐα ἴοτ ἴΠ6 Κὶπὰ δὰ ἀδρτθο οὔ ουν ἰονθ ἴο οὐυν {ε]]ον- 
ογεδίυγοβ, πὶ τὸ ἴδκα ἰογ ἰουὸ ἴο ουγϑεῖνοβ. ΕὟΓ ἴῃ ργοροσίίοη 88 να ΤΟΙ] γ ἀθβιγα 
οὖν οὐὐπ ἔπειτα ρον δοϊίου πὰ πδρρίνο88, ἰῃ [86 δαῖηθ ργορυγίϊοι δθα}} γ 566 κ 186 
εἰογν οἵ ἀοὰ κἀπὰ ἐδ6 χοοὰ οὗ πιδηκίπὰ. Αγαΐῃ, ἐν 8 οιηρίουϊηρ {Π6 δαῖηθ ἐεεΐ ἴο 
ὁυθ κα οὗ οὖν ργηβοίδηον Ἰῃ ῬἱοΟΥ δηκὶ Ὀεπονοΐίθηςθ, ὑἱ8ὲ γα υ86 ἴο ἡ μα οἵ οὐτγ ῥγο- 

ἶ ἴῃ δε ]- ἱπιργονομοηῖ. Εν (ἴδ ἱπογθυδίηρ ἀαρτοοθ οὐὨ δγάουγ, αἰϊοητίοη, ἀἰ- 
'σθῆςς, δὰ οοποΐδπου, τι το τα ὁπάθανουνγ ἰο δἰταΐη εΐαγο Βορμρίηοδα, δὰ {Π|6 
Ῥογβοηδὶ διίδι πηοηῖδ ἴῃ νἰτίυθ {με τ βοί 4} τηδ κα, γι }}} Ὀ6. δοςοιηρμαπίοα ν᾿ (ἢ 
σΟΥΤΟΘρΟΠ ἀθι}Υ μγϑαίοσ σϑαὶ, ἱπυβίγυ, οᾶτα, δηὰ βίθαἀϊηθδ8, (0 δάνϑηςσα ἴ8Π6 ἰοῦ ῦ 
οἵ δΔη [π6 νοϊζγο οὐ ον ἔε ἴον - ογθαῦιγοβ.3 

᾿ ΑἸεχδηάεγ᾽ ε Ῥγεϊίην. .λὶθα. ἰο Ῥασδαρῆγ. οἡ 1 Οογ. χν. ὈΡ. 38, 94. Βεονγῃ δ ἘΒΒΑΥ οἡ 
1π6 ΟΠπαγαςίεγίδιίςβ, 688. ἰδ. βεςῖ, 6. αῃὰ 9. Τουὶπιπ᾿ 5 [ηΐ. Ενίά, 1) ὲ66. νἱ. Ρρ. 138---} 83. 
αΐδοπ᾽ ε Απενεσ ἰο Οἰδθοι, ῥρ. 88---41. 

3. ἢο8. χὶϊ, 9. 5 Βἰπιρδοῃ᾿β Ενϊάθηοςβ, ὈΡ. 353--- 258, 
οοβϑ 
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17. ΟΒΕΟΤΙΟΝ 4. --- (ἡ γὶδιϊατεΐν ἐεἰαδϊ)αλοβ α ϑγϑίοπι οΥΥ ργἱοδίςγο 
απά 8ρὲγιξμαῖ αἀοδροέϊϑηι οὐ ἰδδ πιϊπάβ ἀπά σοπδοΐοποος 9} πιαπι λίπα. 

ΑΝΒΊΕΕ. --- ΝοΙδπρ 18 ΠΊΟΓΟ σογητήοῃ τη ἴον {Π 6 Ορροόβογὲ οὗ γτενοϊαιίοη ἴο Ἰονοὶ 
1Πποῖν ΔΕ ΠΙΟΥῪ ασαϊπϑὲ {Π6 ΟΠ τ βία παϊηϊβϑίσγ. πάθον (8 δρρο!!αιίοη οὐ ῥσίθβίβ, 
ἔπιον βϑοιη ἴο (Π εἰς το ϑοῖψοθ αὖ ΠΟΥ Υ ἴο ἰοδὰ ἐμοπι τὶ ΝΟΥ δροοΐθβ οὗ δϑυβο. 
Τιαῦ {Πον6 μῆνα θθθη τηθῃ ὙΠῸ ἢδνΘ ἐπραροά ἴῃ {186 ΟἸ γιβιῖνη πο ἰϑΊΓΥ 85. οἴδιον 
Ἰηθη δησασα ἴῃ ΘΟΘΌΪΩΓ ΕἸ ΪΟΥΠΙΘΗ 8, --- ΠἸῸ πὰ τηοῖῖνοβ οὗὨ ῥγοῆϊί, --- ΠΙΔῪ μ6 1: ἢδρ5 Ὀ6 
ἔγια Βιιὲ {πδῦ 1818 ΒΒοι ἃ 6 ταργθδοηϊεα 88 8 βεπεσγαὶ οδδα6, δῃὰ ὑμαῖ 18:6 τ ἰ ΙΒ. ΥΥ 
1056} δ᾽ιοι ἃ Ὀ6 τοργοδεδιοὰ οὐ δοοοιιηΐ οὗ 1:6 ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ οὐὗὁὨ που] γ ποθὴ πο 
ἰπίγωἶα τῃοπιβοῖνοδ πο 1, ὁ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 οὐνίηρ ἴο πὸ τη δ] ΡΠ ΠΥ ΟΥ̓ [8086 ἘῸ πηαΐκα 
1Π6 πηουπηθα φδϑουιίοη. [ω60 186 ζ1168ὺ δα γδοίίοη Ὀ6 νδά6 οὗ ἴῃ ςμδγδοίογβ γιδὲ 
ποιςοι, δπὰ γα βρρμϑὰὶ ἴο ἱπηραγί 8] οὈβογυδίίοη, τοῖον ἸΠ6γα πὶ} } ποὺ γοπιδὶη ἴῃ 
ΟἾΪΥ τι }9 οἾ488 οὐἔἁ ΟΝ νιβείδηα, δα δὲ δἰ πχοβῦ Δ ρογιοΐ, ἃ στοδίθσ πα ΘΓ οὗ δβογίουε, 
ὉρτΊρις, αἰοϊπἰογοδιρ, δι Ῥοπουοϊθηῦ Ῥϑγβοηβ, ἰΒβδῃ οουϊὰ 6 ἰουμμὰ διποηρ {18 
Ὑβοΐα ὈΟΩγ οΥ̓͂ ἀοἴ818 'ῃ 8 βιισοσββ᾽ Οἢ Οὗ σϑη ΤΊ 68. 
ΤΠ πι888 ΟΥ̓ τιμία 18 Ὀ05}}Υ Θηρασοα ἴῃ [86 ΠΘΟΘΑΒΑΤῪ ΡΌΓΒΌ} 8 ΟΥ̓ ᾿Πἴ6, δῃα ἢ 85 

Ὀυῖ {116 Ἰοϊδασα ἴο διθηῇ ἴο τη θητ8] ἐπ ργονθιοπί. ῬὉΤμαὺ τἴόγα βου Ὀ6 ἔαποῦ τα 
ΟΥ̓ τυ]ρσίοπ, ἴο ἱποῖγαςι ποτὰ ἴῃ ἰἴ8 Ὀτ ΠΟΙ ρ 68, [0 ΘΗ ΌΓΟΘ 118 ΠΠΏΘΓΟῸΒ ῃγοοαρίβ, πὰ 
ἴο Δα πλ}ηἾ 5:8 Ὁ 118 ΠΟ! ΒΟΪ δ ΟΠ 8, ἢ85 πού πρ' ἴῃ 10 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {Π6 βἴποββ οὗ (Βδῖηρβ δπὴ 
ἍΠ6 μα ]ῖς σουά. [1 6 Κπονϊθᾶρσε οὗὨ αγίβϑ δῃπὰ βοίθῃσθβ θ6 Ὀθπθῆςα] ἴὸ ἃ σουῃίγυ, 
ΔΠι} 16 ΤΘαςἤ ΓΒ οὐ ὕμθιη 6 γταπκοὰ διηοηρ ἴΠ6 πηοσῦ 861} τοι Ὀ ΓΒ οὐ (86 οοτῃ- 
τ γ, ὉΠποκ6 τσ οδα οδῖσα ἀηαὰ οπιρίογιμθηΐῦ 1 18. ἰ0 ἰπδϊ ἱπίο {π6 τηΐϊπθ οὗ 1ῃ6 
ῬυΟρΙῈ (86 γί μοῖρ 68 οὐ Ῥαγα γο]ρίομ δηὰ τλογα! γ (ρτίποῖρ 68 τ ΒίοΒ ἀγὸ 186 Ραϑβέ--- 
1:6 0η]γ.--- φεπιοηΐ οἵἁ οἷν}! βου οι γ.} δον δὶ Πγ δίδπα ὁπ θαυ! ΟΥ ΒΌΡΘΙΙΟΣΥ στοιὶ ἰπ 
τούρθοῦ [0 ροπογαὶ ΠΥ. ΤῊΪΝ5 ἀγρυπηθδῦ πἢ}} δοαιῖγα δἀά!ἴοηα) ννεἷρῃι, Ὑθθη 6 
σοηβ}ἰθν ἴΠ 6 φυαὶ βοαιίουβ οὶ 1.6 Ν᾽ ονν Τδδίδιηθηϊ γοαῦΐϊγοθ {ἢ 6 ἀἰθγοει ΩΣ 
ΟΥ̓ 18. τ ἴϑίοτ ἴ0 ρυθ8688 ΤῸ δά άμοο ΟὨΪΥ ἃ [δ Ὁ οὗ {π᾿ ρδυιϊςυ αγ8 τεμίοἢ Σὲ ΘΠ} υἷι 
Τουροοί; {Ποῖν μεν ΟΠΔΤΗΟοΓ δηα ΠΟ δυϊουῦ : --- 7 ἃ πιαπ αεεϊγείλ ἰλὸ οὔῆος ΩΥ͂ 
α Βιδλυρ. ἂε ἀρκιγείλ α ροοά ισυνγλ. Α Βίδλορ ἰλόη πιμπί ὅδ ὀϊαπιεῖοε5, ἰλε λιδαπώ οὗ 
Ομ6 υἴζε, οἱρτίαπί, ποῦεν, ο7 ροοά δελαυίοιτ, ρἴθοπ ἰο λοδρίξαϊιίψ, ἀαρί ἰο ἰδαοὶ, ποί ρτοξη, 
ἐο τοΐηδ, πὸ βίγίλον. ποί σγοοάν οὗ Μιίίδῳ ἰμονε; διέ μαϊίφιξ, ποί α ὑγαιοίογ, ποί δουερίομε ; 
οπε ἐλιιί τι οίλ τσοὶ ἀὲν οἵση ἄσμεο, λαυϊηρ ἀὶδ ολιάγδη ἐπ διδ)οοίίοπ υσλ αἷἱϊ ρσταυνιίῳ ; 
Εὺτ ὑ α πιαπ ἄποιο νοΐ ἦνιο ἰο γτωΐδ ᾿ἰδ οἱση ἄσιιδο, ἀοιῦ «λαὶϊ ἀθ ἰαλθ σαγὰ ὦ ἐλ οὐαγοὶ 
97 (Ἰυα  Νοί α πουσῖοε, ἰδεί, δοῖωρ᾽ ἰϊιοα ᾿ρ τοι ρῥτίαδ, ἀθ 7αὶϊϊ ἱπίο ἰλὲ σοπαεριππαξίοπ 
9 ἰδὲ ἀεουϊ. Μωγουνον, ὧδ πιμδί λατό α ροοά γορογὲ ΟΥ ἐλεπι ιολὶοἢ αγὸ ιοϊλοιμ, ἰ6εέ 
λὸ Μιὶ} ἐμίο γϑργοαοὶ. (1 ᾿ΓΊπι. 111. 1-7.) Βιέ ἰζομ, Ο πιαπ οΥΓ Ουά, 7οϊίοισ ὠὔίεν' 
φὶρλίεοιπθν, ροαίη688, ζαϊλ, ἴουθ, μαΐίεποο, πιεοάποϑα; ἥσλί ἰλὲ ρυοαὰ ρλὲο γαἰὰ; 
αν λοϊά οἡ εἰογπαί ἐϊζεν τιολογομηίο ἑδοα ατί αἰδο οαἰϊρα, απα λαδὲ ὑγοζεεκεά α ροοί ργο- 
“7 εποπ δογε τναην τοιίποϑπε5. (1 'ΤΊην. νἱ. 1], 12.) Τάαλο λεοά κπίο ἐλνδοῖζ, αμα ἐρνέα 
ἐλὸ εἰυοίγνο; οσοπάπμθ ἴῃ ἔλδπι; 7ογ' ἵπ ἀοὶπρ᾽ ἐλὲδ, ἰλοι δλαίξ δοίλ δατοὸ ἐλψεεἰ απ ἰλόπι 
ἐλαὲ ἦταν ἰλο6. (1 'Γῖπι. ἷν. 16.) Οὐσίπρ πο οἤδξηπος ἐπ αην ἰδίπρ, ἰλαί ἰλὸ πιϊπιείγν δ 
ποί ὑἰμπποα (2 Οοτ. ν. 8) δ ἴθο αἶδο γοιμλιδ ἱμδία ; δωΐ 7γυΐϊδοισ τἱρλίευμππεκα, 7αϊὶ, 
ἐλαγιγ, ρρασε, τοϊὰ ίλφηι ἰλαΐ σαἰΐ οπ ἰλό Ζογα οὐ οὗ α μιιγε ἄναγί Απα ἰλὲ ξεγυαπέ 
2Γ το Δωτα πιμδί ποὲ δἰγῖσθ, δι δὸ βονεῖο μπίο αἰἱδ πιοπ, αρί ἰο ἰφυοῖ, ρμαξίοπί, ἱπ πιοελ- 
πόδε ἐπδίγμοίηρ ἰλοδο ἰλαΐ ΟΡΡουδδ ἐλεπιεεῖγοβ, ὑΓ Οὐ ρεγα(οονίμγο τοῖδἱ σὶνο ἱλοπι 
γερεπίαποο ἰο ἰλ6 αοκποισίοασιηρ Οὗ ἐλε ἱγχιμὴ. (3 Τίπι. κι1. 22. 22, 256.) ΤΙ 7 ουπιδ, 
εἴνε αἰἰεπιάαποε ἰο γεααϊηφ, ἰο ἐσλογίαίϊοη, ἰο αροίγιίπο; πορίοοί ποὲέ ἐλε σὺ ἰλαΐ ἐφ ἴῃ 
ἐὴθο. ιολίοκ τῦαΔ ρίσεη ἰλδεο ὃν Ῥγορῆδον, ισϊλ ἰδ6 ἰαψίηρ ὁπ οὗ ἰδὲ λαναῖς ὦ7 ἐλὸ 
Ῥγοεγίογψ. Ζεἰ πο πιαπ ἀδερὶχθ ἰἣδῳ γοιμλ; δεωΐ δὸ ἰλυκ απ εταπιρίο οΓ ἐδε δεῖίίοοοτνκ, ἴῃ 
τουγί, ἐπ ςοποογϑαίίον, ἱπ ἐλατ ίν, ἴπ δρίγὶ, ἴῃ ζαϊὴς, αι ρυζιίῳ. (1 Τί. ἐν. 18,14. 12.) 
1 ἰλοιοΐκο πιμεί ἰλο ]εασοπα ὃθ ργαῦε, ποί αἀοιδίο-οπμποα, ποί ρσίσοι ἕο τπιμοὶ ἐσῖμδ, ΠΟΥ 
οτοεῦν οὗ μλν ἱμονε, λοίαϊηρ ἰλθ τιγδίογῳ οὗ ἐλ γαϊ ἢ ἵπ α ρᾶγὸ σοπεοίοποο. ἀνὰ ἰεξ 
ἐλεδε αἰδο͵ γβί ὃθ ρῥγουεά, ἐλοη ἰοέ ἑλθπι εἰιϑ6 ἰλὲ : 9 α Ζευοον, δοῖηρ 7ουπα ὑΐανιε- 
ἴε495. (1 Τίπι. "]. 8---10.) (ὑδῃ ΔΩΥ ΤϑϑϑοηΔΌΪα ΟὈ͵δοϊίοη Ὅ6 εαἰϊορθὰ δρηϊηβὺ 86 
ταϊηἰδίορίαὶ οθῆοα ἢ 

Βαῖ ἰ δ Ὀδοῃ βαϊὰ (δὲ ἰῃ 6 πιοϑῖ ὀοχίγανασαπίιὶ οἱαἰπ)β ἴο σόα! ἢ πα μόνον ἤῶνο 
Ῥθθι τηϑὶθ ὈΥ͂ ΠΘ ΒΟ οδ᾽ὶ Ὁμοπιβοῖνοβ πλϊ ἰϑίοσ οὐὗὁἨ 106 ἀοβρεὶ. νος βίαι σα] 
ΒΙΒΙΟΡΥ͂ ΒΠΟΥΒ {π8| 4{ι|8 ἢλ5 Ὀδοη {πὸ μοῦ ; Ὀχὲ τ 1} [8656 οἰδπα ΟΝ τ διϊαπιῖν κα ποῖ 
ἐπαῦροα ο, ΤΒ6 πιϊπίβίουβ οὔ (Π6 (ἀοβρεὶ δύ τοαυϊγοὰ ἴὸ 7εοα 6 Ποοὰ 9 Οου, 
ἑαλὶπρ ἰλὸ ουογεῖρσλὲ ἱλεγθοΐ, ποί ὃν σοπδίγαϊπέ, δε ισιἱπρῖψ. ποί ζον Μἰλν ἰμογο, δι οὗ 
α γεαάν πιϊπά. ἀτενς ν. 2.) “ὍὙὍῃο αὐυδϑιίοη 18, οὔ ναὶ ἰὈοϊηρ ἀο68 {|ὲ Νανσ 
1 δεἰαμηοηῦ 65.818} Π6 δι ρρογῦ οὗ 186 τηϊηϊβίογϑ οὐ τοϊσίοη Ῥ Εὐχδῃΐπο, απ γοὰ 
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ὙΠ βπὰ ἐμαὶ [δ ΘΔ Ὁ] 18.685 1ϊ ἰπ δυο ἃ γγϑγ, 85 ΘΥΘΥΥ͂ ΤΟΑΘΟΠΘΌΪῈ τλδῃ πιτδὲ ΠΡ ΡΤΟΥΘ. 
1 ᾽ἴ6 τπουσὰὶ δαυϊδῦϊα [Παῦ πο ττῆο ΔΡΡΪΥ {Π6Γ ὙΠΟ γ6ΑΓθ ἴ0 [86 δεαι!βιτοη 
οΥ̓͂ Ἰαησταροβ δηὰ οἵ ρΒΙἸοβορθγ, πὰ τὴδὸ βρθηὰ τποὶν ἀδγβ δῃὰ ϑίγεπσί 'π τοδοΐπς 
ἴπαπὶ ἴο οἴδατβ, βῃου]αὰ γϑοοῖνα ἴγοπι ἴπο86 τβοπὶ ΠΟΥ ἰθδοῖ δαοῖ ἃ ΓΘΟΟΙΏμΕΠΟα ΓῸΣ 
1μοῖν Ἰοὺ 85 ὕ0 Θηδῦϊα ἔδυ τὴ ἴ0 δυρροτγὶ ἐποτϑοῖνοβ δ {βοῖν ΓΔ 1}}}168 π᾿ ἃ ἀδοοιῖ 
ΒηἋ ΓΟΒρΘΟΙ 16 ταλππθγ, Ὁ ΒΟ Ὑ}} οοπιρ] δίῃ οὗἉ {Π]8 88 ᾿πιργοροῦ δηιὶ απἾα8ι} ΤῊΘ 
ὕὐοβρεῖ βοῖ8 {τ πιδἰίθηδηςδ οὗὨ 18 τη] βία τϑ ΟἹ (86 δ6πι|6 ΤΟοἴΐηρ. ὁἼΒα νογΚηηδη 15 
ΤΊ ΠΥ οἵ μἷθ το. ἜΔΟΥ τμδὲ δεσνο δὲ 186 δ.ἴ8ν βῃου)ὰ ᾿ἷνα ὈΥ 16 αἰἴϊασ.0 'ΥΒθὴ 
ἴδον ἡπηξῆδο ἴο οἴδοσϑ οὐ ὑποὶγ βριγί4} {πη σϑ, (ΠΟῪ δΒουϊὰ ἴπ τοΐαγη γϑοοῖνο οὗ 
{δεν πον] αγ (ππρπ.᾽ ΤὨΪΐδ 18 4}} τῃαὶ ΟἸ τ δι ΠΣ Ὑ ἀθηγαπα 8 ; δηὰ βία 18 δῆβυ σι Ὁ] 6 
ἔογ 0 ΟΥΒΟΡ οΪαἷπι. 15 10 ποῖ Γρδβϑόῦδυΐα ἰμαὶ τηθῃ ΟΥ̓ ρ᾽οἴγ, ἰαἰθηῖθ, ἀπὰ οἀὐυσαίίοη, 
Ὑπὸ ἀογνοία (Πποῖν ἔνοϑ ἴο {π6 ϑρ᾽ τἰζι8] ᾿πϑιγυοιίοη οὗ ἰδεῖν οἰ ον -οτοδίυγοδ, τ ῖι ἢ ἃ 
ὙἹΟῊ ἴ0 πιδκα ἴβοῖ σοοὰ δηὰ ὨΔΡΡΥ Ὀυΐὰ ἴῃ {π|8 ἾῸ δϑὰ ὑπαὶ τ ΒΟ 18. ὕἤ0. ΟΠ, 
δῃουϊιὶ τοοοῖνα δυο ἢ 8 ΓΟ ΟΡ ΙΙΟΩ 85 ἴοὸ Θηαῦϊε Πότ ἴὸ ᾿ἶνγα, οὶ πὶ δθυσηοα δὰ 
δρίθπάουν, ἐᾺΣ 688 ἰῃ ᾿ΧΌΤΥ ἀπὰ οχίγαναρδηςσ, Ὀὰϊ ἰπ 186 ΓΟΒρΘΟΙ ΔΙ ΠΥ οὗ ἃ ἀδοοπὶ 
σοι ροίθηςο ἢ Τμα δρρὶϊοαιίοη οὗ 186 βαᾶῖῆδ δἀιοβίϊοῃ δη 80 }}}{168 ἴο δποῖβδὺ δῃ)- 
Ῥογπιδηὶ πυυὰ ἢδνο δοουτοὰ πο] ἢ. [0 ἘΠΟΥ πα ἐχογοιϊδλης οἰαἰ μηδ, τ θθα ἸΒΟΥ 
δϑκ, ἴσοι ἴπο86 Ὑεθοπιὶ ΠΟΥ ὅτὸ Ἰαουτγίπρ ἴο ἰπβίγυςῖ, ἃ τηοήογαῖθ δυρρογι ὃ" Νον 
ἀιο5 (6 Νενν Τοβίδιπθηῦ σομπίθηδησα ἱπ 86 τιϊπίδίογ οὐ τοὶ σίοῶ ἃ οἰαἴμη οὐ ῬΡΟΎΤΟΥ 
ΤΏΟΓΟ ἰπδη οὗ ψοϑ. σοῦ οἰαἰπιδ ᾿Ἰηάἀοοὰ ποῦ πηδᾶὰθ δη οϑίδυ]α θά ἀπτὶην {116 
ἀαγκ προϑ, δπὰ ἴο ἃ οοσίβδίη οχίθηϊ δγὰ 8{|}} τηδθ, τ βοσο {ππῸ δρίγευαὶ ἀομπιϊπειίοη οὗ 
ἴδε Ῥαρυὶ 866 5}}} εχ ϑίϑβ. Βυΐ 166 οἴβασρα οὗἁ βρί γι [18] ΕΥΤΒΠΗΥ νοῦ [86 ΘΟΠδοΐθ ΠΟΘ 8 
δηἃ πη οἱ τῇθῃ ἀοοϑ ποΐ βἰίδοι ἴο ἴ86 (σοϑρεὶ. ἈΠ} {μΠ6 ταοϊϊνοβ. δηὰ δυχιηιθι 8 
ὙΠΟ 118. ΟἹ βίο Γ8 δγα δυϊῃογίβοα ἴο δαυρίου τλυπὺ Ὀ6 ἀγάνῃ ἴτοῦῖὶ {π6 Ννν Ταδῖα- 
Τη6ηἴ. [118 ἀποίρ! πη δηὰ οὐ πβῆςθ8 ἀγῸ δἰἶκα δἰτρὶα Ὀυΐ ὀχργοϑεῖνθ, δῃὰ πβοσο {86 
δρίγὶί, πὰ ἢ τ ἢ ΓΠΘΥ ποτὰ ἰῃϑετυϊοά, 19 ΟΜ τορηγαεα, ἴδεγ ΔΓΤ6 δά γη ὈΪῪ οὐ]οι- 
Ἰαϊθὰ ἴο ργοπιοῖβ {16 βρί γἰἐπαὶ μαρρίοβ οὐ Οδγίβειδβ. 80 ἴασ, ᾿πάθοα, '8 (πδιὶ ρατγὶ 
ΟΥ̓ [π6 σδυτοῖ οὗὨ ΟΠ τεῦ, οκέ δ δὰ ἴ 18.686 ΓΘ] π}8, ἔΓΟΤῚ ΘΕ ΒΌΤΩΠ ΔΠῪ ἀοιμἰ παιοι 
ΟΥ̓́ΣΡ 116 πρπ 5 οὗὨἨ 118 πυθι θοῦ, (παῖ (1 ορροδιλίοη ἴὼ 188 εὐυγοῖι οὐ ἤοπιο, νοὶ 
τη κο5 1Π6 ΟΠ σΔΟΥ οἵ {δ διιογαιπθηῖδ ἴὸ ἀςραηὰ οἡ πα ἱπίθητίοη οὗ 186 ῥγχίθδβι 8) εἷϊθ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀθοίηγοθ, {8δὲ ἴὍΠ6 “πη ΟΥΓ 688 οὗἨ 186 τοϊπἰδίοσα δίῃ ογβ Ὠοῖ [86 εἴδοῖ8 
οὔ ιθ 6 βαογατηθηῖβ." 
ΤΠ τϑαὶ ἐδυ86 οὗἩἨ 186 δη(ΓρΆΛὮΥ ΟὨοΥ 86 ὉΥ ἴἢ6 ΘΡΡΟΒΟΓΒ οὐὗὨ τονοϊμδιἴοη δραϊηβὶ 

186 ὑγΪγ σοηβοϊθηϊίουβ διὰ ρίουβ πιηἰϑίογϑ οὐ ἰδ (συδρεῖ, 5. 1Π18. ΤΊΟΥ ἀγὸ ἴΠὸ 
τηθη, πδο, δανὶπρ υοἱυπίαγγ ἀσνοιϊοα Ὁποπιβοῖνοβ ἰὼ ἴπ6 δίυαῦγ δπὰ δβογνίος οὗ 
το] χίοπ (ΥΘΥῪ ἔγεαυ θη ΠΥ τε ἢ σοπβι ΘΓ ὈΪ6 ὑθιι ρου ΑΪ δβδογ! ῆ068), ὮΑΥΘ 11) ΘΥΘΓΥ͂ 896 
ἐχροβοὰ ἴΠ6 βορἢ!ϑίγυ οὐἁ ἀεἰβίβ, δὰ υἱπαϊςαϊθαὰ ΟΝ τε ἸΔηΥ ἴγοῖὰ τπαῖγ γι ]!οουβ 
ΔΑρογδοη8. Οη [8΄8 δοσουπηὶ {Π6 ΟρΡροβεσβ οἵ τεονεϊδιίο τὦ} δἰ νσαγ5 σομ βίον ἴῃ δὶ 
88. {Π|εἷρ παίαγαὶ οπεπιΐθθ. [1 15, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, ΠῸ ΤΔΟΥΘ ἃ τηϑίίεσ οὗἉ βυγργίβε {Ππ4ὺ {ΠῸγ 
δου ἃ θ6 {Π|ὲ οὈ)οςοΐδ οὐἁ τ8οῖγ ἱπνοοῖίνο, ἴδῃ ἐπὶ [Π8 ὙΥΘΆΡΟΏΒ οὗἨ ΠΙσΒΟΥ ἀοργοιὶη- 
ἴοτβ βου ϊὰ Ὀ6 ρμοϊπίδα αὐϑσβίῃδὺ 186 τγδίσβηηθη, ἩΒΟΒῈ Ὀυϑίμο88 Ὁ 5 ἰ0 ἀοίδοϊ {(}θι 
δηἀ ΟΧρΟΚβα ἴΒΕΙΡ ποίδσιουβ ργϑοίίςο8. 

Ὗ. ΟΡ ΕΟΤΙΟΝ ὅ. --- Ολγίεἰϊαηὶίν ἀεδαγε ἐΐς ᾿γοδ550γ8 ἤγοηι αἷΐ ἴη- 
φιῖγῖε8 σοποεγπῖπο τοϊσίοις ἰγμλ8, ἀπά ἀεπιαπεῖς ΟΓ ἐλεπι α ζμῖϊ ἀπά ἵηι- 
» εὶς ἀαὐϑοπί, τοϊμοιέ α ργευΐοιιδ ἐχαπιϊπαίίοπ οΓ ἐδε σγοιηά ὁπ τισλιοὶ ἐλον 
αγε ἰὁ δεϊά ἐλαέ αδϑοηί. 

ἈΝΒΉΕΕ.---ΤῊ5 οὈ]οοϊίοη ͵8 85 οἱ ἀ 88 {Ππ ἐπι οὐὗἁ (οἶβυδ; δηὰ (πουρῇ 15 (156 Ποοὰ 
᾿δ9 Ὀθθὴ γορϑδίθαϊυ βιιονση αἱ νδγίουβ {ὐπιοὸ8 ἀυγίηρς ἴΠ6 ἰδεῖ δἰχέεεη ἀμπαάγεα ἔπ: 
γοῦ ἃ} δυσσοοάϊΐηρ ργοραρβδίουθ οὗ ἰμβά6} }γ αν σοπεπυθα (0 υτρα Ὁ πεῖ 1116 
υἱπιοϑῖ σὐυδάεηςο, Νόνογ, ΒΟΊΟΥ ΟΣ, τγῶϑ ΟὈ)δοιΐου Γαϊβο ὩΡΟῚ 80 5 χι ἃ θὰ πι}- 
διίου ; ἴοσ, 80 ΓᾺΓ 18 ΟἸ ΓΙ ϑε Δ ΠΥ ἔγομι στ )θοίϊρ [Π 6 86 οὗὨἨ τδθϑϑοη, {μαὶ, οα [6 σοη- 
ἼΓΑΤΥ, ἩΪΒ ἃ ΠΑ ΠΟΌΓ ροου Αγ ἴ0 1156 }} 10 ΘΑ ΠΟΒΌΪΥ ἴαν 68 ἀπ ὌΧ ΒΟΥ[8 ΘΥΘΡΥ ΠΙΒΗ, 
Ὀοίογθ ἢ6 πὶ γαςε8 [15 ἀυςσίγί θα, (1 Ὁ] ἀπὰ ἱπιρηγ}} 7 ἴο Θχδτηΐπθ ᾿18 μγοίθπβίοῃϑ, 
Ῥγουε αἰἱΐ ἰλὶπρε, 588γ8 Ῥϑαϊ: λοϊά 7ζαϑὲ ἰλαΐ τ᾿ λιοὴ 8 ροοά. (1 658. ν. 21.) Ὑ νωι 
1.6 Αροδιῖ]α Φο θη ΆΓΠΒ 0.8 δραῖπϑὶ Ὀ6᾽ ον ἱ Πρ ΟΥΘΓΥ δρί γι, δηὰ ὉΪ.5 Ὁἃ8 ὃν ἐλὲ κρίσγιὶ! 
ιολείλεν ἰλὲν αγὸ οΓ Ουὰ (1 ϑοδη ἱν. 1.), ἀοδθβ Βα ποῖ Ὀ] αἰ Γοσουμπιοη 186 ιι86 οἵ 
ΟἿΥ ὑπήοσοιπαϊπς δραϊηϑὺ ἃ ὈΪ᾽παὰ, οηἰδυεαδιῖς, δηα ἐπλρ οἱ Ὀ6ΠοἿἾ} [19 ποῖ 188 
δδηι6 δάνίοθ {δ γὶ γ ἐπι ρ] Θὰ 'π 186 οοτηπμοπάδιίοη ρίνοη ἴο 1π6 ΒΟΓΘΔῺΒ [ὉΓ δεαγολίηρ 

δ Ατίοῖς χχτνί. οὔ εἶνὸ Οοπίρβδίοπ οὔ {πὸ Δηρ] .σαη ΟΠατγοῆ. 
οσςϑ 
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ἐλο ϑογίρίιγο5 ἀπὰ ἱπαυϊγῖπρ ἰηΐο ἐπ6 γα οὗὁἨ ταῦ [86 δροϑιῖ65 ργοδοβοὰ} (Αοία 
χυϊ. 11.) ΔΑμπὰ ἄσοβ ποΐ ἐοδυ5 ΟἸγῖδι ΒΙτη586} 7 ἰῃου]οδῖα (δ6 δδίηθ ἀοςείγὶβο, ποῖ 
6 ἀρρει}8 ἴο πε Ἰυάσπιοηΐ οὗ εἶδ Δαν ΥΒΑΓΙ68, --- Ῥὴν ἀο γε ποῖ ἐυεπ 97) γουγεεῖσες 
7μάρε ιολαί ἐς τἱρλὲ (ἴμυκο χὶὶϊ. 67.) ΥὙΥ τ Βουΐ Ἔχογοίδιπο οὐ τοᾶβοη, ἤοΥ οδη τ᾿ 
δὲ τοαάψ αἰισαγς ἰο ρίοε α γεαξοκ 97 ἐλε λορε ἐλαὲ ἱς ἐπ κι ἢ (1 Ῥεῖ. 1]. 16) ἀοάὰ Βεα 
τηδθ 8 γοδϑοηδυΐο ογοδίυγοα, δπὰ 6 ΜΠ] ὄχροοῖ ἴγομχ ι8 8 χεαδϑοπαδίε δεγοῖσα 
(οπι. χί!. 1.), ἀπά ποῦ 16 δασγίμοε οΥ᾽ 7οοἶδ. (ες. ν. 1.}} 
ΤΠ ἀοβροὶ, τμογοΐογθ, ποῦ ΟὨΪΥ την ῖδβ, ὈὰΓ ἀοιηδηᾶβ ᾿πνοϑιϊσαίίοη. ὝΒΙΪ6 (δ 6 

ἰοιιπάθγβ δῃὰ αἰβρθηβοῦβ οὗ ἴη]86 σοὶ χίουβ δηὰ δὐοϑυγα πσοσϑθρ νϑ]θὰ τΒοαι πὰ ον 
8: Θ 66 «πα τηγϑύογίουϑ ΟὈΒΟΌΓΙΥ, 658 ΟὨτὶβί, 80 [Ὁ ἴγοπι δ] οἰ ΠΙσ, ΒΘΟΓΘΟΥ͂ ἴο δῖ 
ΔΡΟΒΌ] 68, οοπηϑηάβ ἔποιη ἔγοοὶ Υ ἴο ῥγοίδβδϑ 8η4 ΟΡΘΠΙΥ ἴὸ ρυ] 5 [8 ἀοοίτίη6. 
Ἡγλαὲ 1 δ)Ὺὴν ἰο ψυι ἱπ ἀαγάποδε, δρεαΐ γε ἱῃ ἰλό ἐϊλί (Μαῖι. χ. 27.); (δαὶ ἰ8, 1π6 ἀοο- 
ἀνῖπα πο 1 τοδοῖ γοὺ ἴῃ ΡΆΓΔΌΪΟΒ, ὸ γα ρυ Ὁ ΙΟἰΥ ἐχρίαίη ἀπὰ ἐχρουπὰ. Ἰσλαί ψα 
ἀδαν ἵπ ἐλθ ϑαν, ἰλαί ρμγοαολ ψὲ προ ἐλὸ λουξε-ίυρδ} παῖ 186, πιδὲ 1 τηογὰ ῥσχινδιοὶ Υ 
ΠΉΡΑΣ ἴὸ γοὰ, ἀο γὺ σουγδρεουβιυ μα] κῦ πὰ ργοοϊδίτα ὕο 41} [86 ποτὶ. Ηδὰ 
Οἰνἰβολ ΠΥ Ὀδοη οοπδοίουδ οὗ 118 οσῇ γθδίζηθβϑ, ἰὺ ψουὰ ποῖ ἐμ. ὈΟ]αΪγ Βανθ 
δε ογοὰ ἴδε 1188 ασαϊπεί [Π6 ργελυἀΐοοθ οὗ τπηδηκιπα, βοὴ 186 στοδὶ ἱπαρτονοσαθηξ 
Δ Π4 ᾿πούθαβα οὗ 4}} Κι πᾶ οὗὨ ᾿Πογαϊαγα δὰ οχοϊ δα 8 βρὶεἰῦ οὗ ουγιοβιῦγ, τ ῖο ποὶ 
ΟἾΪΥ ρῥγοπιρίοα πιθὴ 0 ἰπαιῖγα δοσ, μαϊ αυδ᾽ιῆθα ἰαπὶ ἴο υπάἀογδίαπα ἀπὰ οχαπιὶηθ 
ἰγυτῃ, δῃὰα ἀφίοοῦ ἴγδυα διὰ ἱπιροϑίαγο. Βαυΐ υἱδῦ ἰγαυὰ οὐ ἱπιροϑίαγα μδ8 Ὀθθὴ ἀϊδ8- 
οονο θὰ ἴῃ ἴδ6 (ὐυδρεὶ] ἢ Οἡ ἴδπα σοπίγασυ, ἱπ Ῥγορογίίοι ἴο {μ6 σίρουτ οἵ (88 
ΒΟΓΌ ΠΥ το Ὁ ἢα5 ἀπάοτροῦο, 186 Θνϊ δηςθ8 οὗ [8 ἀϊνίνα δι ΒΟΥ Υ͂ δπα οτσίη πδνθ 
δῇ 6, διὰ σΟὨΓΠῸ6 ἴ0 δἰλῖιιθ, υγ ἢ ἱπογθαϑίηρ ᾿υϑῖγα. Τα ρδπ8 οὗ ἱμβαοἷβ (τ]ὰ 
τμοιηβοῖνο5 ἀοἰϑῖα, Ὀυ 1 σσθοβα ργηοὶρ68 ΓῸΣ 186 τποβῖ ρασγὶ ἃγθ δὐβιοϊδιῖοδ!) ἴῃ 
δυπιϊβησα Βανα Ὀθδῃ ἀγανῃ δραϊηϑῦ ἴπ6 ϑογίρίαγοβ. ΕνοσΥ ΟὈ)θοϊίϊοη ἰμδὺ τις οὗ 
ΤΠ .6 σου ὰ δαυσοδῦ οὐ ἀογῖνα ἔσο ἴΠ6 τοάθγη αἰἰθοονοῦθ8 ἴῃ ϑοίθῆοθ 88 ὕδθα 
Ὀγουρῆὶ ἰογναγα, οἰἴμον ἴῃ [86 τᾶν οὗἨ ὀρθὴ αἰΐβοκ, οὐ υπᾶὰον (86 ἐποιἀϊουδ ἔυτι οὗ 
Ῥτγοίενβοα τοσαγὰ ὼς ἴΠ6 βαογϑὰ νοϊαπιθ. Βαῖ 88 6 Β[0]6 δυδίαϊμθὰ δὴγ τοδὶ 
ἀδιμαρσα ἤγουν ἴπ.886 δεβϑϑυ δὴ Νοηθ Ἡμδΐονοσ. 1Κ ἃ ταὶ μην οδἱὶς δ [48 βιοοὰ 
υπιηονοά, δυβονίηρσ ποιμΐησ ἔγοσα [86 ποΙβΥ πὶπὰ, Ὀὰῖ {86 τηθτο συβι ησ οὗὨ ̓ ἴ8 ἰθανοβ. 
ΤΠδ οατδὲ οὗ γαῖ, ἰπάθϑιὶ, ῃα8 Ὀθθη σγοδίΥ ρτοιιοίθα ὈΥ ἴπ686 αἰΐδοίκ; [ὉΓ ΠΟῪ 
δανθ ρίνοπ Ὀἰγιἢ ἴ0 δυο ὰ ἀδίδβποθβ οὐἨ ΟἸ γι βυ Δ ΌΠΥ ἃ8 ἤανα οβδοίυ!} Υ γοιπονεὰ 186 
ἀουθῖβ οὗἁ δίησεγε πη] υΐΓοῦβ, δπὰ αὖ οὔθ γοβοοῦθα ΒΟΠΟῸΡ οα (δοὶῦ δυίμβοτα δηὰ 
σοηήιμκίοη Οἢ ἐποῖγ δῃθιμὶθ8 ; Ἡ Ἐ116 0Π6 ἱπηπλογαὶ ὑσὶ πο ρ168 οὗὨ ἀοἶδαχ οὐ δι βδίβιη, νυ ἤθη 
Ὀγουχι το [86 ἰθὺ οὗὨἨ τϑϑϑοῃ, βαῦθ ἰῇ ΘΥΘΓῪ ἰῃβίθῃοθ δρρϑδᾶσγϑὶ ἰὼ 81} {86 ὶσ ῃδιϊνο 
ἀφίογῃγ. 

ὙΙ. ΟΒ9ΕΟΤΊΟΝ 6. --- 7 λε πιογαϊέψ 9 ἐδε ιδίε ἐξ ἰοο δίγὶοί, δϑαγϑ 
ἔοο ἠαγαά μροπ πιαπλίπα, απα ἰανϑ τι5 ἙΠΩΦΥ ἔοο βεύεγο τοείγ αἰπίϑ. 

ΑΝΘΜΕΒ. --- )065 ἴδ ὑπϑῃ σοῦ ὑ8 οὗ ΒΥ Ὀ]ΘΑϑιγΓ68 πΟΓὮΥ οὗ ταϊίοπδὶ Ὀεϊηρθῦ ΒΥ 
ὯῸ τηϑ8η8. [{ ταβίγαίπηβ υ8, ᾿ηἀ6οα, Ὀπὺ 10 ΟὨΪΥ ΓΟΒΊΓΑΙΠ5 8 ἔγοπι [ππρθ ἰδ αἵ του]ὰ 
Ὧἀο υ5 Βάγπι, δπα τδῖκα ὈΟΪδ οὐγβοῖνοβ δηὰ οοὖὖν ζ6}}οΟὐγοογοδίΓΘΑ τϊδοσγαῦϊο. 10 δα πλ}8 
οὗ ἐνθγγ {γ0}γ ταϊίομαδὶ, Ὀθηθυοϊθηῖ, ἀπὰ Βαμλαπα Ὀ]ΘΆΒΌΓΟ; ΠΔΥ, ἰδ δ] 5 ΘΥΟΓΣΥ͂ (ἢ- 
ογηιοηι οὗὨἨ πδίοί, ΟἿΣ 86 Π568 8.6 ΟδρϑΌΪ 6, {μ81 15 συηϑβιδιοηΐ τὶ 1[Π6 τοδὶ μοοι ἀμὰ 
ἴγυ 8 Παρρίποβϑ οὐ 16 ψ80]6 οοπιρουπὰ παΐαγα οὗ πη. ΑἸιδουσὰ τ.6 δετγίρίυτοι, 
Ἔβρθοΐα! ν τπ6 Νονν Τοβίδιηθηῖ, βοῦ ὈδΌΥΘ 8 10:6 ποὺϑἰοϑὺ ἰάθδϑ οὗ δἰϊδιηιπιθηῖδ ἴῃ 
ΒΟΙ 688, Π6Ὺ ἦὁ ποῖ ΘΔΓΓΥ ἰῦ ἴ0 ΔΠΥῪ ΘΧΙΓΘΠΙΘΒ, ΟΓ ἴο 8 ἀθζτϑα οἵ β(τιοῖποδ αηϑ01}}- 
ΔὉ]6 ἰο Βυιμδῃ πδίατγα. 6 Θύεθει ἀο68 ποῦ ὈΓΘΒΟΡΙΌΘ δὴ υηΐδοϊϊηρ Ἀρδίθγ, ΟΥ ργ6- 
τοπὰ 10 ΓοΠ ΟΣ 0.8 ἸΠ56Ώ810]6 ἴο 186 6ν}}8 ΟΥ σδἰ δα 168 ἱποίἀθηϊς ἴο {8 ργοβαηΐ 8, 
Ὀυϊ ἀϊγοοῖθ υ8 ΨΏΘΓΘ ὕ0 Β66]ς (ὉΓ ΟοΟμδο] το, βηα 8180 δι ρρογίβ 8 ὉΥ 1158 ρσἰοτγὶοι 8 
Ῥγοιἶθοϑ. α ὅσο, ἱπάθϑά, ἱδυσῃς ἴο ἄθηυ οὐγβοῖνοβ ἢ: Ὁ [86 ᾿πίδπιίου ἴ8, ΟὨΪΥ 

. ΤῊΘ υδο οὗἁἩἨ ΤοΒβοὴ ἰῃ τηδίϊογ οὗ σε] ίοη ἰδ ΔΌΪΥ νἱηὰϊοαιο ἃ ὉΥῚ Βρ. Νενίου,  οτκβ, 
γο]. ν. 1)158. 84. ρρ. 305---220θ. Απά {Π6 ὈΓΟΡΓΙΟΙΥ οὗὨ [6 δῖγ 88 Ἡ πΙςἢ ἴῃς ΟὐΟΒραὶ ἰδν8 
ρου γα 8 88:188ο ΣῪ βίαι ὈΥ ΒΡ. Μα]ιον, ἴῃ δῆβυνοῦ ἴο [6 σανὶ δ οὔ 186 βυῖποῦ οὗἁ 
Ῥοϊίεοα] Ψαδιὶοα, ὅ8.66 ἷ8 Π]Ιυδβιγαιίοηβ οὗ ἴ186 ΤΌΤ οὗ [86 Οἰγἰβιίδη ΒοΙ κἴοη, ΡΡ. 800 --- 
910. 

2 ὙὙΊ τοϑροοῖ ἴο 811 (86 ΟἸ γβιδη Ὀγοοορὶβ τοϊαιϊπρ ἴο 86 -ονογηπιθηῖ, το ἢ ΑΓο Οὗ- 
7ροἰοᾷ ἴο 88 Παγβὴ δηα βϑύϑεο, γγ18 ΤὩΔΥ͂ ΟὔΒογνο, [41 δ Π06 τηϑῃ Κι ἃ ἀγο δρὶ ἴὸ ἱπάπϊρε τἢεὶγ 
ΑἸΤδοι ΟΠ 5. δη ἃ ΡαββίοπΒ ἴοὸτ ΜΌΣΊΑΙΥ οὈ͵οοῖδ ἴοο της, δῃὰ δίποθ ἔπ 86 ΔΥῸ 6 γσγεδὶ οὗ- 
βίδοϊοβ ἴο ἴγαο ΡῥίεἴΥ δηὰ υἱγῖαθ, [8 ννὰ8 νγὶδα δηά ἰϊηὰ, Ὀθοοσηίης ἃ ἀϊνίηο ἰοροδοτ, ἴῃ 6588 
ἴο Ῥχοδι δὶς 618, δῃά ἴο οὔθ [80 ϑιγσοηζαϑὶ τηοϊγοδ δρδίηκ ἃ, ἘΜΒουϊ τΐ5, 18. τηογα δ 
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1μαὶ τὸ δβουϊᾶ οπάθανουν (0 Κδὸρ {δ ἱπίδσίοῦ ἀρρείϊθ8 δῃὰ ρβεϑῖομβ ἰῃ ἄν δι 76 6- 
τἴου, δηὰ ἱμαὶ {86 μἱοαβυ ΓΟ δη ἃ Ἰηΐογοδίβ οὗ ἴ86 ἤοδῃῃ δῃὰ οὐ {π6 τοῦ ἃ δου]ὰ ὑὕ6 
τηπὰθ (0 ρῖνα ἮΔΥ ἴο {86 ἀμ} τὰ οτο ἴο αοά, ἀπά ἴο {πα ἴοσνα οἵ ἐγυτ, νἱτίυο, δὰ 
τι οουϑηοβθ, ΘΠ Θν ΘΓ ΓΠΟΥ͂ ΒΆΡΡΘΠ ἴο βίδπα ἴπ σοιῃροιεοη. Ἦν 6 ἃγα σοαυΐγοιὶ ποῖ 
ἴο πες ρῥγον βίου ἴον πὸ ἤθε, ἴο ἔ16] 186 Ἰυδίδ [πογοοῦ; υῦ πεῖιθον Δόδβυθ ΟἸγιοὶ 
ΠΟΡ ᾿Ν18 δρυβίϊο8 ἴδνα υτροὰ ᾿ῦ ὩΡΟΙ 8 88 ἃ ἀσΓΥ ἴο πιδοογαῖθ ον Ὀοαίο8 τί τ εἰ ο80 
Ὁπηδίωγαηϊ του ΓΒ ἀπ δυϑιογιεβ, οὐ ἴο οἰαϑι]86 ἴμθπὶ νετ ταὶ Ὀϊοοὰγ ἀἰποϊρ πο, 
σε ον κυ ρογϑιϊ οη 088 οἴδη επ]οϊποὰ υὑπάεν ἐμα ργείθηςα οὗ Ἔχ γδογα ΠΑΓῪ τ ΟΣ Ι΄ οι“ 
(ἰοη δὰ ἀονοϊίΐουη. ΤῈ αοομεὶ οὔἶθσβθ ἢ0 βαποίϊοη ἴον διιϑδίθγι 165 : 10 δἰΐοννϑ οἱ πὸ 
Ῥαγίοὶ γοσηγάβ, πὸ διυιδδιϊτ το οὗὨἨ σίζιααὶ ΟὈδογνϑηςθδ ἴῃ ἴδ6 ρἷαοα οὗἩ τηογὰὶ ἀπ ῖθδ 
δοῦ ἀο68 ᾿ὑ ραγη Ζ68] ον δῃὰ δρυπάδησο!η [86 ΟἸδοθδγρα οὗ πὲ ἀμΥ, ἴο οοροηβεΐα 
ἴον τ1Π6 πορίδεϊ οΥὁἁ δποΐμοσ. Οἱ {Π6 σοπίγασυ, ἰδ ἰπϑιβῖβ οἡ μηϊσεγϑαΐ οδεαΐεποε, ἀπὰ 
ΧΡ τον ἀθοΐογδα ἰπδὶ λό τοῖο οἤεπά ἐπ οπε ρμοϊπί ἰδ ρυὐν Ο7 αἰ. [κ οη)οΐϊμδ δ το 
Ὧδ ποδυθη! γοεπ πάρ, δηὰ ἰο δεῖ ουτν. δβδβοίδοιιβ. οπ ἐπίηρα αὔονο, γοῖ ποῖ 80 ἃ5 ἴὸ 
πορῖθοι [86 ἀυ165 δηὰ οἰοο5 ἱπουμεπὶ ἡ μὰ 5 ἴῃ τ8ἷ8 ργδβθηῦ βίδίθ. 76 ἂγὸ Ὡοὶ 
οοιιπηδηἀοα αὐδοϊυίοῖν ἴο φυὶς 1Π6 που]ὰ : Ὀπῖ, τς 18 ἃ το ποῦϊον διϊδϊϊποηῖ, 
ἴο ᾿νε δῦονο ἴδ νου ἃ π}]6 γγὙ 8Γ6 ἴῃ ἰδ, δπὰ Ὦ Κϑορ ουγβεῖνοβ ἔγθθ σοῦ ἰΐ8 ροὶ- 
Ἰατίοπδ ; ποὶ ὙΒΟΪΪΥ ἴο τθποῦησα οὖῦ ργοδδηϊ δηὐουπιθηΐδ, Ὀσϊ ἴο Ὀ6 τηοάογεῖθ ἴῃ ἢ 6 
Ὧδ6 ΟΥἉἨ πο πι, διὰ 80 ἴω κδὸ ἐλίς τοογἱα αϑ ποί ἰο αὖτε ἰ(. ““ ΑἸ] ἰ τοαυΐγοα ἴδ, ε]Ἰταῦ ΟΌΓ 
ἸΙΌΟΓΟΥ ἀσχοιθγαῖα ποῦ ἱπίο ᾿ἰσθηςουϑηοδβδ, ΟΌΡ πη 5ειθη(8 Ἰη(0 ἀϊπειραιίοι, οὐ ἴῃ“. 
ἀυδίτΥ Ἰηῖο ᾿ποοβδϑηῦ [οἱ], ΟἿ σα  ἶπ688 ἰυθ0 ΟΧχίγοιηθ δχι ον δπὰ δπάΐοδ8 βοϊ εἰ - 
ται6." [Ιπ διιογί, ᾿ξ δπὐοίπϑ Ἔν ΟΡῪ (πΐπρ ἴαΐ σδῃ ἀο ὺ8 ρυοά, δηὰ 11 ΟὨΪΥ μγολ! 8 
ΘΝΟΓῪ τίη {μαι σαι ἀο υ8 Βαγ. οι] 8 Βοίηρ οὗ ᾿πθηΐϊϊο Ὀδεπανοΐθηςο, τὶ άοπι, 
δηι ρογίδεϊου, ἀο ὈΘΙΟΓΡ, ΟΣ δεὲ οἰδβοσν δα οοῃ δι ϑίθ εἶν τι (Πο66 ρεσίδο θη ὶ 

ὙΙΙ. ΟΙΨΕΟΤΙΟΝ 7. --- ϑόπιο οΥΓ ἐλ6 οταὶ Τγεςσερίς 97 «“ε5:5 Ολτὶεξ 
αγὸ μηγεαβοπαέίε απάὰ ἐπιργαοίοαδίδ. 

1. Αἡ οδ)οοῖίοι οὗὨ 18ΐ8 Κἰμὰ 15 πχαάα ἰο {86 Ῥτοδιθ! οι οὗ δβηρον, Μαΐ. νυ. 29. : Ὀυὲὶ 
6 οοπίοχϊὶ δίιοννβ {π8ὸ {56 δΔῆρου ἴογθ σοπάρφεημοα 15 ἱπηρίαοαυϊα. “ΤΒΟΓΟ δ.Γ6 
ψίσοδ Ὑγ οἷ ἰξ πῆῶὺ Ὀ6 {π6 ἀὨΠ ΟΥ̓ δβοιμα ἴο σοργιυδηὰ τῦῖ1}} δθασρηθδδ. Οὐ ], οτὰ 
Βἰπλ96 17 τὰ 5 ϑοιηοϊηθβ ΒΤ. ΑἸΡΟΓ, ἱπιργορογ ἱπ 1189 οδυδο, ἰἴ8 οὐ)οεῖ, ἰΐ5 πηδΏ 6 Γ, 
15 διᾶϑοῃ, δῃὰ 19 ἀυγδίιοη, πιιδῖ ὃ6 τ1μ6ῖ τίς ἢ ἰδ ΒΟΤΟ οοπευχοᾶ, 11}ιὸγὸ ἃγὸ αἱΐ- 
δγεηῦ ἀοστοεβ οὗἨ δῆροῦ ᾿ποῃ[ἰοπθ, δηὰ ρῥγορογιίοιδ ας Ριιπἰδμπ)θηΐδ δηποχοὰ ἰοὸ 
δας. Οἰιγίβι ἐβογοίοσε δδϑογίδ, ΔρτμὉΪΥ ἴὸ οἴδον ραγίβ οἵ ϑεσγὶρίασο, ιμδὶ σον} πα, 
δ ιαῖγοά, νατίδηςθ, πγϑίδ, δι γῆ, δἰ.4}} οχοϊυ ἀα ἔγοπι {πὸ Κίπράομι οἵ μϑδνϑη ὁ; δηὰ ἰδας 
ἔΠι6 86 ΟΥ̓ ΠΔ65 8..8}} Ὀ6 ρυιηἰδιθα ργυρογ ΟΠ ΔΌΪΥ ἴο {μοὶγ ἀεμτες οἵ συλ. Βυὶ δοιοτ- 
ἰῃρ ἴ0 1868 Ἰεποὺγ οὗ ἴμ6 οεμεὶ, δἰ [Ὁ] δῆρον μπγερεηΐοά οὗ ἴδ Ἀεγὸ ϑυρροδβεὰ : (Ὁσ οὰ 
ἴδ189. σοπαϊιίοι 41} β'πα, ὀχοορὶ οπθ, στὸ ἰογρίνοη. "Ὁ 1:6 βϑϑπ τγοϑίγισοσ τπυδῦ δ6 
Ὀπαεγοίοοα τοδροοιης ΟἾΒΟΣ ζομοσαὶ ϑββοιοὴ8 οὗ “96δ08, 85 δίαίι. χ. 88.; ψ ΒΊΟΝ 
ὀϑηποῦ ΔΡΡΪΥ ἴο Ῥοῖον." 6 

2. Τα Ῥπετεῖι οὗ 6506 ἴἰο ἔογρῖνα ἱπ)υγῖθϑ7 μ85 ὍΘΘΠ δϑδοσίβα ἴο ὃ σΟΠΈΓΑΓΥ ἴοῸ 
ΤοΔΒΟη δηα πδίιγο. Α ἴεν οἵ π6 πιοϑῖ δπιϊποης μοδιθ θη Ρδἐἰοσορθοσβ, μοσανοσ, ανθ 
ἴνϑη 86 δ! αἀἰγθοιϊίοη. [0 5 ἃ τηαχίτ οὗ (οπἢβιοίυδ, κ ὭΘΥΟΓ ἴο τενθηρο ἰπ᾽υγθ8." 

ταῖθβ, ἴῃ 8 σον ογβδίου τ ΟΥῖο δ, δα γ8 ἴὸ Βίωι, κ'1η6 μογβϑδοῦ, ἴδῃ, Ὑ}.Ὸ [88 
Τοοοῖνθα δὴ ἱπ)ΌΓΥ γυδὶ ποῖ ΤΟΣ ἰΐ, 85 ἰ8 186 ορίπίοῃ οὗ ἴμ6 νυΐϊχαν." Οἱςογο 

ψΟΌΪὰ ἤδνο ὕδ6Π χτοδῖγ ἀοίεςϊινε, ἃπὰ πηδυ} 8 Ὁ]6 ἴο οἰΓουτηδίδησεδ οὗ Βυτηδηΐν. [{{86 
Αὐἴποτ οὗὨ ΟἿΓ γε ἴοπ ἢ88 πιοτὸ δίγοηΡἾΥ οηΐογοεὰ ἴμ6 ργδειίος οἵ 86]}-ἀϑπίαὶ ἐπδὴ οἴ ΠΟΓΕ, 
ἧς ἰ5 θθοδ86 26 Ὀειῖοῦ Κπονν [86 ΠΘΟΘΒΘΙΠΥ ΟΥ̓ {π|8 ἴ0 ῬυΓ Υ [80 Πιδαγῖ, 186 ΠΟ. νογβδιίοη, 
δηᾷ τἴ6 οοπάυςι. Ηδ Κπονν, δ͵8ο, διὰ ἢ ἰδυρῆι, ἰπδὲ τηϊδ ΗΓ 18 ἃ δίδ! 8 οἵ {γἰδ], [0 Ῥγερᾶγο 
τ|8 ἴον ἃ Ὀειίοῦς δηὰ ἴδδὲὶ Οοὰ ποιὰ δηα!γ ἰδ κὸ δὴ δοοουης οἵ ἴῃ δεςζεῖδ οἵ τ θη 5 Βοδγῖβ, 
ΔΒ Ὑ6Ὶ] 88 οὐ 1ποῖὶγ τογὰβ δηὰ δειϊίοῃβ, Τὸ τοχυϊαῖο [π6 ᾿Ἰποῦρἢι8 απὰ ἀδείγοβ, {Πποσοίοσο, 
ὙΓΆΒ ΠΟΟΟΒΒΕΓΥΎ, ἰπ ΟΥΘΓ ἴο Ηὲ τηδηκὶπα ἴῸΓ δρροδζίηρ Ὀεΐοτα τποὶν δυάξε, δηὰ το 484] "ΕΥ̓ 
106 π ἴογ οπιεγίης τἴἤοδα δϑοάςδβ ἰπτο ὙΠ Πςΐ Μ)ὸ ΔΓ [0] ἔλεγέ λαϊὶ ἱπ πο τοῖδε ἐπίεν ακὺ ἰλίπσ 
ἐλαί ἀοπίειλ. (ἴδεν. χχί. 27.) διταρδοη᾿β Ενϊάθποοβ, Ρ 402. 

Σ ΤῺ δυδήοςϊ οὗἩἨ Π6 δϑονεο-ποιοοὰ οὐ]οσιίοι '8. ἔμ} γ οοπδίἀετοὰ ἰῃ Μτ, βίο ρδοῦ᾽ ε [ῃ- 
ἴδσηδ] δηὰ Ῥχοδιιπιριῖνο Ενάδηςοδ οὗ ΟἸΓΙ δ: ΔΕ, ΡΡ. 288---809, 
᾿ 5 Μαῖῖ. νυ. 38,34. 8 Ματῖς 1ἰϊ. δ., χ. 14. 

4 1 ον. νἱ. 10. ; 66]. νυ. 21. δ Μμαῖϊ. χὶϊ. 851], 832. 
4 Νοιυσοπθ 8 ΟὔΒΕΓΥ. μαζὶ ἱ. ςὮ, 1. δοοῖ, 9. ]ἰγ᾿θ Ῥασδρῇ. οἵ Οἰγὶδι᾿ 5 βοστοοῦ οὐ 18:6 

οπηι. 
ΤΣ ΤυΚο χυϊ. 8, 4.; Μαῖίξ. νὶ. 14, 15. 8 ϑεςῖ, Χ, 

ςσ4 



392 οβιέαίίοπ 9. Οὐ)οοίίοπϑ ἐο ἐι6 Τ)οοίγίπος 

«ἀδοΐαγοβ ἷ, “ (δῇ ποιπίπρ 18 τόσα ἰδυ 4 Ὁ], ποι μῖηρ τηοσα Ὀδοοτηΐπρ 4 ρτοαὶ δηὰ οζ- 
τεἰ]εηῦ πνδη, ἴδῃ ΡἰΘΟΔὈΣΠΥ πὰ οΟἰθιμθπου. "ἡ ὅϑθπθοδ ἜῈ: “1 νουϊὰ Ραγάοῃ δῇ 
᾿πῆυγγ, ονοὴ πϊτουῦ 4 ργονιουβ Ὀαποβὶ τῸπι ὑπ ἱπ) ΓΟ, Ὀὰΐ τα ο ἸΠΟΓΘ ἴδε 1. 
ΗΘ αἷδο ἀθοΐαγοβ, τ18αὲ “ἸΥ τΠ6 τον 6 νἱοκοὰ, τ ββου]ὰ γαοὺ ρογβθνογο 'ῃ ν)|0}]- 
ἀοΐϊηγν, ἀνθ δημοηρσδὺ ΟΥἿΪ τ 6η." Ῥμοοίοη, ἤθη σοίΐηρ ἴο βυθὸν ἀδαῖδι ἀπ])υδεὶγ, 
«ἰεγροά ἢΪ8 δοὴ Ὑἱδ 818 δῦ Ὀγθαίδ, ἐπῦὺ Βα βδοι ἃ Βιον, Ὧ0 γοβθηϊσηθης ἀσαϊηβὶ δὶς 
Ῥογβασυίοτϑ.ὃ 

10 48, Τυσί ον, θθθη οδ]οοϊοα ἰο {π6 ΟἸ γί διίδη ῥγθοορὶ οὗἉ Τουρίνομοβα, ἐμαὶ 10 15 
σίνοη ἴῃ ἃ σοπογαὶ ἱπἀθῆηιιθ γΑΥ: ὙΠΘΓΘΒΒ {ΠΟΓῸ ΔΥῸ ΠΟΓΙΔΙῺ Γοβιγ οἰοη5, τ] ποὺς 
σε ον ἰδ του ὰ θ6 αἰἰοπαοὰ πῖ 4084] σομϑοαθηοθθ. [Ὁ τησϑὶ 6 Ἰηὐογργοῖθα οοπ- 
δ βίο ΜΠ} νΒαῖ παΐυγα αἀἰοίαίεβ ἴο Ὀ6 Οὐν ΟΥ̓ ἴῃ ᾿τοδογνυΐηρ οὖσ σορυϊδιίΐοη, 
1 ΌΘγΕγ, 8 Πα ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ ; δπὰ ἴῃ ἀοίπρ' 411 νγϑ ὁδῃ ἴῃ ΟἿΤ ΒΕΥΘΓΑΙ δίϑιοῃ8 ἴο ΒΙΠΑΘΓ 8}} 
ΤΠ) ΌΓΥ δηὰ ἰῃ)υ 8006 Ἰτοπὶ Οὗ Γ8 88 νν6]} 88 ουγβοῖνοβ “ΤΠ πἀου θα γ ̓Ὁ τηυδί. Βυὶ 
ἋΠ656 ἜΧΟΘΡΓΟΏΒ ὩΓῸ 80 μίαϊπ (παΐ ΒΟΥ νν}}}} δἰνσαγβ Ὀ6 δυρροδοά, διὰ σοπβοαυθπῆὶΥ 
π6οιἷ ποῦ Β6 βρϑοϊβοα. Ιτμδ ΟἸ γι ϑύίδη ΤΟΙ σἴοπ πᾶ ῖκο8 ὯῸ δἰ ογαϊίοη ἴῃ ἰμ6 πδίιγαϊ 
ΤΙ ἢ 15. οὗἁ πελη κὶ πα, ΠῸΣ ἀ068 1 ΤΌΣΟ ὩὨΘΟΘΒΒΑΓΣΥ 586] {-ἀοίδῃοα, ΟΥ Βοοκίησ Ἰοζαὶ γοάγοβϑ 
οἵ ἱπ͵]υτίθβ, ἰπ σδθ65 ῬὙΠΟΓΘ ἰδ πΔΥ Ὀ6 Ἔχροαϊδηϊ ἴο Γοβίγαϊη νἱοϊθηοα δηα ουΐγασο. 
Βαϊ 4}} [6 Ἔχ σαἰϊίοπδ ᾿ὑ ρῖνοβ οὐ [86 ἀυτγ οὗὨ υγρίνϑηϑθβϑβ αγὸ οοῃδιβίδης νι {Π 666. 
Εττ (π6 βυθδβίδηοο οὗἁὨ ψἢδὺ 10 Γδοοπιπιοηάβ γοϊδίθθ σὨ  οΗῪ το [86 ἐδηῖρον οὗ [86 υχὶπὰ: 
ποῖ ν6 6 ΓΕΔΥ ἰ0 ρ888 ὈΥ βι18}} αβτοηίβ, δῃὰ ποῖ ἴογνδγὰ ἴο δχϑουῖα ῥγίναϊα 
Γαυθησθ, δηὰ {Παὶ γα 6 σδῃιὰ ἴῃ ἱη οσργοῦπρ ὑπ6 ἀδϑῖστβ ἀπὰ δοϊΐοηβ οὗ ἐμοβα πῆο 
ἐπ)ισα α98. ΤΙν8 ν}}} δῆρηρα υδ (0 ἔογρινα, τ 16 ἴΠογα ἷἰ5 γοῖ {116 ἐο δ6 ἐογρίνοῃ ς 
αἰνὰ {ἢ 118 ν0}}} ργανθηΐ {6 οσοπδίοη οὔ δα ἀϊιομδὶ ᾿π)]υγῖοβ. ὙΠ6 αοβροὶ ργοροβϑοβ ἴ86 
Θχαιηρὶα οἵ ἴδ ϑαρτγοηλα Βοῖπρ ἐν ἷ8 οοπάποῦ [0 δ᾽ πῆμ] τηθπ, 88 ὑπ 6 σραηθσγαὶ γα οὔ 
οὔν ἰο ΠΣ Ὺ δπὰ {γΌΘαΓΘΠΟΘ; ἀπα ΘΠ͵Ο᾽ 8 ἴογμίνθηθββ δηα βίποοσγα τεοοηςαϊτίοη, 1ἢ 
ση56 ΟΥ̓́ΤΟρΡο ἴῃ66 δηι} Το οστηδίϊοη, δῆ τοςοϊνίησ ἰηΐο [Ὁ}} ἕδνουτ." Ἐπὶ πὰ ἦο ποῖ 
ἀδηχαπα γσυγοῦϑ βαι 880 θη ᾿Ώ ΟἾΒΟΥ σα863, δηὰ [δαὶ γα 8.}}} Ῥγόβοσνα Ὀσπονοϊθης 
αἰϊροιύίοπε ὕονγαγὰβ δὴ μηγοίθηξηρ Θμθγ. Απὰ ἃ ΠΊΔη ΤΩΔΥ͂ Υ ἴοσρινα δὴ ἰπλυγν, 
80 ΓὮΓ 85 1 18 ῬΡΟΥΒΟΏΑΙ, ἢ 6 ἰ8 σοι ο ἤο δου ον τοδὺ ΟὈΪ 6 αι, οΓ [86 χομογαὶ 
Ξοοά, ἴο ργοδβοσυῦο ἴη6 οδτπά ον. ὃ 

ὃ. Ασαϊηδὶ (Π6 ἱπ) απο οι ὅο ἴον ΟἿΤ Θποτηΐθβ Ὁ ἢ48 ὈΘΟῊ ἀγρτιοα, “ ΣΓΊΟΥΘ σΔΙΤΥ͂ 
γαῖ} 0 ςοιρίποσθισο, οϑίθοιη, δηὶ ἐγ βῖρ, δηᾶὰ ἴδ686 ἀσὸ ἀπ ἴο 8}] τηϑη, πδὲ 
αἰδιυϊποίίοη σπὴ τ {πΠ 6 πλάϊ Ὀσΐνγθοη ἴῃ Ὀα5ῖ δηὰ 16 πογϑῦ οἵ θη ὃΓ Βιιὲῖ 8 ἰονθ 
οὔ ἐβίϑομι δια σοι ρ σθη θα οδἢ ποτοῦ Ὅ6 ἰπίοπαοι ὈΥ ΟὨγὶδῦ, τ ἤοβα ἀδδίρστι νγα8 ἰοὸ 
τοιοι θη [Π6 ΔΌΠΟΓΓΘησΘ οἵ 81} νος, τ 8}}6 Β6 6π)]οΐηϑ χοοᾶ-ν}}} ὑο Ῥδυβοῃβ οὐ ἜσΟΥῪ 
εἰνηγηοῖοτ, [Ι͂ὼ δ] πιογαὰὶ τυ ἴησθ, τ β 6 Γ δηοίθης οὐ τηοάοσπ, ἴον σϑηθγαὶὶ 
εἰ συῖβα8, δῖ ᾽ῦ 065 π [818 ργοοορὶ οὗἁἨ Ομ γῖβὲ, θεπονοίθηςοθ δηὰ σοοὰ- ἘΠ : Ὑὶς 
τὴὰᾶν Ὀ6 Θχογοίϑοα Ὁγ Κίηα δοϊίομβ ἰονγαγὰβ ὕμοδα οὶ ΜΘ σϑηποὶ δδίθοπι, δπὰ 
ὙΒοπῚ ΜῈ δὰ ὄνϑῇ οὐ σοὰ ἴο ραηΐδῃ. Α Ῥαγθηῦ ὀχθγοῖβθβ [818 ἰοναγὰδ ἃ νὶςκοὰ 
διὰ εἰπουσράϊοης οἰ ἃ : δα ἐδ 195 ὉΠ|8 ἰόν ψ ΐὶο} 6δι188 ΓΟσοιασηθηάδ, ἔγοια ἰδ τγοϊϊνο 
οὗἉ του ΐδηοα ὕ0 Οὐ ἤθανθηὶγ ἘΜΙΠοτ. ἡ δ 

4. “Ἴδ σοιπιμδηἤιμδηΐ οΥἁ 658. “' ἴο ἴονθ Οὔσ᾽ ποίσῃ ΌΟΌΥ 848 ουγβοῖνοβ,᾽" ἰδ αἶϑοὸ οὔ- 
)οοῦυὰ τὸ 88 υγόδβομ 6, δπὰ ΠΏ ρΟβ81 016 ὑό Ὀ6 οὈβεγνθα. 

ὦ Ἰμονίηνς 88 ψγ 6 ἴδνα ᾿ιϑὺ ποιϊοθα, ἴῃ ὨΙΟΣΑΪ Ἡτὶτπρ8 δ! βρη θθ8 ὈΘπ θυ θη θ 
ἀπε σ᾽ οἀτν}}} ἀχργοβδίησ ᾿ἰβοὶ Γ κεῖ [86 οοπάμοῖ. ΟἾγὶδὺ 1Π0}8 Θχρ ϑὶη5 ἰονὶησ οὐν 
ΠΟΙ͂Σ  δΟὰΓ 88. οὐ γβαῖνθβ τὼ ὅπ ἰδνσΥ ΟΣ ν᾿ 0 δϑκθα ἢἴπὶ ἴ86 πιοδῃϊην οὗὨ ἵἴ, ὈΥ {})16 Ὀδαὰ- 
{{Π}Ὸ} μαγαΌ]α οὐ 1π6 σομπῃραβδϑιοδῖα δαιηαγίδη. Ὁ ΤῊ Ὀγοοθρὶ 6 δ΄ΓῸ ΘΟΠδΙ ἀοτϊησ 
ὨΙΔΥ ὍΘ ππιογβίοοά, (1) ΑΑ8 γτϑηυϊγῖίπς Ππᾶῦ τα δυο {Π|6 δδπιθ ἀϊπα οὗ αἰδοίου ἴο 
ΟἱΓ {01 τογοδίαγα 88 ἴοὸ οὐυγβοῖνθδ, Οἰβροβίπε τ1ι8 τὸ ργονθηῦ ᾿ἷβ ΠΝΪΒΟΣΥ δπεὶ ἰοὸ 
σομϑα ῦ Βἷ8 ΒΑΡ ΏΘκ5 ἃ8 νιοὶ 85 ΟἿΣ οὐσῃ. 18 ῬσϊὨοἾρ]6 ν0}}} θ6 δῇ δαάνοσδίθ τι πα 
ΟὟΓ σι Ὀγοαϑίϑ [Ὁ οὖν {6 οὐ τογοδίιγαϑ ἰῃ 81}} ολ568 οὗἩ ὁοηροι το δηὰ Ἰῃ οσίδγαμοθ 

1 Ὧν Οἤἶο κα, οἷν. 295. 
2. ]})5 Βοποῆο 8, οἰ. υἱῖϊ, 14. ᾿)6 ἴσα, Ὀοοῖ ἱΐ. οἢ, 84. 
3. 566 150 ΡΒ] ἴδτγοῖι ἀ6 [τὰ οί θοπα. Ματο. Απιοηΐη. ἀθ Ὑ]δ δυ8, ὈοΟΚ ΥἹῖ. δβεςὶ. 15. 

Βυι]ογ᾽ 8 δι ἢ πὰ 91} ϑοσποοηα, ΤῈ ΔΩ ΙΟΓ, νο]. ἐν. Νο. 185. 
4ΤμκΚὸ χνὶ]ϊ. 8, 4. 
5 ἘοΒβίοσ δραίηδι Τίπάαλὶ, ὑρ. 2357---26]. 16ῖ οἀϊξ, ΟἸ γί βεϊ δ Υ δὲ οἱὰ δὲ ἔμὸ Οὐοδίοα, 

Ῥ. 840. 
4 Μᾳίι.ν. 43---46. τ Ὁ γ δε ΠΥ, δος, Ῥ. 342. 
5. Ἐοβίοῦ δραϊηδι Τί παδὶ, Ρῃ. 961---264. Βαϊρσιγ 8 ϑοσπιοῦϑ, νοΪ. ἱ, βόστῃ. 13. 
9 Μαῖῖί. χίχ. 19.; Ι͂απικὸ χ, 27., ὅς. ἿἊἋουν. χὶχ. 17, 18. 84.; Πθαϊ. χ, 17---}9. 
6 Τακο χ, 28 ---87. 



“πὰ Μοταὶ ΤῬγεοερέα 0 ἐλιο Δι ἶδ, 8398 

δεΐποοη ἔποπα ἀηάὰ 8, δηὰ ΒἰΠ6Γ πο ἤγοια δοΐηρ ἴο00 ραγέϊαὶ ἰο ἐμοπιβοῖνοθ. Τ]8 
ἡηνατὰ ἰδ ρον 15 {Π:6 ΟὨΪΥ οἰἴξδβοίυ αὶ δοουγεΥ [Ὁ οὖν ρογίογιΐης [μ6 βανθγαὶ οὔοοθβ 
ΟΥ̓ Κιπάηροδδ νῃ!οἢ ἯΔΘ ΟὟΘ ἴ0 οὔν 16]]οντογοαΐίαγοθ, (2.) [Ὁ ΤΩΔῪ τϑαυΐγα τἰαὶ τὰ 
ον οὔυῦ πο ΟΣ ἴῃ βοπὶθ οοσίδίη ᾿γορογίίοπ 88 Ἴ ἴον οὐγβοῖνθβ. Α πιὰ 
ομδγαοίοσ οδηηοῖ ὃὈς ἀοίογηίηοα ὈΥ {86 ἴον Βα Ὀθᾶγβ ἴο δ᾽8 ποίμῃθουν, ςοηϑιιογοὰ 
Δυβοϊαίογ, θὰ ργίποῖρα!γ Ὁ ἴμ6 Ργορογίίοη βίο 018 ὈΘΆΓΒ (0 86] ἰόν; 0 γ π]ιοπ 
1:16 ὁη6 νοῦ - Ὀδ δΠ 669 (86 ἐκδνὰ δηἀ Ἰηδυθποοβ ἴπ6 οοπάαοῖ, ὑπαὶ ἀσποπιΐπαῖοβ [ἢ 6 
Οπαγδοῦοσ αἰ} 8688} οὐ Ὀθηθνοϊοηῖ; δηὰ ἃ σοῃηρδυίβοη 18 τπηϑὰθ ἴῃ (ἐἷ8 ῥσγϑοορὲ 
Ὀοένγθοη 86 ]{- ἰονα δῃὰ ἰἰ6 ἰονα οὗ ΟἿἿἋ ποῖ σῇ οι. ἴτμε Ἰαϊζον, ἐπ η, τααδὲ ὈΘᾺΓΡ 501}16 
Ῥγορογίίοῃ ἴο ἐπ ἴοτιηοῦ, δη νἱγίιθ σοῃβιβι8 ἴῃ ἴΠ6 ἀμ ργορογίίοη. ν8 ἢανβ πὸ 
ἸΠΟΆΒΗΓΘ ΕΥ̓ ὙΠΙΟἢ ἴο Ἰυάσα οὗ {μ6 ἀθρτοϑο οὗ αἰδοίοῃβ δηὰ ρυϊποίρ[ 68 οὔ δοίϊοῃ, οοῃ- 
δβἰἀογοὰ ἴῃ {Ππθιηβοῖνοβ. ΤὨ15 πιυδὶ θ6 ἀδίοστηι πο ὈΥ {μι δοιϊομβ {Π6Υ ργοάυςθ. ΑΚ 
οοιηροιθηϊ ργον 8:0} ἴὸΣ δοὶ ἢ 85 ἃ Σθαβοηδθϊα Ὀουηά. Υ̓́Βοη {18 ᾽θ σοπιρ θὰ σι 10}, 
1Π6 ΠΌΣΟ οᾶγο, δηὰ ἐπουρῃῦ, δηαὰ ῬΓΟΡΟΣΙΥ, ῬΟΥΒΟΠΒ ΘΙΙΡΙΟΥ ἴῃ “οίης ρχοοὰ ἴο {δον 
{6 }Ποὐνσογθαῖαγθ, [86 ΠΟΒΓΟΡ ἰΒ6Υ οοταα ἴο (ἰπ6 ἰὰτν ΟΥ̓ ροτγίοϊίου, “ἸΒου 8.8] Ἰἰονα 
1 γ πο θουῦ 88 {πγϑε1 δ᾽ (8.) ὙὴῸ τογὰβ πα Ὀ6 υπἀογβίοοά οὗἩὨ δῃ ὀφιαζέν οἵ 
οβεοϊίίοη. Ὑοἱ 51}}} ἃ βογβοὴ πσου]Ἱὰ, ἴῃ {δοΐ, δηὰ οὐυρδῖὺ ἴο Ὀ6, τυοἷ τλογα ἴακοη ὑρ 
δηἀ δυιρίογοά δρουῖ δὲτ86] δηὰ ᾿ΐ8 οὐγπ ΘΟΠΟΟΓΏΒ, ἔθδη δρουΐ οἰβοτα δηὰ (δον ἰη- 
[ογοβϑία. ἘῸΥ Ὀοϑιάθα [86 ὁπ σοπηηοῦ εἰδοιίίοη ἰονδγὰβ ἢ πι96 7 ἀπά ϊ6 ποϊσὶ ὕουγ, 
δε πουϊὰ δανα δβϑύθσαὶ οἴβοσ ρδγίουαγ δδοιίομβ, ἰοηδ, Δρροίἴοδ, ΠΣ Β6 
σου] ὰ ποὺ ΡοΟΔΘΙΌΪΥ ἔδοὶ 'ῃ οοπιπιοῦ Ὀοὶϊῃ ἴον Εἰ πι86}[ δηὰ οὔμογβ. Ετοιῃ ἤθῆοα ἰδ 
Τ0]]οὐγα, τθδὲ ὑπουρσὶ [ΠΒΟΓΘ 6 ΓῈ 8 ΘαΌΔΙ ΠΥ οὗ θεοιίίοη ἴο Ὀοϊδ, γοῖ τορζησὰ ἴο οἵνγ- 
δε ῖνοβ σου Ὀ6 πιογα ργθνδίϑηϊ [δὴ δἰ θητοη ἴο ΟΠ ΘΥΒ δπὰ ἴδον οομοθγη8. Απὰ 
1 οὐκίις ἰο Ὀ6 80, δι ρροϑβίηρ 51}}} {π6 δαυδὶ!γ οὗὨ δθδοϊίίοη Ἴοοπιαιδπ θὰ ; Ὀδοδι86 
ΘΔοἢ ΡΟΓδοῖ 18 ἴῃ ἃ ῬΘΟΌ ΔΓ ΤΩΆΠΠΘΓ ἰηἰΓυδίοα πεῖ τἢ Βἰπηϑοὶῦ, πὰ ᾿μοσγοίοσο σατο οὗ 1ν}8 
Οὐ Ἰηίογοδίβ δηἀ οοπάμοϊ ρα ΘΌ]ΑΥ]Υ Ὀαϊοηρ ἰ0 ἐας ἢ. Βεβίἀθβ, ποσὶ οὐ] χαῖίοι 
σδῃ οχίοπα 0 ζιγῖ ποῦ (ἤδη ἴο παίαγαὶ ροβϑι Ὁ] Πἰγ. ΝΟΥ γὸ ἢδᾶνα 8 ρεγοθριίοη οὔ 
οὖν οὕγῇ ἱπίθγοϑίδ, 6 σοηϑοϊου 6588 ΟΥ̓ ΟὟΡ ΟὟΤΠ Οχ ϑίθῃοθ, τ ἢ τὸ ΔΙ ΤΑΥ͂Θ ΟΔΓΡΥ͂ 
δῦουϊ 1 υ8, δπὰ Ἡι]οὶι, πῃ 118 οοηοἰπυδύοπ, Κιπάᾷ, δι ἀσρτοο, 8θθιη8 ᾿πρυξβὶ 0]8 
ἴο Ὀ6 {10 ἴῃ τοϑρθοὺ ἴο {6 ᾿πίογοδίβ οὐ οἵϊουσβ. ΤΒΟσΘΌτο, τ γὰ γ᾽ ἴο ἰονα οὖν 
ποίου ἰῃ {Π6 δὰπη6 ἀορῦγθα (50 [ὯΓ 88 18:18 15 ροϑ5: 0}6) 88 γϑ 'ονθ ουγβαῖνββ, γοῖ {Π|6 
οΆΓΒ Οὗ ουγβαῖνοβ σου Ἱὰ ποῖ θ6 περίεοϊθ. Ὑὴθ ἰδῖιραῦ ἀπά οοπάποὶ ἴο ΒΊΟΝ ἀμ 
ον οὗ οὖἦ ποὶριῦουγβ πουὰ ἰοδὰ υϑ 18 ἀοδοσὶ δὰ τῇ 1 ον. χὶ. Αἱ σα] ροοὰ 
ὨΔΠ δα ταῖμοῦ 6 ἀδοοὶνοα (μὴ Ὀδ δυθρίεϊουβ: δὰ γαῖθον ΤὌΤΟρῸ δ 18 πον σὶρ 
ἰαπ τοῦ (6 μαζηγὰ οὗἩ ἀοίῃρ δνδὴ ἃ ἰαγὰ ἐβίπσ. δὲ Ἰηθμθηος οὗ (813 [θυ ΡῸΓ 
οχίθπας ἴο Ἐν ΕΤῪ ἀἰβεγεηῖΐ γοϊδίίοη δηὰ οἰγοιπιδίδηοσα οὗὨἨ [18,4 80 88 [0 σον ἃ τηὰῃ 
Ὀοίίογ. ΒΘαβοπδῦ]ς σοοά-ν}}}, δηὰ σὺ θα μανίουν, ἰοταγὰβ ΟὟΤ ἔθ ονγτογοδίυγοβ, 
ΔΓ πῃ 8 ΤΩΏΔΏΠΟΥ ἴδ6 58:16 ; ΟἾΪΥ {παῖ [86 ΤΌΓΙΙΟΡ ΟΧΡΓΟΒ565 [Π6 Ῥγϊῃοἶρ]α 88 10 18 ἴῃ 
[πὸ πη ; ἴα ᾿αἰίαν, 186 επί οἰο 838 ὁ Ὑ6ΓΟ Ὀδοοπια οχίθγηδὶ."Σ 

Ἴδα Ῥγδςοορίβ, ἰο ἀο ἴο οἴβοῖβ 85 γὰ ννουϊὰ "αν ἔμθπὶ ἀο ἰο υδὖ, ἀπὰ ἴο ἴον οὔτ᾽ 
ΠΟΙ ΟΌΡ 88 Οὐγβοῖνθα, Ἀ’Ὸ ποῖ ΠΊΘΤΟΪΥ ἱπιο } Πρ] }]6 ἀηὰ σοι ργθμβοπδῖνα συΐοϑ, Ὀαΐ 
ΠΟΥ [60 ἤγη δὰ (Π 6 πγ68}8 οὗ ἀοίογιρὶ ΐηρ ἴπ6 ραγ συ Δ΄ ο8568 ΜΓ 81οΙ). ἀγὸ ἰηοϊμἀοὰ 
οὐ δι {6 π|. [π ΔΥ ἰπϑίδῃσο οὗ μἷδ σοπάιιεϊ ἰο δῃηοίδογ, ᾿Υ ἃ δῇ β' ὨΟΟΓΟΙΥ δδίκβ πἰπι- 
δ ἢ, αὶ Βα σου]ὰ ΣοδβοηδΌϊυ ἀδδῖγο ἴμαὲ ραγβοη 8ῃου]ὰ ἀο ἴο δΐπι, οΥὁ βοῦν κα ᾿ϊπὶ- 
βο ἢ σουϊὰ νι ϊϑὰ ἴἰο Ὀ6 Ἰγοκϊοὰ ἱπ ἴῃ δαῖηθ οἰγοιπιϑίμβησοϑ, δὶ8 οὐση πα γν}}} ργοϑθης 
8 ῬΓΟΡΟΓ τοΐο ΟΥ̓ δοίίου ἴῃ ἰδπαὺ ᾿ἰπδίαδποθ. Τμαθα Ὀσοοθρίθ δγὰ 1Πἰκονγῖβα ὑ86 Ὁ] πιεαπα 
οἵ πογαὶ ᾿πργονοιηθηῖ, δηὰ αἰοτὰ 8 ἐεεί οὗ ἃ ῬΟΥΒΟΠ᾿ δ ὈΓΟΡΤΘ88 ἴῃ ὈΘπαυοΐθποθ. 
ΕῸΣ 8810 σβαυγοϑ Ῥγϑοῖ!οα ἃπα τηογαὶ αἰβοογητηθηΐ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴπ θαι ἐπΟΡΟ ΤΙΣ ἴ0 Ῥᾶγ- 
ΠΙΟΌΪΑΥ οα868, [8 6 ΠΊΟΓΘ ΔΡ(Ϊ ἃπὰ Ὄχρθα  ου3} 7 ΒΗΥ ΟἿδ ἀο68 (}18, ἴ68 στοδίασ στηλϑὺ 
6 ἰν8 Ῥγοβοίθῃου ἴῃ ἰδ ἰοΓοϑιθὰ Εἰ Πθ88. 
ΤὮ Ἔχ θ! ] θηοα δηὰ {1} } ΟΥ̓ {ἢ 686 ΤΟΥ] τα χ᾽τη5 ἤδνα οηρασοὰ [Π6 δαρο8 οἵ (ἢ 6 

Ἐλβὶ ἴὸ δάυρι Β6πι. [π||86 [Δ ΌΪ68, ΟΥ δι σα ὶα ἱπβιγυοίίοηβ, οὗ Ὑ᾽ ἐβῇποο- ϑγπιδ, 18 
16 ον πρὶ δοπιϊθηΐξ : κ δ τὙθδο τοραγὰβ δῃοί μου 5 τα ἃ5 ἢ 18 ποῖ μοῦ; δποῖ ΠΣ 
βοοίβ 258 οἱοαβ οὐ δασγίἢ ; απώ αἱ πιαπλὶπα αἬ λὶπιδεῖ, 8 ἃ ῬἢΠΟϑορ πον." Απάὰ Οοη- 
ζαοΐϊαβ μ66 [88 ργεσθρί, " 1786 οἴογβϑ 88 γοι ἀδϑῖγα ἴο Ὀ6 ιἱδοὰ γουγεοὶζ," 4 

1 Βρ. Βυι]οτΒ ϑογοης, Νο. 12. (ὙοΥκβ, τοὶ. ἱ. Ρρ. 304---.217.) ΗΣΊΟΥ οὐ Μδῃ, 
Ῥατὶ ἰϊ. οἰ. 2. ΡγΌΡ. 88. 

2 Μαῖὶ. νἱΐ. 12. 
8. Ὑν}Πκῖ 588 ἰΓγαπδἰ διΐοη, ὑ. 287. 
4 ΟΒίηορες Βοοκ οὗ Μαχίπιβ, ϑιὰ ΟἸαβϑίςαὶ Βοοκ, αγιἰεἰς 12. Ἠὰ Ηδὶ ἀο᾽α Ηἱδβίοσυ οἵ ΟΒίῃβ, 

νοὶ. 1. Ρ. 816. οὐ ίοπ 174]. 
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δ. Τῆια οοτηπιληᾶ οὗἩἨ Οσοὰ, {παὶ νὰ Ὀεϊΐενα ἴῃ 7 6βδὺ5 ΟἾγῖϑι ἴ, πα (86 δαῃοίΐουβ ὉΥ͂ 
ὙΠ ΠἰςΒ ἰν 15 Θπ!Ογοθα, “ λὸ ἐλαέ δοἐϊευοίλ απ ἐδ δαρίϊζοα δλαϊξ δὲ φαυοά, δι ἂς ἱλαὲ δε- 
ἰἰουείλ ποί «“λαϊΐ δὲ σοπαεπιποά, 3 αν Ὀδοη οὐ]οοϊθα δυαϊμεῦ ὈῪῚ Μν. Τίμβάω. Ηϑθ 
ΒΆΥ8, “Εδίτἢ, οοπδἀοτοὰ ἴῃ ἐἰδοῖ ἢ, οδ ΠΟΙ ΠΟΥ δ ἃ νἱγίι6, ΟΥ 8 νἷσα ; Ὀδοδυδα τιθ 
68 Π0 Οἰμογυῖίβα Ὀ6] αν 88} 88 {ππρθ Ἀρρθδν ἴο {86 πι." “οι (πα ΠΟΥ ΔΡΡΟΔΓ 
ἴῃ δύο ἃ Ῥδγύϊου αν δηπον ἴο [86 ὑπαάογβίδπαϊηρ τῶν Ὀ6 ον ΘΠ γαῖ ἴο εἰ θιη- 
δοῖΐνθϑ. Νὸον ἰοῦ δ Ὀ6 ρμαγίϊου αὐ] οὈδογνοά, τπδὺ Ὁ 18 ὨΟΎΒΟΓΟ βαϊὰ οὐ ἱποϊμυαίοα 
π ἴ)6 Νον Τοειδηιοηῦ, (δῇ (Βοδ6 8|18}} Ὀ6 σοπάοιηησθά [ῸΓΣ ὈΠΌΘΙ] οἴ το ἤονον μοαγὰ 
ἦμ6 Οοβραὶ, οὐ Ὑ8ο πονὸς δδὰ ἰΐ ἰαἰα Ὀθίογα ὑμοῖλ τὶ ΡΓΟΡΟΣ ονίάθηοθ. Ου (86 
οοπέγαγῃ, ἴμ6 ποῖα δριγις οὐἨ ΟὨ γι Δη ΠΥ ἰδβοΒοβ, ἐμβοῖ τ Τα ὙΒ6Γα 18 ΠΟ ἰδ {Π6 ΓΘ 
ἷβ ΠΟ ὑγδπδρτοβϑδίοη, διὰ μδὶ δίῃ 186 ποὺ ἱπιρυϊθα ὙΒΟΓΘ ἴδοιτο ἱδ πὸ ἰαν 6 1ς 
ἀδοϊαγοϑ {πὶ ἀοὰ ἰδ ΠΟ ΓΣοδρϑοίος οὗ Ῥδγβοπβ, θυΐ ἴῃ ΘΥΘΣΓΥ πδίϊοη δα μὲ ἔράσγοίῃ 
αοά, ἀπά ποσγίκοι σὶρ! δουβηοδβ, 18 δοεθρίοα νυν» Ἀπ. ΑΙ] τπγθαϊοπίηρε πιυδῖ Ὀ6 
πηἀογϑιοοα οὗἁἨ υπθοϊονοσδ νο μαὰ βυβῆοϊοην ᾿ἰσῃῦ δηα ονυϊάθηςθ οἴετοα ἰο 1 θη, 
δπὰ νψδο, ἐΒγουρὰ ἱπαιϊοηϊίοπ, ποσίθοῖ, ψ} Ὁ} ργουάϊοθ, οὐ ἔγοπι σοττιρῦ μϑϑβϑίουβ 
δηὰ νυἱοῦβ, βανθ τοὐθοϊθα ἰἴξ, 88 ὕΒείδι 86 Υ5, 8 ἰδ]. 19., χν. 22. Νοιδίημ οδη ὑα 
ΤΏΟΓΘ ΓΟΔΒΟΏΘΌΪ6 [8 8η ἰδδὲ το86, νεῦο τὰ} }}Ὑ τοΐυδο τ 6 Ἰσπῦ τὰ που]ὰ εἐϊγοοὶ ἀπά 
ςοιηξοτέ τ 6πὶ, βῃουϊὰ βυῆον τ86 παίιγαὶ οομδο θηοε8β οὗ βυοῖ χοίυμα!. ΤῊ8 15 
ΔΡΥΘΘδΌἷ6 ἴο 1.6 υϑιι] ρονογημοηῦ οἵ (ἀοά ἰῃ ἴ86 παίιταὶ δηὰ ποσὶ ποῦ ."} 6 “ ΤῈΘ 
δβϑποίίοηβ ὙΪ πο οὖν [ογὰ ΘὨΌΓΟΟΒ ἴ86 ργοοθρὶ οὗ ζλτἢ ἴῃ Ηἰπι, τπουρ σ6- 
ΠΟΡΔΙΪΥ ἀρρ Θὰ τὸ ἃ Γυΐατο Ἰυαρσηοηΐ, ἀο ποῦ ΔρΡρθδῦ ἴο δᾶνα δὴγ σοϊαϊίοη ἴο "ὃ; θυὶ 
οἷν ἴο ἴΠ6 δἀπιϊβδίοη οὗ ἴμ6 ΟΝ τ βυδη σοΏνοΓῖΒ ᾿ηΐο {πΠ6 Οδγιϑδη σδυγοῦ, αὔος 
ΟἸ τ 808 δϑοθηβίου, ὩΡΟΠ [6 8816 ἸΟΓΊΩΒ 88 86 δαηὶ δα ἐμ όπὶ πἰπημο] . «6808 Ὦδτο, 
ὕροη ἰοανίηρ 186 νου], ρῖνεβ Μὶβ Ἀροβίϊοβ 186 βϑτηθ ῬΟΥΓΘΓ Ὑγ μοι 86 ᾿ἰπιϑε] Γ μαὰ 
δχογοϊδοα, δηὰ ογάρυβ (θπὶ ἴο υ86 ἴδ τη ἴΠ6 δΆΠη6 πιϑήπηοῦ. “δ ἐδδὶ Ὀο]ονο ἢ ποι, 
804}} Ὀ6 σοπαάεπιπδα,, οὐ δοσουηίδῦϊα ἴῸν Ὦ185 δ'η8β. ΤἬΐ8 ΔΉΒΊΎΓΟΙΒ ἴ0ὸ ἴα ἀοπαποὶδιϊοι 
σοι Ομγίδς μδὰ οἷὔδβη τηϑὰβ ἀραϊπβί [0886 8 δμουϊά ποῖ τεοεῖνα μἴπι; “ὁ τθαῦ τΠΟΥ 
δἰιουϊὰ ἀϊα ἰῃ τμοὶγ 8᾽η8. Τὺ Φοδη ᾿ιϊ. 18,19. ΥΥ̓́Βδὶ {π186 ἀστιμαίίου ΟΣ οὐ - 
ἀοιηπαῖοη γ7χ388, Ἧ6 δ66, Φοδῃ ἢ. 24. “γα 88]} ἀΐα ἰἢ γοὺυγ δἷηβ.᾽ 76 δϑιθ 
ΔΡΡΘΑΓΘ ἴο Ὀ6 ἴπ6 βδοηβα οὗ ϑοβῃ χχ. 28.;: Μαϊί. χνὶ. 19. ΑἹ! (μοϑο ἰοχὶϑ ἀθοΐαγο, 
(μαῦ ἀροι [86 ἤγει γϑοοϊνίηρ ἵἱμ0 ΟὨγιϑι απ το] σίου, Ομ γῖδι, δπὰ ἰ8 δροδβιΐθβ ἰῃ ἢ 5 
πᾶπηο, ογραῦε 8086 [ππδὺ 6] ον δὰ ὑγοσο Ὀδρίϊσϑα ; δπὰ τἱῦνδὲὶ νγϑ (βοὴ ἀοπα μογα 
πουϊὰ Ὀ6 οοπᾶγηιοα ἰῃ ῃοανοπ. Βυΐῖ ΒΟΥ αν ὩΟ τοϊδίίοη ἴὸ {μοῖὶν σδοπάοιηπαιίοη 
οὐ ἀσαυ θα] δἱ {||6 ἀδ  οἵἩἨ ἠυάρτηοπί; δὖ τ οἢ Εἶπ ΘΥΘΥῪ το Ἡ}}} Ρ6 ᾿υάμοα δο- 
Ἄοογαϊηρ 0 5 τόσα, διὰ δοοοιάϊῃρ ὕο Ἡμδὶ μ6 μ88 σϑοοϊνϑὰ." ὅ 

Υ1Π.. ΟΠ ΈΟΤΙΟΝ 8. --- Ολτγιδεϊαπιν ρτοάποος α {πιά ραδεῖυε ερι γι, 
απαᾶ αἶδυ οπίϊγοῖψ ουεγίοοϊα (δε φεπεγοιϑ δεπέϊπιεπές 9 Κγιεπαάδἠδρ απή 
»αϊγιοί δηι, 

ΑΝΒΜΈΕΒ. --- Ἰ᾿. ΠῚ ἴθ. 8 ῬΘΟΌΪΑΡ ἰδδίατο οὐὗὨἨ ΟΡ  ϑι Δ ΤοογΑ ΠΥ, ἰδὲ 16 οπιγοΥ 
ΟΠ (8 Ῥγθοθρίβ ἰου παρα οη ζ8186 Ὀγὶποίρ 68, ἴἤοξο οἷ Γθοοπιιηθηὰ βοξ ἰου νἱγίιοβ: 
νἱοἢ, βουνοῦ διηϊγοὰ δηὰ οοἰοχαϊοα, ἃγα Ργοάυοίϊνο οὗ πο 88] υἴδεγ εἴξοια, δπὰ, 
ἴῃ ἴδοῖ, ΔΓΘ Ὡ0 νἱγίιιμ6β δ 8}. Ὑδίουγ, [Ὁ ᾿πϑῖδῃςθ, 18 10. 1Π6 πιοδὶ ρασγὲ σοπϑιϊία - 
τομαὶ, δῃ ἃ 80 {ᾺΣ 8 ἐξ ἔζοτλ ργοάυοίην, ΔΩ Βδ] υἴδγυ οἰδοῖβ, ὈΥ ἱπἰγοαμοίπρ ρεδοο, 
ογάοσ, ογ Ἀδρρίπ6885 ἰηΐο ϑοοίεῖγ, 1μαὺ ἰῦ 19 Ὁπ6 υδιδὶ ραγροίχαϊογ οἵ 8}} (86 νιυϊέπορα, 
ὙΠ ον, ἔγοπι σοδ]αθα ἱη)υτῖθς, ἀἰβύγδοῦ (6 που] ὰ τὰ Ὀϊοοάδιρα ἀπὰ ἀσοναβιβδιϊου. 
10 ᾿ἰ5 (6 οὨϊοΥ Ἰηϑίσυτηοοῦ τ ΒΙΟἢ δι ἱ τοη δι ρ᾽ογ8 ἱπ Βὸσ υπ͵υδὲ ρυχευΐϊ» οὗἩἨἁ ποάϊ ἢ 
δηὰ μοντοῦ, δηὰ ἰ8 ἱβοσζείοσθ βὸ πλιιοὰ Ἔχίο θὰ Ὀγ δ ν νοίδτῖεβ. 10 ψϑ8, ἱπάθεά, σοῦ - 

Ὁ 1 Φοΐιη {ἰ. 28.; Φοδη νἱ. 29. 2. Μαῖκ χνὶ. 16. 
8. ΟἸγβε δη ΠΥ̓͂ 88 οἷά 68 ἔπ Ογοδιίοη, Ὁ. δ]. [π “ Ὁ γβιδηΐΥ ποῖ ἰουπηἀεὰ οἡ Ατρι- 

τηοηῖ," ἰ8 [6 Βδπι6 οὐ)δοϊίοῃ, ῬΌ. 8. 17, 18., Τοῦ ρ ἢ ἴπ6 ΔΌΓΙΠΟΥ ΤΟΘΒΟῺΒ ἱπ [0 ΤΩΘΏΠΟΣΥ ΠΕΓΘ 
δβιδιθαὰ ἴῃ ΔΉΒΝΟΥ ἴΟ ἰδ ἰῃ Ῥ. 64. οἵ ἢ8 οὐγῃ Ὀοοΐκ. 

4 Ποπιδῃβ ἴν. 1ὅ.. ν. 13. δ 1 Ὁογ. Υ. 12.; Α-ςῖἰϑ Χ. 84, 35. 
4 1οοΒΠηΔΠ᾿ 5 ϑεστηοπβ, γὙοΐ. ἰΐ, βοστηοῃ 238. ὑ. 240. δίο. 
7 Βαῖδοῦ, “ δ τῆδὲ ἀἰϑθοϊ νοι," ὁ ἀπιστήσας. [Ιὰ 8 ποῖ ἴππ ὁ μὴ πιστεύων, ὧλἀὲ τοδο δε- 

ἰϊευειἢ ποῖ, Ὀοοδῦδβο ἴΠ6 ἀὐοβροὶ 88 ποῖ Ὀδεῇ οἴϊεγοὰ το Ηἰπι, (Πδὶ 15 ἱπιοπἀοᾶ; Ὀὰῖ Πα, γ8ο 
μανίησ ποατγὰ ἴδ, νυ ΠΥ ἀδυε!ονοβ ἴξ. 

6 Βοὴ Μοτάδοδὶ β 1, τίετθ, {πΠ6 71, Ὁ. 847. ΟΔΙΡΌ6.1 ἰπ ἴἶος. ἘΕοβίοτ᾽ Β ϑουιτήοῃα, 
Ὑοἱ. 11. βαστῆοῃ 9. Οὐ ἴ:6 ΜογδΙῪ οὗ Εδίτῃ; δ'8ο, 1 Οὐγ. χυ. 17. ϑρδοη δ Ενϊάδηςεκ, 
ῬΡ. 26]--Σ77. 
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οηϊαὶ τὶ {Π6 τοὶ! ρσίοπ οὔ Ραβατα, Ὑ8086 ροΐϑ γοτὸ 90. {86 τηοοῖ ρατὲ ἀοδοθαϑοᾶ 
Ἰαγοθϑ, δυρροβθὰ ἴο Ὀ6 δχαϊϊθα ἴο βθδανθη 85 ἃ σεγαγὰ [ὉΓ 16 γαρίιοϑ, τηπγθ γα, 
δά] τοτγῖοβ, πὰ οὔ ΘΓ τα ἰβο ἰοῖβ, τις ἢ ΤΠΘΥ δα μογροίσαϊθα προρ ϑαγ ; δηὰ {πο σο- 
ἴοτο, σι ῖτἢ τΠθπι, [Π 18 νγγᾶ8 ἴμ6 ἤγϑί οἵ νἱγίι68, δῃὰ βαὰ ὄνθὴ δηρτοββοὰ ἰδ ἀδποιηίηδ- 
ἰΐομ οΥ̓ υἱγέμδ ἴο 1186}[.Ψὄ Βυῦ ΟἸγ διϊδῃβ ἃγα δὸ ἔβν ἔγοτῃ βοΐῃσ δ ονγεὰ ἴο ἐπληιοί ον], 
{πὲ ἐΠ6 7 αγὸ ἰογὈἄθη ον ἴο γοδέδέ ῦ, --- (δὲ 18, ἴο γϑραὶ οἣβ ουγαρσα ὈῚ Ἀποῖ!ι6 01: 
ΠΟΥ ὩΓῸ 80 [ὯΡ ἴγοτα Ὀαοΐηρ δποουγασοὰ ἴο γεύεπρε Ἰπ]υτῖθβ, ἐπα ὁπ οὗ ἐποὶν ἢγας 
ἀιι169 ἰ8 ἴο “ογαίσε ἔπθῖὰ ; 80 ἔδε τοι Ὀοίησ ἱποϊῦθα τὸ ἀδκίγον ὑποῖγ δηθιυῖθβ, δαὶ 
ΠΟΥ͂ δγα σοιοπιδπάρα [0 ἐσθε ἐλειπ πὰ βοσυβ ἴδ θη) ἴο {π6 υἱτηοαὶ οἵ {μοῖρ ρόνγοσ, δηὰ 
ἴο Ονογοοπι6 ον! 11} σοοά. Ὁ ΤΝ τοΐδγεπος ἴο [818 ρδοιῆς ἀϊδβροδίτίοη οὗ ΟἸ ιν βε 1, 
8 ςοἰοῦταϊεα δοοριὶς 3 οὗἉ {π| εἰρβύθθηιι σοηίΌΓΥ οὈ)θεῖεα, ὑπαὶ ἃ βίδιθ οοπιροβεά οὗ 
γοαὶ ΟὨτιειϊδηδ οουἱὰ ἠοῖ βυαθδιοῖ. Ἦγδο πιᾶγ, ΠΟΎΘΥΘΓ, δὶς, ἴῃ ἀπ 6 ττογὰ8 οὗ δὴ δουΐϊϑ 
ΟὔΒΟΓΥΟΣ οὗἁἨ μυπιδη πϑίυτο, βοτὰ ΠΟ ὁὴ6 ν}}] τ Ντήο ΤΊ ογοΠ ΠΥ ΟΥ δαρογδι ἴοπ, 
- “ΝῊ ποῖ ὃ Οἰίχθῃβ οὐ (18 ῥγοίδββίοη σου πᾶνε ἃ εἰδας ποπίθάρο οὐ 1μοῖγν 
δον γ] ἀυ{168, δῃὰ ἃ γτεδῦ Ζϑϑὶ ἴο 18] ἐμοὶ ; {ΠΥ που] Βαγνα ἃ δὲ ποιίοη οὗὨ ἐλδ 
γίρλί 0.7 παίιγαὶ ἀδήεποε; δϑὰ (86 προσ ΠΟῪ εἰουξης ὝΠΟ ονοὰ ἴο σοϊϊρίοη, (Π6 
ΤΊΟΓῈ β6ηϑ: 0]6 ἴμ 6 γ νου]Ἱὰ θα οὗ δι ἔμον ονθὰ ἰο τδοῖγ δουμίσγ. ὙΠα ῥυηοῖρ]ο8 οἵ 
ΟἸ τ 3: απ γ, ἀϑορὶν οπρτανθη ὑροη ἐπ μοαγῖ, που]Ἱὰ 6 ᾿πβη 6 }7 τόσα ρονογῆι 
{πη (86 [4|86 ΒΟΠΟΌΡ οὗἨ πιοπαγοὶῖθθ, [86 Βυπιδη νἱγίιθ9 οὗὨ τορυ  ο8, δηὰ {π6 δοῦν] 
ἴδιαν οὗΓἉἍ ἀεβροίίς δίδίθϑβ." δ ὙΤΈΘ ββπ|6 δα ΠΟΥ 8130 πη θη] 08 1 8.5 “ δὴ διἀπιῖγϑὉ]α ἐπΐησ, 
ἐμαὶ 186 ΟΙυγίδιϊδη το σίοη, τ μὶς ἢ ϑθθ8 ἰο παν ἴον 115 οὐδοῦ ΟὨΪΥ [δα {6]1ςἰ τ οὗ 
δηοῖμον 1ἰ 6, ἀο68 αἶϑο δοηβίξαϊθ ΟἿΣ ὨΡΡΙΏΘΔΒ ἴῃ {8 18. 

Βυι ἐδουρῇ Ομ 5 Δ ηΥ οχ δ Οἱδδ ἢ0 οομμπηοηαεἰίοη οὗ δοιίουϑ νἱγίποδ, 10 18 κὸ ἔᾺΓ 
ὅτοπι ροπϑγδαίηρ' 8ἃ {ἰπ|ϊὰ δριτγὶς, ἰδ δῖ, ὁ ἴ86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 1ἴ [ΌΓΙΩΒ τη θῇ Οἵ ἃ βίῃροϊησ οαβὲ, 
-- βοπιθ που] δΑΎ, οὗἁ 8 δίῃρι δῦ οουγαρθ. “1 65 ἴβοι ἰ0 Ὀ6 δίγαιἃ οἵ οἤξπάϊηρ 
ἀοάὰ «πὰ ἀοίηρ Π᾿ΌΓΣΥ ὕο τοϑῃ ; Ὀαΐ 11 ἰαδουτβ ἴ0 τοθὰοῦ {β6πλ δΌρΟΥΪΟΣ ἴο ΘνΟΥῪ 
ΟἾΒΟΓ ἔδασ. ὙΏΘΥ ταυδὲ ΘΑΣΤΤΥ Οἡ 8 οοῃδίδης ὙΔΓ ὡρσαϊηδὺ 6Υ]]}  Ὀυχϊ 186 ταδροῦβ οὗ 
ἐποὶν τασίατο δ ποῖ δοᾶγηδὶ." Υ̓́δα ἴΐ δ εἰπϊὰ ΑἸπρβάμλνεεο κὶ ΟἸτῖδὲ ἀδεϊρηοὰ ἴο 
ἴοττα γθθη μα βοηῦ [ιἷ5 ἀϊϑοῖρ)65 ἐβγουσὶ δὶ} 86 νου] ὰ ἴο Ῥγοραραίθ δῖ8. γε σίου ἢ 
ΤΊΉΘΥ ψ γα ἴο ρεπεῖγαϊθ ἰπῖ0 ΘΥΟΓΥ ΘΟΌΠΟΣΥ ; ΠΟΥ ὙΘΓΘ ἰο βάἀάγθββ τβθῃ οὗ ΘΥΟΓΥῪ 
παϊίοη, δηὰ ἴοηραο, ἀπὰ ἰδηρυαρθ; ΠΟΥ ἭΤΕΓῈ [0 εχ ὑμοτηβαῖνοθ [0 δυο δὰ 
πακοάπρ685, ἴο τιαΐουϊο δηὰ ἰηδυϊῖ, ἰο Ρεγβεοαϊτίοη δηὰ ἀδεῖ. Νοπα οἵ ἰβοϑα ἰδμίηρϑ 
τουδὶ ἀοίον Ποῖ ; ΤΠΟῪ πλυδὲ Ὀ6 ἀδιὶγ ϑρθδλκίηγ 86 ψογὰ οἵ 118, μβουγανον ἴδ πη 
Ὀδ τοσεϊνοὰ, δπὰ ἴο Ὑδαῖθυοσ ἀδηρσοῦβ 10 ΣΏΔΥ ἜΧροδς πο. ΤΟΥ τιυϑδὲ μαζαγὰ αἱ] 
ἴον 1η6 ῥτοραραίίοη οὗ ἴγυτ δηὰ γἰσπιδουδηθδα ἴῃ ἴπ6 ποῦ]. ΤΏο ᾿ἶνοα οὗἩ ΟἸγἰδιΐδπβ 
ἢάνο, ἴῃ ἀϑμα ὑπαιβὸν ̓ πδίδηςο68, ἀϊδρίαγοα (μ6 οβσδοΥ οὐἉ ἰμ686 αἰγῖηο ἘΠΠΩΡΙΕΝ ὕδη 
διιοἢ ᾿πδίδησοβ οὗ δοῖϊϊνο οχοσίϊου, οὗ γον πα ἰδῦοιτ, οὐὨ ραϊοηὶ βυβογίηρ, Ὀ6 
διἰάυςοί, δα ἐποδα υγϊο παν Ὀδοη ἀϊδρίαγοὰ ὈΥ ἰδο αἰδεὶρὶοα οἵ Ψεδὺυθ Ομγίοι ἢ Τμαὶ 
ΠΟΥ πιακα ποῦ ἴα ποῖβ6 οὗ ἵμοϑα ἴῃ δδοῖ οἱ δ6β, δηὰ ἀθδο]αΐβ οουηίγίοϑ, δηὰ βργοδὰ 
ΓᾺΓ διὰ πνῖἀθ {π6 νοῦ οὗ ἀερϑίγυοίίοη, 18 σΟΥΊΔΙΏΪΥ ποῖ ἴο τμεὶν αἰθργαίδβο. ὙΤΒοῖς 
"πο Ποἡ οὗ τοϊοστηί πες 186 ψοσ] ὰ, δηὰ προ ογϊίηρ ἴμ6 σοπάϊοη οὗἁὨ πιδῃ, '8 ποὶ ὉΥ͂ 
ὄγωϊε ὕωγοε, Ὀαϊ ὈΥ͂ ἱπιρίδηιίηρ 'π [86 50] {6 δϑπεϊτηθηΐ οὗ Κπονϊθάρα δηὰ οὗ ροοά- 
"658: ἴδο ἤγυϊτ νεῖ] Ὀ6 ἑογίδιη [6] οἰ γ. ΟἾΥΙΔΌΘΏΪΥ ἀοοθβ 4}} δοῦ ποσκ, δῃὰ οἴἴεοίθ 
Αἰ! ΠΡ ρυΓροϑεβ, ὈΥ τθϑῃδ οὗ Ὀγίμοι ρἷδε : 8[)6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ δηὰ δῆ! βεσιηῖϑ Ὡ0 ΟἿΟΣ ἩΔΥ͂ 
ὈΘ51.165., δ 
Ανδνκῃ.--- 2. 8 τοραγὰ ἰοὸ ἴμπαὶ ραγὶ οὗ [μ6 οὈ)οοίίου ἩδΙ ἢ 18 ΤΟυ πάρα οἡ ἐδ 6 

δἰ ἰδῆς οὐ [86 Θοδρεὶ οοποογηίηρ ἔγιθμάδμὶρ (ὉΥ τοὶ ἕογτα ἰδ ὑδῈ}8}}} απάοτγειοοά 
ἃ τηηίυδὶ αἰὐδοδηιθηῖ δυ5ἰδιϊηρ Ὀοΐνγθθη ὕνγο ρθγβοῦδ, δηὰ ἰουπάραἃ ΟἿ ἃ δ᾽ τ] τ 
οἵ ἀἰδροεοι, γν}}}, δῃ! ἃ τηδηπθγ8), --- ΒΘ Ώ 66 1Ὁ 15 ᾿Ἰπδυοἰοα ἐπαὶ ΟὨγιο ἰδ αὔυτάϑ 

" Μαῖί, νυ. 39. 1ἰ ἐδ, Βονγζανεσ, ἴο θ6 οὐϑεγυβὰ ἰδδὲ (δ 8 ργοσερὲ δρρ 168 »γίποίραϊνμ ἴο ἴΠο58 
ὙΠΟ δὰ ρεζβεσιιίθα [ῸΓ τὶ ρ διθοιδηοδδ᾽ δακο. 1,εἱ διςἢ ἰοδνθ ἴπ6 πιάρτηοης οὗ τμοἷς οδυϑο 
ἴο Ηΐπι, ἴοσ γῇοθο βακο ἴΠ0Υ βυ ες. [ζἱ 18 Αἰδὸ ἴο Ὁ6 ΓοοΟΙ]Ἰοοϊοὰ ἐπδὶ 118 ρτοοορὶ οἵ 6518 
ΟἸτδι νγῶβ ἀδείχηοι οἰϊοΥγ τὸ οοττθοῖ ἐΠ6 τχϊδία κε Ὡοϊου οὗ ἴΠ0 {εν ἰῃ ὶδ εἶπιὸ, νγ]ο 
του ἣν τπδὲ εὐέγῳ οὐαἴταχο δδουϊὰ Ὀδ Γεϑοηϊοὰ ἴο [Π6 υἱπιοδῖ, δηὰ [8 [6 δρί τὶς οἵἩ παιῖγοὰ 
δηὶ βυγς τ88 ἰοδίεγο, 866 δοῦγθ Θχοο ]οπὶ οὐθοσγυϑιΐοηδ οἡ ἢ 8 ραβϑβασα οὗ ϑδογρίαγο, ἰῃ 
Βρ. "ἐν τον Ιδεῖϊυσοθ οὐ ἴ86 Οοβροὶ οὗ Μαίμπονν, νοὶ]. ἱ, ὑῃ. 154, 155. 

ῃ Βαγΐὶο. 
8 Μοηϊεδααίοῦ, Ἐδρτὶ! ἄς Τοἶχ, ᾿ἰντὸ χχὶν. οἷ, 6. ((ὕπνγοδ, οπι. ἰΐ. Ρ. 354. οαΐ!. Ῥασί, - 

1796.) 8.6 4190 οἱ, 111. Ρῃ. 250, 25]. 
4 1ιὰἃ. Ρ. 252. 
5 Β σιοΒ ἘπδδΥ οὐ ἴῃς Ὠινίαο ΑὙἰΠΟΣ Υ οἵ ἰῃς Νονγ Τοξίαπιοπὶ, Ρ. 220. 
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Ὧο οοππίρπδηοθ [0 Ὀτίνδία γί θη ἀ5}10,---- ΑΓ ]ΟὉ}8 δα ἰδ ο ΟΥ̓ ΤΟΆΒΟΏδ τὰ δ6 δδδϊρτιο 
σαν 968805 Ομ γῖϑὺ ἀϊὰ ποῦ δηδοὶ ΔΩΥ [Δ }8, ΠΟΥ σῖνο, Κα βοπιθ οὐὗἩ ἰμ8 δπείθῃς ρ]]ο- 
ΕορΒοσβ, Ῥγοίββοα αἰβαυ δἰ οη8 σοποοσηΐπρ' ἐγεπάἀβμῖρ. 1π 186 ἤτβὺ ρϑεβ, ἃ φεγε “πὰ 
δίποθνδ {γι ἀϑ8} πιυδῖ, ἴγοῦλ 108 ὙΘΤῪ παίουσα, Ὀ6- ΘΟ ΓΘΙΥ 8 τηδίον οὐὗ οἱοῖοα  δηὰ 
{τοι ἐϊ5 46] ἴσδου, 10 '8 το υοϊδηῦ ἴο (86 ΥΘΓῪ Βρρϑάγδποα οὗ οοιρυ]οΐοη. Βοβίοβ, ἱὲ 
ἀοροπὰβ ὑροη οὐκθτοίοον οΥ̓ ἀϊδβροδί(Ἰοη, ροη σοἸποϊάθηοα οὗ βδῃτἰπιθηὶ δηά εἰβεοτίοη, 
δα, ἴῃ βμοτῖ, προ δυοῖν ἃ γδυι ον οἵ οἰγου πηδίβ 68 νν ΒΟ ἀγα ποῖ Ὑγιτπ! ΟἿΣ οοπίγοὶ 
ΟΥ̓ οδοῖοα, ὑμαῦ ροσβδρϑ {86 ργϑδίεν ραγῦ οἵ πηδη κί μὰ [888 ᾿Ὠγουφὰ 16 μου Βανίησ 
εη)ογοὰ (τἰϑηἀβμὶρ ἐπ αἰ ἐλαί ρεγγεοίίοπ οἵἠἨ τ ΒΟ Β το ΠΙΑΥ ΒΌρροβα 1ὰ ἐαρϑ0]6. ΝῸΣ 
1Γ 1818 οου]ὰ 6 ἀοσοιρ βμ64, πγου]ὰ [0 θ6 Τὰ νουγδ ας ἰο ἴμ6 ροῃογαὶ νἱγίιια δηὰ μαρ- 
Η͵ποβθ. 0 ἢ δίγοηρ ῬΑΣΙ 8] αὐϊβοπηθη 8 ἀϑυδ!ν ἰοϑα ΡΟΥΒΟΠ8 [0 ῥγοίδσ ὑμοὶγ ΖΓ θη εδ 
ἴο {π᾿ ρυ]]6. ΕὙΘΠ 5108 οὗὨ (85 Κα δᾶνα διυι βἰβιθα βδιηοτρ ϑᾶνασοθ δηα του θογ9. 
Τιοβοιι8 δηὰ Ὀιγ δα, τ Βοῖλ τηοάθ τη οὐ ἢ ἐνῶ μανα ργοἀυςοά 88 δρρδυάεὰ ἰη- 
ΒίΆΠΟΘΒ, ΟΓΟ ΘΑΉΔΙΠΥ ΣΘΙΊΔΥ ΚΑΌΪΘ [ῸΓ ἔγίθ βῆ! ρ, ΓΆρΡΘΒ, δῃὰ ρ᾽υπάοσ, ϑυοἷ διϊδοὶ- 
Ἰπθηΐ8 τα δυτίδι! [0 δοοίοθιυ δηὰ ἰὼ τηδηκιπὰ; {Π6Ὺ πελχευ ῬΟδ]ς. νὶτῖαα δπὰ 
δδπογδὶ σμαυγ. 45 Βονου ον τηβη ΚἸΠα ΔΓΘ ῬΓΟῸΠΒ ἰ0 ἔογαι ἵδοπι, 10 του ]ὰ μανα Ὀθθη 
ἃ ἀοἴδεῦ ἴῃ τῃ6 ΟὨγιβίϊδῃ το] σίοπ, Βαά 10 δη)οί θὰ ΟΣ ὄνθὴ σϑοοϊιροηἀθα {Ὁοπ δμὶρ 
πη εἰἷ8. οχίγθαιθ. Ασδσοσαϊηρ) {μ6 (ἀοβροὶ βεῖβ δυςοῖι δι ζδο  πηθη δ ὙΘΓΥ ἰοῦ, 85 οοΠ- 
δἰϑίθηϊ τῖ τὰ [86 Ἰονγοδὶ 86 ββἤπθθϑ. 7107 γε ἀο ροοά ἰο ἐλϑηρ τοῖο ἀο ροοά ἰο ψοιι, τολαΐ 
ἐμαπὰ λαῦὸ γε 20ο ποὶ ευεη ἰδλδ ριυδίίοαπε ἰλδ δαπιε δ (Μαῖϊ. ν. 46.) 

Οη αἷϊ {μ686 δοσουπῖδ, ὑπο Γοογο, 1ὑ τνῶἃβ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΤῪ (ὉΣ ΟἾγίδὲ ἴο οηδοῖ ἴανγβ οὐ 
{116 δι] θοὶ οΥ̓͂ ἐγ] ἀ88ὶρ, τ μῖοΒ, ἰπάθοά, σου ἡρῦ ροβϑ ὉΪΥ Ὅ6 {π6 οὐὈ͵θοὶ οἵ ἃ ἀἰνίηθ 
σομηπηϑΠιὶ ; [ῸΣ βυοῖ ἰατγβ ταυβὺ πᾶν Ὀδομ δπυγοὶυγ Ὀογοπὰ [86 σϑϑοδ οὗ ογάϊιαυΥ 
Ργβοιῖςα, δπὰ οὔ ἃ βυ)]θοὺ 'π 118 παίαγθ τοΐδ! }Υ ̓ ποοραῖ! Ὁ]6 τ χεβίγαιηῖ. ὋΓΒα 
Ῥτοργιοῖυ, (Βοσθίοσγθ, οὐ βαο δὴ Ομ β8: 00 Ὑγ}}} Ὀ6 ουϊάθηϊ 00 ὄν τ οπα σψο οαπαϊταϊν 
ςοπϑἀογβ [86 πδίιγο οὐἩ (86 ὑδπιραῦ δηὰ αϊβροβίϊομι οπ)οϊπθὰ Ὁγ {86 (ἀοβρεὶ. [Ὁ ἐλδ 
δῆ ῳΓ τδ οοπιπιαπαπιθηΐ ὅς (88 ν6 ἴζποῦν 15 (88 6886) δε νρίι οι οὗ α ρυγε ἀεατὶ απᾶ 
Μεθ αϊειρπεά,--- ηὰ ΟΠ ΑΓ οὗΝΙ 6 πιοϑῦ δηϊαγμθα δηὰ ἀμπαδῖνα ἰκϊπὰ;,--- ΟἸ τ δυϊ θη 
σοῦ ὰ ἰομρ ὈΘίΌγα (18 ὑπ αν θθθη οἰδΡυροα νν10}} ᾿πΟΟ ἢ οἰδύθπου ὈΥ 118 διϊγογβαγίεβ, 
ἸΥ ΔῊΥ ἰατβ δὲ Ὀδδη τηδάθ οἰι ΠῚ ΠΟΙ ΓΘΟΟΪΥ ΟΥ ὈΥ Θοπβοαύθηςθ σομβηϊπρ [18 ἜΧΕΓοΙβ6. 
Ιπεάοοὰ, 10 σου ποῖ μβανα Ὀδθη ρυυάδηΐῦ ἴο αν ὀχ ργθδβοὰ ἴῃ 86 (ἀοβρϑὶ 8ΠγΥ ρᾶγίιϊ- 
ουΐαῦ Δρργοθδιίοη οὗἉ ἔγ!θηἀ5ῃΐρ. ὁ“ ΠῚ ΤΩΔΥ Βᾶνα ἰπῆδηνθὰ {πΠ8ὶ ργοροΠ3} ἴο ἰδ π|ιςὰ 
πδίατο δὰ ΔΙγοδαν ταϑὰθ βυ ΠΟΙ ΘΠΕΥ δίγοπρ, δπὰ τ διο [86 ᾿π]υ( σίου Θποοπιῖπ8 
οὔ Βοαῖθοη τότ] ιϑ[8 ἢΔα Γαϊδοὰ ἴο 8 Σουηπος ἀπὰ ἀδηροτγουδβ δοίσψιῖ. Οὐ αἰνὶπα 
Ἰατυσῖνοῦ βῃονοαὰ 8 τνϊβάοιμη, Θαυδ! Υ ἴῃ ταὶ ἢ6 δη)οϊηοα, δπὰ πδδὶ Βα ἰεἢ, ἀππο- 
τἰςοά, Ηδ Κπϑνν ΘΧΒΟΙΪΥ, --- δὴ ΠΟ ὕδρδη ΒΟ ΟΡ ΕΓ ΕΥ̓ῸΡ Κπανν, --ο μογα ἴο Ὀ6 
Β᾽]οπῦ, ὅπ ψΒαΓΘ ἴ0 Βρθαῖ. [0 γγ88 ποῦ [118 ᾿πύβηιίοῃ, ἰδ νγ88 ἱπάθθὰ ἔδγ Ὀδῖον 5 
αἰ γ, ὕο ΒᾺ. ὅηθ ὑπιη,8 Ὡροη Ῥορυΐὰσ 500] οἴβ ; Ὀ]οαδὶπρ Ῥούδϑρδ ἴο 8 ἔεν, δυῖ 
αὐλουν υ5.1688 ἴο τ86 θυ ΐκ οὗ τιδη κί, Τὲς ΟὈ)θοὶ ψγδδ οὗ 8 ᾿Ἰπυςἢ ποσα Ἰπηροτίδης 
αηὰ εχίθηβῖνα πδίυγα ἢ [0 ἱπουϊςσδία ἴδ6 οἱαῖη, δα Ὁ]6, ργδοῦοο! ἀυ 68 ΟΥὁἨ μὲοιν ππὰ 
τογ Π ν ς 186 ἀυςἐ8. {παῖ γα οὗ υηϊνοῦβαὶ σοποογη δηὰ ἱπαϊδρθπϑα Ὁ]6 οὐ  χαϊίο οι, 
ΒΓ ἢ 88 ὝΟΓΘ ΘΒΡΘΏΓΙΪΥ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 οὐν νοἰϊ- Ὀοίης ἴπ {Π}18 Πρ, δῆ ΟὟ δυογ δος 
δΒαρμίποϑα ἰῃ ἴ86 παχί. Νοῦν, 6 γαγπιοδὺ ΔΙΊ ΓΕΓΒ οὗ ἐγ ΒΕ} σδηποὺ ργθίθπα τὸ 
Ταΐθα ἴδ ἰπῖο ἃ ἀπψ, τυ ἢ 1688 ἃ ἀτγ οὗὨ 1818 κῃ ΓαπΠΚ. [Ὁ 18. ἃ ἀοἰμαιαΐ, τ ἴθ δῇ 
δι ὉΪ6, 1 189 οὔϊαη ἃ Ἰαπάδυϊ]α αὐϊδοιμοπῦ ς Ὀαῖ ἰδ ἰδ Ποὺ ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ΓΟ βἴ6, ΘΠ ΟΡ 
ἴο {Ππ6 ργϑβϑηΐ ψ γα οὐ {μ6 ζαΐαγα βαναιίίοη οὗἩ τωδηκι πὰ ἴῃ σοπογαὶ, ἃπά, οοῃ- 
δοησθηίίν, ᾽8 ποὺ οὗ βιιιοϊδηὶ ἱπιροτίδπος ἴο ἀδβοῦνα ἃ ἀϊδύϊηος ρ᾽αοθ ἰπ τ18ὲ ΟΝ τΙβιίδῃ, 
δυβίοπη. "1 Βυΐ τΒουσὰ τἴ86 Οὐοδροὶ πλαῖκοα πὸ ἐρϑοϊῆς ρῥγον ϑίοῃ ἕοσ ἐγιθηιϊβἰνρ, (δπὴ, 
88 Μ6 ἴδγο βρ6ῃ, [01 χορὰ ΓΘΆ5015,) γοῦ 0 ἀο65 ποῖ ρῥγοβὶ δὶς ἐμαὶ οοπηθοίϊοῃ ; οπ {110 
σΟΠίγαγΥ, Ὁ 15 ΘΧΌΓΘΒΕΙΥ βαποι ον ὈΥ ἴῃς οχαιρὶς οὐ ΟΝ τὶβῖ, βοβα ἐθόβοη ἐτἰοπὰ 
δπὰ σοπιραηΐοπ θ)͵ὰδ (ῃ6 Ὀαϊονοὰ ἀροβὶϊα Φολη, δπὰ σῃοβα {Ὑἰοιν δἰρ ἴον Μαγίλα, 
ΜΓ, [μααΓα8, ἀπ ὰ Ομ οτβ, {6 ουδησο σαὶ Ὠἰκιοντίδη8 πᾶνο ἀοἰποαϊοθὰ ἱπ 186 πιοβὶ 
ΔΙ 806 τηαπποῦ. “ΠῚ μα Βηὰ 1115 Ὀοϊονθὰ οοιμρδηΐοι δηὰ ἔγιοπιῖ, γθ σδηποῖ δι ΓΕΪΥ͂ 
08 δοίΐπρ' ΘΟὨΙΓΑΓΥ ἴο δὶ8 βοηιπιοηΐβ, Π τνα αἶϑοὸ αν οὐτϑ:" Ὀαΐ ἰοῦ υϑ ἰ5Κ6 Βοοὰ 
ὙΠδὺ οἰοϊοα ΘΔ ΤΏΔΚΟ. γὼ αγὰ πιῃῷ 7γιίοπβ, ϑᾺγ}8 ΟἾΓΙΒΙ, 1Ρ ΥΒ ΡῸ ΨΗΑΎΘΟΚΝΕΒ 1 
ΟΟΜΜΑΝ τοῦ. (δυβη χν. 14.) Οἱ {Π|| σοηίγαγΥ, ἐλ 7 ἰοπαάςλὶρ οΥΓ ἐλε τοογίά ἐς ἐπ- 
πιῖίψ ιοἱἱλ αοα : ιρλοδοοῦεῦ' ἐλετούονγα το ὃ6 α 7γϊομα ΟἹ ἰλε ιοογία, ἐδ (λὲῈ ἐπεπὴν οὗ 
Ουά. (Φαπιρε ἰν. 4.) 
ἈΝΒΎΕΒ. ---ϑ. ΕΑΌΔΙΙΥ 580) 8,λοΙ ΟΥ̓ ΓΘΆΒΟΠΒ ἸΏΔῪ Ὀ6 δϑϑὶριιοα 10Γ [86 δ8']θῆςε οὗ {88 

πρπω ταν -Ὁ.».-ο,ἅ’νσ...φἰὐἰἰκ.δρ.γ...-ὋΠἐ ο΄.’ ῦϑν. ρ΄. ὖᾷ΄Ρ᾿  ..... 

1 Βρ. Ῥογίςιιϑ᾽ β ΒΟΥΠΊΟΠ8, ν0]. ἱ, 498. 
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ἀοβροῖ, νῖτἢ τοβροοὶ ἴο ρμαέγιοξίδηι; πο ἢ (1 ᾿ὰ5 Ὅσοι δββοσίοα) “9}68ὺ8 ΟΠ γιδὺ μ88 
εὐ μος λυ σῆϊ ον Θηΐογοο ὈΥ ργθοορῖ ΟΥ ὈΥ̓͂ ΘΧδΙΏΡΪ6. Ξ 

ΔΥμδὲ 15 Ῥδίγιοι βιὰ ὗ -- ΤΠ6 ἴον οὗ οὺῦ σουηίσγ. Βυΐ νἱιαὺ ἴον ὃ ΤΉ Ὀϊροιοᾶ 
ἴον οπεγίβῃθα ΒΥ 186 96 ν»)8, 'π 186 {ἰπ|86 οὗἨ 9688 ΟἸ γί δῦ, νμϊοἢ ἱπιρο! δὰ 16 πὶ ἴο 
ὉὈΟΙπἰ δῖ ΘΟΥ̓ΘΡῪ ΟἾΒΟΡ Πδίΐοη 88 δοουγβροά, βηὰ ἴο γτοϑίιβ6 ἴο σϑη θοῦ {πο πν ουθη τὴ 6 
δἰ ἐμ ϑίοδῦ σοορὰ οβῆοο ὃ --- 86 ῥγουὰ ἴονα ἀϊβρίανοὰ ὈΥ ἴ΄86 ατθοκβ, τὶς ἀοδριβοά 
{1:8 τοϑὶ οὐ τροϑοκὶπα 88 ἱρπογαπῦ ὈΔΓὈΑΥ ΔΒ ὕ ---- ΤΊΙ6 δ (ἰοὺ ἰονα οὗ οοημαυοδεῦ, {πᾶ 
τη ἀομπαίοα διλοηρ ἴδ6 Βοιηδλη8, βῃα δβιϊπν δίοθὰ {μδπὶ ἴ0 οηϑίανα (6 που ὃ --- 
Γμδὶ 6616 9ἢ ἰονθ, 8ο πὰς νδιηϊοὰ οὗ ἰῃ τοοάθγη ἔἰπη68, τυ ἢ! ἢ 16 8615 τηθῃ ἴο βϑοῖὶς [6 
Δασταπαϊβοιμθπὶ οὗ {86 ΘΟυΠΙΣΥ, ΓΤΟρΡΆΓ 688 οὐ [86 ΤΠ ΓΔ ΠΥ ΟΥ̓ 1Π6 πηθδὴβ ὈΥ τ δἰ ἢ 
(νι ἀσρτδηαϊβοπιθηῦ 18 ἴο 6 δοσοπιρ Ἰϑιθὰ : το ἔοδῦαγθ ραν -ϑρίσὶῦ, δηροηάοτγβ 
δι γἱ ἃ δῃηἀ δνθσῪ ον] ρββδβίοπ, Θῃσοῦγα 68 ΒίΆΥΘΓΥ, δηα ΘΧΟΙΙ68 Οη6 ρϑτὶ οἵἉ [ἢ 6 ̓νηλδ ἢ 
γ866 ἴο πιυγάοῦ πὰ οχιϊγραΐα ὑπ6 οἶμον ὃ --- Νο. ΟΥ̓ 118 βρίγιυ ΟὨΥΙ βου ΚΏον5 
ποιδίηρ. “Ῥαϊγιοὔίδπι '5 ἰμδὺ ΟἸ τ βυϊαπ ἰόν τ μοι, ισλιίΐε τὲ γεαρεοίδ αἬ δαογεα ἰὰε 
γιρλίς απα ἰλε ιοεΐζαγε ΟΥἩἨ ἘΝΕΒΥ ἰαπα, ΟΥὗὙἹ ἘΝΈΒΥ 7υτεῖρη ᾿Ἰπαϊοιάμαϊΐ, ὑδαοῖθ8 υ5 ἴο 
18} {ιϑὲ τἡν ἢ (ἢ 11 πη}18 οἵ ἡ διῖςα 5ρβοῖδὶ αἴδοιίοη ἴ0 Οὐσ᾽ Ονγ ΘΟΙΠΕΓΥ, ἴῃ ᾿ΓΟροῦ- 
(ἴἸο ἴο ἴΠ6 δρθϑοῖαὶ (168 ΟΥ̓ γυ!οἢ} 6 ΓΘ αηϊοα τι {86 τοσίοη {μὲ σίὶνοβ ἃ8 Ὀιγίἢ. 
ΙΓ οὖν ογὰς {6 η, ἱπουϊολϊθα ὈΥ ἢ}8 οσσῃ 108, ΟΥ ὈΥ (86 ρθῆ οἱ ᾿ὶβ ΔρΟΒιΪ68, {Ππ6 
τπιηΐϊνοῦβαὶ ΟὈΪ ζατίου οὗ ᾿υδίίςα διὰ ἰονο; "7, ἴῃ γορυ]αῖη {86 ἜΧΘγοῖθα οὗ λαβιϊοα δὰ 
ον. δ Ῥιοποιιποθβ ἴπδὲὶ ΤΟΙΣ Ἀμαὰ ται ἅτ ἴΠ6 ΙῃΟσ βίη τυ θη αἰγοςϊοὰ 
δραϊηκ [86 Φνείλνδηὶ; τΒδὶ τ] 6 τὸ ἀο φοοα μπίο αἷΐ πιδη, τὰ ἄγ Ὀουηά Φρεοϊαϊ 
ἐυ ἐὸ σοοά ππίο ἐλεπι τοῖο αγὸ οὗ ἰλε λοιδολοία οὗ γιωιλῆ; ιπαὺ αθδοιίοι οὐ ποσὰ ἴδ διὶ 
ΟΥΙΠΆΓΥ δίγοημι ἰ8. τυ 8 }}γ ἴο θὰ ονϊποοὰ Ὀοΐνθθῃ 58 Πη618 δ νγῖνοβ, ραγθηῖϑ 
δηιὶ οδιϊγθη, Ὀγοίμογε δη διβίουβ : ἢ6 885 ἡἠδοιάθαὰ {λαῖ ΘνΟΡῪ αἰἰἀϊοη 8] τἴ6, ὉΥ 
ἩΙΟἢ πιϑὴ ἰδ οςοηπροοϊοα τ ἢ πιδη, ἰ8 δὴ ΟὈ]οδιίο ἴο δαάϊιϊομαὶ! ἰονα: Ηδ δὲ 
βΕΔὈΠ ΠΡ οα ἐλό ἀμέψ Οὗ Ῥαϊγιοίϊδπι, ὈΥ Θϑ1 Δ} 15. πρ [86 ν ΤΥ ρτὶποίρ!α ἔγοπι τ δίοἷν ὑπὸ 
ἀυνγ πθοσβδασ νυ ἤονβ. [{ ἢ: Ὀοτο, τι ἀπυνγθαγίοα ραΐϊθησοθ, μδίγοιὶ δια σοηϊοιηρῖ, 
διὰ ρεγβοουτῖοιν ὑπο ἀθαῖμ, ἔγοπι [18 ) 6 νν 8 δάάνουβαγίθβ; ἢ Ηδ πιουγηφα νῖε {Π|6 
Ἰηοβῦ ἴθ οΣ δυτραῖῃγ ΟΥ̓ ἴδ ᾿πηρθηπρ ἀεδιγιοίίοη οὐ Φογυβαίοι ὃ; {{ Ης 
Σορθηίοι), δὲ ἃ βαοοῃὰ γἱδὶς οὗ ἢ)}8 116, ᾿ν18 εἴυτγίδ (Ὸγ [16 σοῃνογδίοι οἵ 118 σου γίῦθη 
1:6 ΝΑΖΑΓΘΠΘ68 “, --- Ὁ δἷ5 ὁπ σοησαςοῖ Πα βαποίἰο θα ραιγιοίϊβεη, ὈΥ ἷ8 οομά πεῖ 6 
οχοαμ βορὰ ᾿ξ, Ὀγ ἷδ ὁπ οοπεϊαοῦ μ6 σοπιπιδπαεα ἰἰ." Απὰ (μ6 Θχδιηρὶθ, πη οὶ 
“65υ8 Οἰιγῖδε {π 9 σάγα ἴῃ 118 οὐ ἢ ῬΌσβοη, 6 56, νγ88 [Ὁ] ουσθὰ ὈΥ 18 δρυδί!68, ν]}Ὸ 
νοι Ὀοίοια δῃὰ δον δἷβ οσυοϊχίοιι, βγεῖ δηὰ ΠΠΊΘΕΕΙ. Ἰαθουγοι ἴο ργοραχαῖο {π6 
Οεροὶ ἀποπρ ἰΒοῖνς οσσῃ ρθορΐθ, {86 δε νν8. Ενϑῃ οἱ, 6 ρτραῖ ἄροβιὶθ οἵ {πὸ 
(υμ τ} 68, θη Ὠ6 ἐπι ταν τς ἰο56 ρἴδοθϑ γῃοτα (ῃ6 618 γοϑι σὰ, δι βὶ ἀἰγοοιοά 
δῖ. ἰαθουγο ἴο {86πὰ;: δηά βιιοἢ νγγὰδ ἢ158 ρδί τ οὐίβιη, [πὲ 6 οου]ά ἢοΐ ΟὨΪΥ βαγ, ΔΙ͂ν 
λεαγέ 9 ἀεδῖγε απ Ἀγαψεν ίἰο Οὐα 70ν 1εγαεὶ ἐς, ἰλαί ἰλεν πιῖρλί δὲ δαυεά (Ἰλοτι. χ. 1.); 
Ὀὰ1, 8 6 ἰονο δα δι αἀθηΐ 88 11 845 ρυγα, "6 αἷἰδο ἀθοϊαγθ, 7 σοι ισἱδἢ τενδεῖ αο- 
οαγδε ὕγοπι Ολγὶρί, ἴὺγ τῖῶν ὑγείλγοπ, τὴν ἀἰπεπιόη ἀσοογϊηρ ἰο ἰλε Μεεὶ, τιολο ατὸ 
]εγαείϊοα. (Βοιι. ἰχ. 8, 4.) 

Νὺγ ἰ5 ἴδε ΟἹἀ 1 οοἰαπηοπῦ ἰδέογΥ ἀφοβία οὗὁἨ ἱῃϑίβηοοβ οὗἩΘ {16 ΠΟ ]6δὲ δπὰ πιοϑὲ 
ἀϊδιητογοβίθα ραδίγιοι δῦ. ΟΥ̓ δἱϊ (6 ὀοχαπιρίθβ γοοογάθα δ 6Γ ἴῃ δῃοϊθηΐ ΟΥ ἸΠοά ΓῺ 
Βιδίουυ, Ὑ Πβοῖ 6 βαογοά οὐ ργοίδῃο, ἰὲ νν}}} θ6 ΑἸ Ξἱς ἰο πὰ οπα δυγρδδϑίησ πα οὗ 
1Π|6 Πυβιτίοιι8 Ηφῦγον ἰοσίβἰαίον, Μοβοβ. 15 αἰϊδοδηιθηῖ ἴο ἴΠ 6 ΡΘορὶΘ ΟΥ̓ῸΣ ὙΒοιῃ 
86 ργοϑι θὰ ργϑβοπδ ᾿νἷ5 ΟΠ ΓΔΟΙΟΓ ἴῃ ἃ τηοδῖ ἈσαΔὉ]6 ροϊηΐ οὗ νἱεν. Ὑν θη {Π|6 ἀϊ9- 
Ρ᾽ευδυγα οὗ 6 ΑἸν ΚΠ ντα8 πηϑη δδίθα σαὶ πὶ {Π|6π|, Δἴθοσ {μοἷν ἸΔοἸ]αΐγουδ οοπάιιος 
δὶ Μοιιηῖ 8[."»6], ον ἔογο Ὁ]Υ ἀϊὰ δα ἰηϊαγοθὰα ἴῃ ἐμποὶγ ἰανουγ ἱ Ὑεΐ ποιο, ἐγ λοι τοι, 
ονρίνε ἐλοὶν εἴη; .. .. απὰ υ7 ποί, δέοέ πιε, 7 Ῥγαν ἰλδε, οἱ οΥὙ ἐὰν δοοῖ, υϑλίῖολ ἰλομ 
λαεί εργ(ἰοπ. (Εχοΐ. χχχὶϊ. 82.) Οπ δποίμοσ οοοδβίοη, ἩΠ6Ώ ἰΐ 18 τεϊδίθα {πα {{|6 
ΑἸ σΊ τητραίθπθα {πὸ ἀδδιγμοιίοη οὗ {π6 1δγβϑὶ δ8, δπὰ ουθῃ οἴεγοα [0 τμδῖ οὗ 
Βίη α φγεαίεν' παίϊοη απ πιϊρλίϊεν' ἰλαπ ἰλεν, ἤονν ΠΟΌΪΥ ἀἰὰ ᾿8 βδογιβεθ δὐοσῪ νίεν, 
ὙΠ ἢ δηνἐ τίου ταὶμ αν πανὸ δυρροδίοα το δΒίπι, ἰο 186 ἰονα οἵ ἀοάἂ δπὰ ἴο (86 ἰονε οὗ 
δἷ8 ρεορίε! Αὔοῦ ρονεγί!!}γ ἱπιθγοθαϊηρ ἔγοτῃ νϑγίου8 φοῃβ᾽ ἀογϑίίοπα, ἐμι80 {Π6Υ ταὶ 
δαδιῃ Ὀ6 ογρίνοη, Βα οὐϊδιηδὰ {818 ΔΗΒΉΓΟΥ ἴο 18 Βαρρὶοαϊίοηϑ, 1 λασα ραγαάρηεά, αο- 
εογαϊηρ ἰο ἰἦν τοογὰ, (ΝΡ. χὶν. 20.) [Ὁ ψοσὸ ἠοΐ αἰ Βοος: ἴο δάσο πυπιοσουϑ 

δ} 1 Ὁον. νἱ. 8. Σ (6 Δ]. νἱ. 10. 866 α4͵]80 οι. ἰχ. 1---8., χ. 1., χὶ. 14. 
8 αι. χχὶϊὶ, 37.; Τκα χῆϊ 84., χὶχ. 41, 42. 
4 Τμἶο ἱν. 16---30.; Μϑδιϊς. χῖ, 54.; Μαδσίς Υἱ. 1---. 
5 ΟἸΒΌΟσπ Θ᾽ 6 ϑουηοπδ οὐ ΟΝ τ βιίδη Μογ Ὑ, Ρ. 200. ὙΒ6 016 οὗ 18 (οαγίοο! ἢ πὰ 

διοοηιὰ ἀἰδοουγδοδ 8 ῬΑΣσΪΑΓΙΥ͂ ἩΟΤΊΠΥ οὗὨ ρογα38). 
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Δαἀάιτοπαὶ ᾿ῃϑίδπορϑ ἤγουν πα ΟἸἹά Τοβίατηθηϊ, οϑρϑοΐ ἶγ ἴσοι (6 Ὀοοῖς οΥ̓͂ ΡΞΑΪπις. 
(8εε6. 4 Ὀῤασ Πα] ἀπά αἰβδοιίησ ῥαβϑασα Ὀτγοδίμιηρ ἴ86 ρυγεϑὶ ραιγιοιϊδβιη ἰπ Ε᾿ξαὶ], 
σχχχνὶὶ. 4, 6.) 8.0 ἐγ, ἰπάθϑιὶ, γὰϑ δὴ δἰϊδοῃιηθηΐ ἴ0 {{Π|᾿Δ σου ΠΙΓΥ, ἴῃ μοὶ Ῥτγο- 
νἱάόποο ἰνα8 ρδοοα υὑκ, ἱπουϊσαϊοα διυχοησ 86 7678, ἰμδῦ {Β6Υ γογὰ τοααυϊγοὰ, ἤθη 
ζαϊκοη οαρίϊνα ἴο δποίδιοῦ ἰδ, ἴο δεεὰ ἐλ ρεϑασὲ οἵ ἐλ6 οἱΐῳ νυ ἈΠ μΟΣ ΠΟΥ τότ σαγσὶοὰ 
ΔΎΓΑΥ οαρίνοϑ, δῃ 0 »γαν μπίο ἐλὸ Ζοντα ὕον τ: 70», δ (6 ργορδεὶ Ψογεπιίδῃ, ἐν 
ἐλθ ρεασε λεγε γε “λαϊΐ λαῦε Ρέασε. (16τ. χχὶχ. 7.}} 

Τιιθ ρϑιγιοι δι ἰδ ΠΟΘ δὲ νδσίδποθ τ ὶ0 ἢ (ΓΘ ΤΟΓΑΙΓΥ, ἀπα {Π|6 ΠπΟΓΆ] ομαγασῖοσ 
18. ποῖ ὁομῃρίοῖα νι δουῦ ᾿ς. Α δβισιοῦ ρογίοσπιδῃοα οὗὨ ογ ἀμ ἴο {86 σοπημνπν οὗὨ 
τ ἰο ἢ τὸ ἰογπὶ ἃ ραγῖ, δηὰ ἴο [π6 ρονδγηπλθηῦ ὉΠῸῸΡ Ἡ ΒΙοἷ ντὸ ᾿ἶνθ, ἰηνοῖϊνοα πὸ ἰπ- 
ἐγ πσοπιθηῦ οὗ οὔὖῦ ρχίναία ἀυί168, οΥ οὗ οὖν ἀυΐγ ἴο ΟἿΓ {6 ] ]οὐν -ἸΏΘΏ ; 686} 15 βυ (ἢ - 
οἴθηοὶν ἀϊβεϊποῦ, απὰ δβοῖὰ οὐσὶῦ ὕο θ6 ἴην οἰ Υ οὈβαγνοᾶ. Ηθ 18 βοϊὰοι ἰοαπὰ τὸ θὲ 
8. βοοά ραγϑηῖ, Ὀγοῦδβοσ, οὐ γτιθηά, πιο πορ]οοῖβ 8]8 ἀυγ ἴο {86 Ραθ]ο δηὰ ἰο ἰδ6 δο- 
γνογπιηθηΐ ; 8ηι} 88 σβπηοὶ Ὀ6 8 σοοά ραΐγίοῦ 80 που] θοῖϑ ΔΗΥ ΟἸΥΪ, δοοῖαὶ, ΟΥ σοϊδενα 
ἄυϊγ. [0 15 ποῦ παίιιγαὶ ἴο 4 (γίβιϊδη το ϑηΐοῦ ἱπίο {86 δηςραι Ὠϊ65, οὐ ἴο οῦτοι! 
Ὠτ 8610 ἴῃ τΠ6 οονοπιίοηϑ οὗ ἃ παίϊίοη, Βοθν ῦ ἢ6 ΠΙΔΥ͂ Ὦ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙΙΥ ἀγάπη πο 
{π6πι. Ηἰ8 βου] 18 πιο ποσὰ ἴῃ ἐϊ8 6ἰθμηθπῦ, ἤθη Ὀγοδιϊης ΔΊΟΥ 416 ργοβοηῦ διε 
ζαΐατα Παρρίπαβ8 οἵα σουῦ]Ἱὰ, [ἡ τἀ ογίδιειηρα, Ὀοΐι ΡΌὈ]1ς δπὰ ργίναϊο, πες [6 
ἴο δἰϊονίαῖα τ 6 Ὠλίϑου 68 δη ἃ δπϊασρα ἴμ6 οοτίογί5 οὗ ἴἰ6 Ὠπμαλδη ἰἶο, ΟἸ γίδι δὴ ἢανθ 
νοῦ Ὀδθη [Ὀτγοπιοϑῖ ; δπὰ σι βοη (ΠΟΥ Ὠᾶνγα οοησοινοα ὑμοπιβοῖναβ ἰδ (ΠΥ ον] 160], 
αύϑη ἰηΐο ἴπ6 δοϊεὶ οὗὨ Ὀα1116, ἐμ ον ἢαν ποῖ Ὀθοὴ νδηϊηρ ἴῃ ἐγμθ Ὀγάνόσγ. Βυΐῖ 188 
Βιογοΐβαι, ἴο σε οἷν ΓΠΘΥ ῬΥΪποΙ ρα γ δϑρῖγα, 18 οὐὗὁὨ δποῦμον ἵμᾶ; ἱξ 'ἰ8 ἐμὴ οὗ δυθάυϊησ 
ἐποῖτ ον ϑρίγὶι, ἀοΐπρ σοοὰ δσαιηϑὲὶ αν], βοοκίῃρ (868 ργϑϑθηξ δηὰ οἰδγηδὶ ροοὰ οἵ 
ἐμο86 υεῖο πηαΐα ἔμθηι, δπὰ ἰαγίησ ἀοπη {μοὶσ ᾿ἰνα68, [ἢ σοαυϊτοα, ἴοσ [86 ἤδα οὗἨ ἴἰ 
Ιοτὰ Φόδβυ8." 

ΙΧ, ΟΒΥΕΟΤΙΟΝ 9. -- 76 Μιδίε ἰς ἐδλ6 πιοβέ ἱπιπιογσαὶ δοοῖὶ ἐπ ἐἦε 
τοογὶα. 

ΑΝΒΝΕΚ. -- ΤῊΪΒ δϑϑδουί ἷοη ψγὰ5 ἄγαὶ ργοπιυϊραίοα ὉΥ ἐπα δυἱϊμον οὗ (86 ἀσϑ οἱ 
δαβου, δηὰ Ὁ 88 Ὀθθῃ σορϑδιϑὰ ἰῇ ἃ ᾿δουβδηὰ αἰ σοῦ [ΌΓ5 ἴῃ (Βο86 Ρα ]οδιοη9 
τ ἴον να βίποθ Ὀθθη ἰδϑυ θα ἔγοπι [6 ρ᾿γθ88 ΟΥ̓ {86 Ορροβεζδ οὗ τονοϊδίίοῃ. [ἢ τ- 
Γαζιξοη οὗὮὨ ἐμ8 αβϑογιίοη, ἰὑ 18 δι ιβήοϊαπὶ ἰο τοῖον ἴο {μ6 νϑῦν δἰγοβυ ὀχ μι διὑθὰ ἴῃ 1868 
Ργοοδάϊπο Ραᾶρ68 οὗἩἨ {86 πιογα ΠΥ οὐὨ τ6 ΟἹΪὰ δὰ Νουν Τοβίδηθηι; [0 15 σϑϑ]ν 
τἀιιτοὰ τπαὲ τμ6 ΟἹ Τοβίδιπθηῦ ἀο68 τοϊδιθ ἱπιθλογαὶ δοιϊίοηβ ; δηὰ ΘΥΟΥΥ ἱππρηγιϊδὶ 
ΗἰβίοσΥ οὗ πιδηκίπα ταβὶ ἀο τΠ6 δα. ΤΊ αυοϑιίίοῃ ἰδ, τε ὨΘΌΒΟΓ (ΠΟῪ 6 80 γοϊδι θα ἃ 
10 ἰθᾶνθ ἃ (Ἀνουγδθὶα ἱπιργοβϑίοη ἀροῖ ἴδ πιὰ οὗὨ ἃ δουίοιιϑ τοδάθσ, [{ 80, δηὰ ἰἔτ86 
ΒΙΌΪα Ὀ6 ἴα ᾿ππηογαὶ ὈοοκΚ τυ ἢ ΙὉ 18 δβδϑοῦιοα ἴο θ6, ον 18 1Ὁ δαὶ {πὸ γοδάϊης οὔ ὲ 
βὨοι ἃ πανὰ τοι πιο πὰ ΠΟ ἢ 8 ἔγοπι ἐπα πιογα  γ ἢ ---- ἃ ἔδοῖ ἰμαὶ ᾽6 ἴοο ποίοσιουδ ἴο 
Ὀ6 ἀφηϊοὰ ὈΥ ἱπιραγιΐα] οὔβαγνοσθ. ΕΟΝΘΓΥ πλᾶπ τοδί ϊῃρ ἰῃ 8 ΟἘγιϑιϊδῃ σουηίγΥ Μ|}} 
δι κυον]οῖρα (π|688 6 να ἂἢ οπὰ ἴο Βηϑνγογ ἰῃ βαγὶησ Οὐ μουν 86) {π81 [080 ρθορὶα 
σὑσίο γοδὰ {πὰ ΒΙΌΪα, Ὀο] αν 115 ἀοοίσπ68, ἀπὰ οπάθανυυγ ἴο ΤΌγαι ἴμεν 1ἶνθϑ ὈΥ 18 
Ῥγοσορίϑ, τὸ ἴΠ6 πιοδὺ βοῦδγ, ἀρτίσιῖ, ἀπά ἀϑοδιὶ πλθαθοτβ οὗ {Π:6 σοπιπλα εν ; δπὰ 
εἶταν το86, οἡ τ οἵπον ἢδηά, πιο αἰδογοάῖο {π6 ΒΙΌΪ6, δὰ σθπουηοθ ᾿ξ 88 ἴδ συΐϊα 
οΥ̓͂ ἐποῖτ ᾿ΐνοβ, δγθ, σϑῆθγα ἢ βροαϊκίησ, δἀἀϊοϊοα ἰο {86 ἱ νίοθθ ; δ} 89 ῥγὸ- 
ἴλη βισϑηγίησ, ᾿γίηρ, ἀγα ηἰκθιηθβθ, δὰ ἰθννάπθβθ. [0 18 ΒΌΓΟΙΥ ὙΘΓῪ δἰ ΪΑΓ, (δας 
πιο ὉΥ τοραγϊησ δὴ ἱπιιογαὶ Ὀοοὶς δμουϊά Ἰϑδγῃ τὸ Ὀγϑοῖϊδα τλογδι τν ; διὰ τπδὲ 
οἴΒοτβ, ὈΥ͂ ἀἰδγαψαγάϊηρ ἰΐ, βου] ἰδαγη (μι οοπῖγασγ. ον ἰδ ἰδ, ἱπάεθα, καὶ τι8 
Ῥγΐποῖρ]68. δπαὰ γϑαβοπίησ οὐ ἰηβάεἶβ, ἱβουρὴ Ἰγεαυθ πεν δοςοοιηρδηϊοὰ ψἰϊ στοαὶ 
παΐαγαὶ δηαὶ δοχαϊγθα δ Ὁ} 1168, ἅτ βοϊ ἀοπὶ Κποόνγῃ [0 παῖ ΔΩΥ͂ ἱπλρΓαββίοη ΟἹ ΒΟΌΘΤ' 

ορία ὃ 18 ἴδ ποῖ θέοαυϑα (16 πηθη δηιὶ {ποὶγ σοταπιι πίοδίϊοηδ ἅτ Κπόνῃ ὃ ον ἰ8 
1ῦ 1παἴ 80 πιυοῦ 8 ἠιδίὶο οὗὨ [86 14}18 οὐ Νοδῖ, οῖ, Παν!α, Φοπδῆ, Ῥεῦου, δπὰ οἴμϑγβ Ὁ 
ΤΙΊια βαπο (πΐηρβ ἰπ Βοδί μη ῬΒΠ]υβορθοτβ οὐ τηοίοσῃ ἀπθαϊίονθιβ νου ὰ Ὀ6 με856 8 
ονὸς ψίπουῖΐ ποις. ΑΙ (μ6 ἀφοϊαπιδίίοηβ οὗ οὐῦ δάνδθυβασιεβ οὐ ἴδιεϑα βι )οοῖθ 
ΡΟ αἴ! Υ ῥτοόνα ἰδαϊ βαοῖ ᾿Ἰμδίδηοϑθ τὶ 8 ἀγα πιοτὸ δίπρμαν (ἄμα πὶ ἴμε. ὙΠ 
118 (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙ, ἀπὰ αὔοτιὰ πιδίῦθν ἴου ἀθθρ τερϑηίδῃοα : ΠῚ ἴμθηι ἸΠΕΟΥ͂ ΔτῸ 
Βαδιύααὶ, δπαὰ (χη κα δια ρἰογιπδηὶ ἰη (π6 νγοτῖς οὐἁ ραβδὶ Πατοπ. Ὑ6 βροῖδ οὐ {86 βδγ- 
τι η8 οὗ ἃ οἰ ]ὰ διῖταοι δὐϊθπείοη : Ὀὰδ ἴδ ΘΙΓΒΥ οοπαϊίοη οὗὅὨ {86 δηϊπιαὶ (ἐμαὶ νγὰ]- 
ἰοννβ ἰπ 86 τηΐγα ἰϑ ἀἰβγεσαγάθα, 48 θοϊηρ ἃ (πρὶ οὗ οουγβα. 'ΓΒΘ ΠΙΟΓΆ ΠΥ, δυο ἢ 88 ἰδ 

᾿ ΤΌΚΘ οἡ ἴπ6 Πυκίο8 οὗ Βοϊρίοη δηὰ Μογαιγ, 88. ἱπουϊοδίθαὰ ἴῃ 0 ΗΟΙΥῪ δογιρίασεδ, 
ῬΡ. 19ὅ---198. 

5. 806 ΡΡ. 848---849. Δη 862---871. σιργὰ, 
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8, τ δι οἢ 15 ἰουπἃ ἀπιοηρ ἀοἰβί8, διλουηβ [0 ποίησ τοτα 88ῃ ἃ [{|16 οχίοσιον ἀ46- 
οοῦυῶι. 7Τῆεν εαρίϊοϊίῳ ἄθην ἰλαΐ λεγε ἐδ απνίλίπρ᾽ ογιπιϊπαὶ ἵπ α τσϊολοά ἱπίοπίϊοπ. 
ΤΒο στοαὶ Ὀραγ οὗ {8656 ὙΓΟΥΒ ργεϊθηα ἴο ὯὨῸ ΒΙ ΘΓ ταοῖϊνοβ ᾿θδῃ ἃ γτορασζὰ ἴὸ {86 1 
δβαίοϊν, Ἰηϊογοδῖ, ΟΣ τορυϊδιίου. Αοἰοηϑ ργοσθοάϊησ ἴγοῦι ἴμ686 ψὑσὶποῖρ] 68 τουδὶ ποὶ 
οηἷγ Ὀ6 ἀοϑίίαϊα οὗ νἱγῖυο, Ὀυΐ πτοϊοβοα!γ ἀοίδοῦνα 88 ἴο (ποὶς ἱπῆαθηοθ οὐ {᾿16 
νει ονείνς ΟΥ̓͂ δοοϊοῖγ. {τα Βοαγὶ Ὀς ἱπο]ποὰ ἰονασὰβ αἀοα, 8 βϑοῦδσ, συ χμίθουβ, 
δηἀ ροαϊγ ᾿ἰΐδ Ὀδοοπμθ8 ἃ πηδίϊον οὗ εδοὶςα : Ὀυΐ ὑπαὶ τῆ ἢ 18 ροσίοσιηθα, ποῖ ἴογ δ18 
ΟὟΏ βᾶκο, Ὀυῦ τοι ἔδασ, ἱπίογοϑί, ΟΣ δι ΓΊΙοπ, Ὑ.}}] οχιοπὰ πὸ ἕγίμοσ ἤδη ἴἢ6 ογὸ 
οὔ πρλῇ οδη ἴοἰΐονν ἱῖϊ. [ἡ ἀοτηοδίίο 118 ἴδ μ.}} Ὀ6 Ὀὰϊ 116 ταραγα ρα ; δπὰ ἴῃ σοῖϊγο- 
τηδηϊ ποὶ δὲ αἱ. δυσὶ, ἰῃ ἰδοῦ, 16 086 ςαγδοίον οὗ ᾿ηβη 618. “1 γοὺ ἄδγε ἴο 
δβδογί," βαῪβ [ἰηριοῖ, α ΕὙΘΠΟΝ τσ ον, ἴῃ δὴ δάἀάγϑθϑ ἴο  ο δῖσθ, “ τΠδὺ 10 16 ἴῃ Ρἢ]1- 
Ἰοθορὶς ἔβπη}} 168 16 ἅγα ἴο ἰοοὶκς ζῸΣ πιοάεἷδ οἵ ἢ] αὶ σαβροοῖ, οοῃ) υρδὶ ἰονθ, βίποοσ 
ἷῃ {το 8ῃ:Ρ, οὐ δά] ἐγ διηοὴρ ἀοτηοδίϊοβ ὃ γα γουὺ ἀϊδροδθά ἴο ἀ0 8ο, ννουϊὰ ποῖ 
ΟἿΓ ΟὟ σΟηδοίθῃοθ, ΥΟΌΥ ΟὐὟσιὶ ΘΧΡΟΓΙΘΏςΘ, ΒΌρΡΓΘδ8 {86 [Δἰϑομοοῦ, ὄνθῃ Ὀοΐοσα γοῦν 
1ρΡ6 οου]ὰ αὐῦον ἴ ἢ" 3 
Μυςῖ, Βονονον, οὗὨ [6 Ἰπλιηογαὶ βιδιθιηθηΐθ ἩΒΙΟΝ ΔΓ,6 δδδογίοθα [0 οχὶβὲ ἰὴ {116 

Βιυϊο ἰα Ἰουπάφδι οη 8 ισί γε Ἰπαϊοπιίοι ἴο (μ6 πῖὰθ αἰ δσγθηοα ταὶ δι 858 Ὀοίνθθη 
δι οθηῖ δηα ΤΟ θΥ ΠΔΏΠΟΙΒ. Τὴ Ομαγδοίου ϑιὶς ἀἸβυ ΠΟΘΙ Οὗἁ ποθ γ}} ΣΩΒΏΠΟΓΒ ἰδ, 
{116 ἔγϑα ᾿ἰῃίθοουγδα οὔ 86 ἔὺπηο Β6Χ68 ἴῃ [δ ἀΔΙΪΥ ΘΟμηπι το οὗ "6 δηὰ σοηνογϑαϊτίοῃ. 
Ἡεποε τδ6 ΡΟΟΌΪΑΣ δγβίθπι οὗἩ πο οθγ ΤΩΔΠΏΘΙΒ ;---- Βθσ6 {Π͵0 βγβίθιῃ οὗ ἀδοογαπι, 
ἀο] ον ΟΥ̓, Δα τηοάφηῖγ (ΤΟ πα 6α οἱ ἴπ6 τηογἈ } γ οὗ δογρίαγο) ποῖ Ὀοϊοησ οπείγεὶγ 
ἴο ε|}8 το]αἰίου οὗὨἨ ἴΠ6 δεχϑβ, δπαὰ ἴο ἴϊ6 βίαϊβ οἵ βοοίθιγ ἰῃ μοὶ ἰξ οχὶϑίθ. Βαὶ ἰη 
186 δηοίοης ποῦ] ὰ {6 Γ6 τὴδϑ ποι ΐης οὗὨἉ {Ππ|9 ἱπίθγοουγδο. ἸΥ̓ΟΘἢ πΠ6Γ6 ΘΟ ΠΠΟΣ ἩΠΟΪ]Υ 
δῦ Ὁ}, 85 διθοης (6 Α.51|311ς8 οὗ 41} ἀρθβ; ΟΥ̓ ΘΓ βίδνϑ, βεπαπηδὶβ, πὰ ἱπέθγίουβ, 
88 Δ οηρ {86 Φόνα, δηὰ ἴῃ {6 Ῥγβίούψον ΔΡΘΒ: Οὗ, ΌὉΥ ἴΠ6 εοἴεοϊ οὗ οὐυδίομι (88 
ἀσβροίδα 88 ροβίεϊνο 1407}, (Π6Υ οοιά ποῦ ὀοΏνογδα ΟΥ 50 δυγοδαὰ Ὀαΐ σὰ (πεἷγ ὁσσῃ 
Ἰητηοα αῖα (ΔΠγ, 85 διηοηρ ἴθ6 ατϑοῖζβ δα οπιαπβ. Ηδποο ταὶ πὸ οδ]ϊ ἀπά [δε] 
ἴο Ὀ6 ἀε]ΠοΔ Υ δηὰ τηοάοδίυ, δὰ [86 τ 8016 δυϑίθῃι γοβαϊ ἰπρ ἔσο ἴμοπν, δὰ πὸ ὁχ- 
ἰβίθῃςθ διηοηβ δυο πδίϊοηβ. θη Ὑγοῖΐθ ΟἿΪΥ ἴο ἤθη; ἰδνϑ ὙΟΓῈ μίνοη ΟὨΪΥ ἰο 
ΣΏΘΩ ς ΒΙΒΌΟΥΓΥ γῸΑΔΒ τοδὰ ΟὨΪΥ ὈΥ θη. ΕΥΘΓῪ ὑδ]ηρ᾽ γ͵ἂ8 οδ δὰ ὈΥ ἴμ ἤδπὶα οτγὶρὶ- 
Δ }γ δῇ χοά ἴο ἱἰ ; δῃὰ 85 δυο Ππδιηθβ δα 0 δα]υποῖνο δἰ σηιβοδίίο, δυεῖν ΟὨΪ 
ἔτουιν {Π6 ᾿πίογοουγδα οὗ ἐμια βοχϑδ, ὑΠ6Υ οχοὶ θα ἰά648 οὗἁὨ ἱπά 6] 1 σΆον οὐ πη πιο ἐδ. ΠΟ 
ΣΏΟΣΟ ἴδῃ δἰ πλ}]δὺ πδιηθ8 Θχοῖα Βοἢ 0688 ΒΙΏΟΩ τἰ6 παϊκοά Τπαϊβη8. Απά ἤθῃσο, 
85 ἃ Ῥτοίυυπα οτος 5 Ἰοηρ ἀ8ὸ τοιιδσικοα, ἰμοτα 18 (6 βδτηθ ἀἰδγεποα Ὀεΐνγεθη (ἢ 
ἔγοα ἰδηρυδαθ οὗἨ ϑογίρίυσε δῃὰ (16 ἴγεθ ἰδηρτδρο οὐὗἩἨ ἴδε ἀτοεὶς δηὰ Βομιδη 
ἰϑρηῖλᾳ, 85 ἴπογὸ 15 οί [86 Ὠδκο 688 οὗ ἃ οουχίοβδη δὰ 86 πα κοάῃοθθδ οὗ δῇ 

ἀϊδη. 
ΑΙ ἰλίηπρε ισλαΐκοευεν ψ6 τοομϊά ἰλαΐ πεϑη δλοιιϊά ἀο ἰο ψοιι, (ο ψὲ ευξη 20 ἰο ἰλεηι.---- 

1ουος γον ὀνεμεῖθε ; δίοες ἰλεπὶ ἰλαΐί οσἰιγ8ὲ γον; ἀο ρουά ἰο ἔλεπι ἰλαΐ λαίε ψοι ; απά 
γαν 7ον λένε ἰλαί ἀδεριἐεγωὐϊΐῳ ὧδε ψοιι ἀπά μεγδεσμίε ψομ. ΤΑθ σγαοο οΥ Οοά, ιολιοὶὺ 
ὑγίημείλ εαἰναξίοπ ἰο αἷΐ πιδη, λαίλ ἀρρεωνεά; ἐδαολὶπρ τὲ, ἐλαί ἀεπυίπρ ὑπροαϊίπδες 
απὰ ποτγίαϊῳ ἰμδίε, τος δλοιμὰ πε εοδετγίψ, τἱἰρλίεοιαίν, απὰ ροαϊΐν ἵπ (λὶδ ργεδεοηὶ τοογϊά." 

ϑυςδ, Τοδάοσ, 15 Δῃ δορί ίοσης οὗ ΟΠΝγδιίδη τόσα γ. «Φυὐσο οὗ 86 αἰδεμοοά οἵ (δ6 
Δεδου Ὁ τηϑα ὈγΥ 1ἴ9 ΘΙ ΘΙ ο8, ἰπαὲὶ (86 Βίθϊα 8 {6 πιοϑὺ ἱπηπιοσαὶ Ὀοοὶς ἰὴ (ἢ 6 
που] δ “ΤΟ ᾿ὴ δαγβ [86 ῥγοίουπά δηὰ ρεποίγωζίπρ Ἰμοοῖκο, τ βοίῃ ὯῸ 9Π6 
ὙΠΠ δοσυϑα οὗ δηϊμυδβίαβηι, “ οοπίαϊπε δ0 ρμεγζεοί α δοάν 97 εἰλιοδ, ὑπαῦ Τϑδβοῦ τδὺ ὉΘ 
Θχουδοὰ ἔτουι ἴδ6 ἸΠαΌΪΓΥ, δίῃοθ δὴ6 βηἀ8 τθ π᾿ 8 ἀυγ οἰθδσοσ δηα βϑϑῖοσ ἰῃ σουθι δ οῃ 
ἐῃδπ ἴῃ Βογβοὶ "ὁ 

Χ, ΟἸΕΟΤΙΟΝ 10. --- Τὴε Βίδίε ἱποιμϊοαίεε α ερὶσὶξ 9. ἱπίοϊεγαπος 
απᾶ ρεγδεοσμἕϊοη. 

ΑΝδν ΚΒ. --- ΤΉΘ αποϊοηξ δἀνοτβασίοθ οὐ {μ6 οδροϊ, 85 »|ῦ}]} δϑ ἐμοὶ ποῦ τη οἄογη 
ΘΟΡΥ ̓ ἰϑῖ8, αν σεργοδθηίθὰ {86 σε] σίοη οὗ Ψε8ι18 ΟὨγὶϑὺ 85 οὐ δὴ ὑπβοςῖαὶ, υποίοϑαγ, 

} Ψοϊπογ Ἶδν οἵ Ναδίαγο, Ρ. 18. 566 δἷδο ῬΡ. 38, 39. δεηργὰ. 
3 Τιηρτιοῖ ντᾶϑ δὴ δάτῃηϊγε οὐ Ὑ᾽οϊιαῖσο; Ὀαὶ ἀϊδαρργονοὰ οὗὨ πἰβ ορροδίείοη ἠο τ βι  Δη Υ. 

866 ἢϊ8 Βονίον οὗ ἴδὲ δυϊδοτ᾿Β τνοῦΐβ, ἢ. 364. ΕἼ]]ογ 5 αοβρεὶ 118 οσσῃ ὟΥ 688, ὑΡ. 72. 
14, 75. 

8 Ὧγ. ΒεοῃἼΟΥ. 4 Μαῖῖ. νἱὶ. 12.. νυ. 44.; ΤΊςϊ. 1...11,.12.Ψ 
δ (ποογηίηρς ἴπ6 Οοπίγδάϊοιοπ8 ἴο πιογα Υ, πὶ ἰσ ἢ αγὸ (ΑΙ ϑο γ δ] εχεὰ [0 αχίδι ἴῃ [86 

βεγί ρίυγοθ, δβεα [86 ΑΡρεηάϊχ ἴο (8 Ὑοίυπιο, Νο ΙΧ. ἐπ )ηὰ. 
6 Ἰροκοβ [κἴον ἰο Μσ, Μοϊγπευχ, Δ. ἢ. 1696. Ὑ͵ογίβ, τοὶ. ἐν. ἢ. 827. 4ϊο. ςἀϊῖ, 
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Βιιτῖν, δηἃ 80] ΠΥ σοτηρίοχίοη, ἐπα σ ἐο ἀοϑ ΤΟΥ͂ ΘΥΟΤῪ οἶον Ὀμὰἐ ἰἰβο! 5 Απὰ ἰέ 
ταῦϑὺ Ὀ6 οὐποα {Πὰὶ ἰῦ ἀο68 ἰδηὰ ἰο ἀδβίγου ΘΥΟΓΥ οὐ ῦ, ἴῃ ὑπ 5816 ΠΔΠΏΘΓ 85 
γα ἱπ ΘΥΟΥῪ δα Ὀ)οοῦ ὕθπὰβ ἴο ἀδβίγου {]βεμοοα, {μαὺ 5, ὈΥ γαζίοπαὶ σοπσϊοίϊολ. 
ΤΙ βαπια οὈ͵θοίίοη πιϊσῃΐ Ὀ6 τσοὶ δσαϊηδὲ [6 Νονιοπίθη ΡΠ ΟΒΟΡΏΥ το ἀ6- 
δίγονοα {1Π|6 Οκἰεὐϊαῆ (0168, ΟΥ ἀσαϊηβὺ (Π6 ΟΟΡογπίοδῃ δϑυβύθια, Ὀθοδυϑα ἴπα ν βίοηβ 
οὔἁἩ Ῥιοϊθπιυ δπὰ Τ γοβο- ΒγαΒα ναπιϑηθα Ὀθίογα ἢ, ΤΠ βίη οχοηρι 5.68 ΘνΘΡῪ ἰπδ- 
τοῦ ἰυϑῖγθ. Απὰ ἴῃς ρ] ππθτῖηρ ἰδπιρ5 οὗἩ αϊηλη Κηοπ]οάσο, ᾿σμϊθὰ ἀρ Ὁγ 6 
ῬΒΠΟΒΟρΒΘγβ, βογνϑά, ἱπάθϑα, ἴο σοπάποῦ ἐΠ6πὶ 88 8 Ἰρβὶ βϊηϊησ ἴῃ ἃ ἄδγκ ρἶδοο : 
Ὀμὺ {818 πϑ8ῦ πα ΌΓΑΙΥ Ὀ6 ΒὰπῈ ἴῃ ἃ Βα ροσῖογ ἰϑἴγθ, γῆθῃ (6 δ οὗἉ τὶ αὐθοιυιβηθ88 
βδῃοιυϊά ατἰϑθ. Ὑπὸ (ἀοϑραὶ, ὑπογοίογο, 18 80 υπβοοϊδἷθ 8 ἴο ἠϊβογθϊς δγτγοῦ, τ τἢ 
ὙΠ Ὁἢ} ἰΐ 18. 89 Ἰποοιη Δ  ὉΪ6 88 Πρ νῦ τι ἢ ἀαγίκηοθ8. Βυΐ ἴὲ ἰΒ αν ἀδηΐ [0 ΔΏΥ οπθ πὸ 
Ὑ}1 ΠΑ] ὨΪΥ οχδπιῖηθ ἴμ6 ΒΙΌΪα, τηαῦ 118 Ῥδρθβ 40 ποῖ ἱπουϊοαΐα ΔῃΥ βυοὰ ἐπίῃ 48 ἃ 
Βρ᾽ γἰῦ οὐὗἁὨἨ Ἰπιοίθγϑησθ δπὰ ροσβοουίοῃ. 

10 15. πὸ} Κηόνη {Ππδῦ 186 6πτ͵β, τὸ σγοτα αἰϑεϊ συ ϊθμοα [ὉΣ (ποῖ βρί γιτααὶ ῥσίὰβ 
πη Ὀϊσκοῖτγ, δηἃ 0 τασαγαθα οΟἴποῦ παίίοπ8 τὴ ἢ ἂῃ δἰπιοβὶ δΟβοϊ ἴθ ἱπίοϊογαποο, 
ὍΟΓΘ ΠΟΥΘΡ ΠΊΟΓΕ 5Β[ΓΟΏΡΊΥ πιλγκοὰ ὈΥ̓͂ {Ππ᾿6868 Ομ δοιου διϊοΒ (ἤδη δὲ [86 {ἰπι|6 ἤθη 
6808 ΟΠ γιδῦ ἀρροαγοὰ. νοη ἴ{π Δροβϑίϊθβ ψγογα ποῦ Ἔχοιιρίθα ἔγομι ἃ βῆαγε οὐ τὴ ΐβ 
ἙΟΠηγδοῖοσ, Ζαδέον, βαϊὰ ΨΦοῆηπ, το δαὶ ὁπ6 οαπίϊη 5, ομέ ἀεφυϊέα ἐπ ἰὄᾶὲν παπιδ, απ τῦὸ 
οτϑαά ἀιϊπι, δδοαιδο ἂθ Τοϊίοισοίλ ποί ιοϊὰ 8. Απὼ ὕόειδ βαϊά ππίο ἀἰπι, ον τα λὲμπι 
ποῖ; [ον λδ ἰλπαι ἐδ ποὲ αραϊηδί τι ἐδ ὕυγ ᾿΄Ζ. Αραὶι, ΦΌΒη βηὰ “8π|68, τηπονϑὰ τ ἢ ἰπ- 
ἀϊσπδήοη ἀσηϊηϑῦ (86 ἸΠΠὈ] ἀπ 8 οΟὗἩἨ 4 ϑδιηδυ ἴλη ν] Πᾶσα, Ὀσοδι86 (ἢ 6 ἀθο] θὰ ἰοὸ 
Τϑοοῖνο {μον Δί αβῖον, 5811 ἀπίο Βὶπι, Ζογα, ιοἱϊί ἐΐλοι ἐλαΐ τοὸ σοπιπιαμα γε ἰο σοηιθ 
εἰοιση ἤροπι λεσσυοπ, απαὶ σοπϑηηιθ ἔλέπι, αὐ Εἰίων αἰά δ Βιώ ἀὸ ἐιγποά απὰ γοδιιλε( ἰλοηι, 
απά καϊά, γε ἄποισ ποί τιολαί πιαππον οὗ δρὶγὶἑ νὸ αγὸ οὐ. ον ἰλὲ ϑύη 977 πιαπ ἐδ ποῖ 
δυπιθ ἴο (ἰδδίσον πιοπ᾿ 8 ἰἴϊσδ5, διιΐ (0 δατδ ἔλθπι. ὅ8ο. ἱπιοϊογαπὶ νγὰ8 ἴῃ6 βρίγὶῦ ὀνϑῃ οὔ 
{16 ὈοϊΪονεὰ ἐϊβεὶρία, δηεὶ 80 Ὀοπανοϊθπὶ νγ88 (μδῇ οὐἨἉ Ομτὶοῖ. [Ιπ 48 παίϊομ, τἤθπ, 
πηὰ εὖ 1|}}5 ἄμε νγῶ8 ΟἸγῖβῦ θογπ ἀπά οἀυσαίοα. Βυῖ, ἰπδίοδά οὗὨἨ ἱπιϊὶπρ, οοὰπ- 
ἰοηΔΠΟΪΠσ, ΟΥ̓ ἸΥΔΥΥΛΠΕ Πρ ἰΠ ΟΘΓΒΠσ ΘΟ πὰ ὈϊροΙΓΥ, πα ἱδυσῃῖ, ἐπ αἱΐ ἱππίαποεε, {πον 
Οὐ ον π 685 δπα σι]; δι Θη)οῖποα, πεῖ τοβροοῦ (0 ΘΥΘΤῪ βΒ Ὀ]Θοὶ δηᾶ μούβοπ, 116 
τηοδβῦ ἡ θδοϊατα πιοιϊογαίίοη, ΘΓ ἐν, δῃ ἃ σδ ΠΟΙ ; --- ποῖ, ᾿πἀοοα, {86 ζἈπἰ!ΟὩ 8068 
ΠΟ τ ΠΥ οὗ ᾿σεπιϊουϑ θη ἴῃ πηοάθτπ {Ππ|68, ἃ Ῥγοίοβϑοα πα ἤδγθηςα τὸ ἔγυῖ δηὰ 
ΠΟΙ [1688 ; --α θυ ἃ Ὀεπονοΐίθηῦ δη σδίμο]ς δρὶγιῦ ὕονσαγβ ΘΥΘΥΥ͂ πη8η, ἐμὰ ἃ οδπιϊϊὰ 
δηι 80 ὁπ6 ὑονν ΑΓ 8 ΘΥΟΥΥ͂ δγριιπιοηΐ Ὡπα ορ!πΐοη. 1)180 ποιὸ οὗ παιΐοηβ, βϑοῖδ, ΟΡ. 
ῬΆΓΙΥ, 88 βυιοῦ, ψόγα ἴὸ πἰιῃ ποιδίηρ ; αἀἰβυ ποι!οῃδ οὗἁ ἔγι ἢ δπὰ 8 βεμοοί, σίσαῦ διὰ 
ὙΓΌΠσ, ΤΘΙΘ ἴο ἢ πὶ ΘΟΥΘΥῪ ἰδίησ, Δοοοταΐπῃ ἴο [δῖα ΒοΒ6πιο, ἢ6 ἔγαπιθα δῖ5 ιπβῖγιας - 
ἀἴοιβ ἀπε 1γῖ8. ἴδ ; δπὰ ἴδ βᾶπηὸ οδίθο] !ς βρί τις δηὰ 1τϑοάομι ἴσοῦλ ᾿πίοἰγβησα οἰαΓαο- 
ἴθι Ξ6 {86 ττιθρ8 οὐὗἁὨ Π18 Δροβί]68. 

ΤΊια πιοάἀογαίίοιν οὐ βᾶσδῃ ρονθγῃχηθηΐβ, δπὰ {Π6ῖγ ΠΙ ΌΘΓΑΆΪΕΥ ἴῃ ρταπίησ πη]ϊπηοὰ 
ἱπάυ! σοποθ το {86 ἀἰῆυτοηι τοι .65 οὗἨ τουβρ ὑμαὺ ΟὈϊαϊποα διηοης 86 Ποδίμθηβ, 
᾿νᾶν ὕθαη πιλσπ θα ὈΥῚ ἴΠ|6 Ορροόβοῦβ οὐὗἨ ΟἿ γΙβι ᾿ΔΏΠὙ, πὰ ου]οσ ϑοα 85 1 υπὶνογεβαὶ 
Ἰθοτιν ἐπα Ὀοθη ΑἸ] ονγοά, σου 8ῊΥ ταβϑίγαϊ πῦ Ὁροη Πα ρθῆ Οὗ ϑϑισγοῖ ργησίῖοοβ ΟΥ̓ 
τθῃ ἴῃ 1Π6 Θχοϑγοῖβα οὗ σοϊρίοη. Βυὺ {818 Γοργοϑοπίδιίοη 18 αυἶἱϊ6 ΘΟΠΕΓΑΓΣΥ τῸ 186 
ἀγα. ΤῊ Βοπιδη σονογηιηοηῦ, ἴῃ 18 ΒΡ τ βϑίοη οὗἁ {Πππ ΒΟ ΒΘ ΔΙ δ πιγβίογ 5 
(ΥἹοῖ ποῦ πα πιουβ ἕν {Π|6|Σ νοϊαρίιοιιϑιι688 πὰ ἀθὈδυσ 6 Γ168), οοναμοίρε τἰδοῖ 
δοϊοῖίψ ὃν ἰλδὸ πιιτίπιδ οὗ οἷοί ροίίον, ἰοῦ ΔΠΥ Τοραγὰ νθμδΐθνοσ (0 (86 τοϊ κίον 
ῬΓΕΙοΧ 8 οὐ [μ6 πογηβίρροτβΣ Απὰ ποιλιΐπρ' οδπ Ὀ6 πιοτα ᾿π)ατγίουβ ἴο (Π6 το] κίοη οἵ 
ΑἸιγίϑυ τη {|| πιδὶ ἰοῦ βυσροϑίίοπ πὐΐοῃ οὔθ ἱπβιϊοὶ τερθαῖβ δον δποίμοτ, (μπξ 
Ῥογβθοιϊίου ἴον το σίοη νγ88 ᾿πἀεριοα ἴον 118 ἢγβιὶ σἶ86ὲ ἰὼ (π6 ΟΜ γι ϑίϊδῃ βγϑΐθια ς 
ὙΥΠΟΓΘαΘ 1[Π6 ὙΘΡΥ γεῦογδα ἰ8 (π6 γχρὰὶ ὑγατδ, 85 ταὶ σὶιῦ Ὀ6 ὑτογθὰ ὈΥ πῆϑηγ ἔδοϊβ σὸ- 
οοτγοα ἔῃ ἰδύογυ. Τὸ ᾿Ἰηβίμῃςα ΟἿΪΥ ἃ ἴδ : --- [86 ΑἸοπδπ8 δ᾽ ον δὰ πὸ αἰϊθγϑῖῖον 
Ὑ δίονον ἴῃ τΠ6 το] σίοη ΟΥ̓ (πον διιοοϑίογ ὃ; δηα, {πϑγοίογο, ϑοογδῖθβ δυβεγοὰ ἀφδιδ, 
ΔΑ ἃ δεί6ν" ζογίλ 07 δίγαπρε ροάφ, ἴῃ ἴῃ. βᾶπιθ οἰἵγ οὗὁἩ Αἰδὸπϑ ἴῃ το, ἔοατ δυν γοὰ 

1 Ἡεθροοιϊίης ἰδ σπαγροβ οὗ σι ο γ Ὀγουχαΐ δραϊηβὲ ἐπ 6 Ιβγϑα 65 ἴοσ μαξίηρ ἴοὸ ἀοδιΒ 
ἦη6 Οαπδιηϊτ68 δηὰ οὐποῦ ηδιίοηβ, β6ὸ [6 Αρροπαεΐὶχ ἴο [Πἰ8 νοϊυμθ, Νο. ΙΧ, ἐπ γγά. 

2 560 1Π6 ΥΟΤΥῪ ἱπιογοβεὶπρ δοσοὰηῖ οὗ [π6 ργοσοθάϊηρβ οὗ [86 Ποϊμδη ρονογητηθηΐ ἐπ τλῖβ 
δαῖτ, ἴῃ [ὐνγ᾽» ΗἰβίοτνΥ, ὈΟΟΚ χχχίχ. σἐμαρίογ 8--- 19. ΤΏ ᾿σοἰουγαιθα ἀοογρα δρδῖπβϑι τὸ 
δος ΠΑ] π τηδοτπρβ 8. 581}}} ὀχίδιιδ οἡ ἃ ῥ]αῖθ οὗἨ σορροσ, νος ἢ ττᾶβ ἀπ ὉΡ ἀθους ἐμ 9 
τα ἐἰ.|16 οὐ τὴ6 βϑονοητῃ σοηΐυτΥ, δηὰ 8 ἢον ργοδεγνοα ἴῃ 1.6 ἐτη ροσίδὶ ΠΣΌΓΑΓΥ αἵ ὙἹοΏ τι. 

3. Ἰεοοτιῖ, ἰῃ Αὐϑορδσ. ἢ. 374. οἀϊι. Βαβ)}. 1582. 
4 7) ῖορ. [μιδντ, ἀο Υ 1ε186 ῬΗΠοΟΘορποτγαπι, 11. ἰ,. ας. δ. 8. 19. ἴοπι. ἱ. ῥ. 174. οἀϊξ. Ἰζοτ το] 1, 

ΖΕ λα, Ὑ ἀὺ, Ηἰπῖς, 110. 11, 6. 13. Χοπορδου. Μοιποσδθὶα ϑοογαιίβ, 1}. 1, ὁ. 1. ᾿ 



“πὰ Μοναὶ Τγεοορέθ οΥ ἐλ Δ ἰδ. 40] 

δηὰ ΠΥ γοΑΓΒ δου τ8, ῬαᾺ] οὗὨ ΤΆγϑυβ γγ85 ομαυρϑὰ τῖτ [86 5Άπ|6 ΟΥ̓ ΠΊ6, ὃψ 66- 
ἑαΐὶπ ρλιοδορλογα οΥἩΎ ἐλὲ Ἐρίσιγεαπα απὰ ὁ) ἐδλε δίοϊοα, δοοαιιδο ὧδ ρμγεαολεί επίο 
λόπι εξ ἀπά ἰλε τεϑιγγεοίίοπ. (Αοἰδ χνὶ!. 18.) Βυῖ ογῈ 8 Β' ΠῈΣ δου ΓΙ ἴο 
06 δπηρ]ογεὰ ΟΥ̓ ΔηΥ ΟἸ γί βιΐδη βιδίθ, 10 σσου]ὰ θ6 ἱπιρα (6, ποῦ τι ΓΕ ΪῪ ἴο {86 ΡΟΙΪΟΥ 
ΟΥἩ ρονοσπογθ, Ὀυΐ ἴοὸ ἴμ6 τθροὺ οὗ ρῥγίθβίβι ΤῈ οἀϊουβ ὈίροίγΥ οὗἨ Απιοοίιυ8 
ἘΡΙΡἤδης68 (1 Μδος. ἱ, 41.) νἢ}} ποῖ δαβϑιὶν οβϑοᾶρα {πὸ σϑοο]θοϊίοη οὗ δηγ, Ὀαΐ οἵ 
{ο86 Μ{ΠῸ ὙΠ} ἐτηραῦθ Ὧο ἴδιο ποὺ ἀγταῖρη ΔΠΥ ογίπιο, οχοθρὶ 1 Ὀ6 Τυυπὰ ἴο ἰηνοῖνα 
ἴῃ [8 σοηϑθαθηςο8 {π6 ἐγίοπά8 οὗ σονϑαϊοὰ το] σίοθ. δα (πὸ ἰαν οὗ {π6 ὑνγοῖνα 
14 0]68 δὶ Βοιῃθ, τῇ οι τοι το ἴΠ6 τογβηὶρ οὐὗὁἨ ΠΟῪ ΟΥ̓ Τογοῖρσῃ ροαδ᾽, Ὀ66 ἢ ἐοηβὶ- 
ἀογρὰ 8 ὕπ6 οαϊοῖ οὗ ἃ Οδγιβίϊδῃ ῥυῖμοο, ἴμ6 Ἰουάοϑὲ οοταρίδιηῖϑ που ὰ μανα Ὀδθη 
υαἱἱογοα ἀραϊηϑὶ {86 δριγὶς οὗἩ ὈϊσοίσΥ ὉΥ Ὑ δ] ἢ ἰΐ νγα8 ἀϊοίαίθ ἃ. Απὰ ; Ὁ {6 ἀδηιο]} - 
(ἴοη οὗ (86 ἰδτηρ]α οἱ ϑδογαρίβ δπὰ [515 δὰ θθβῃ οἴδοιθαὰ Ὀγ {86 ογάὰδγ οἵ δ δοοϊθβὶ- 
ἈΒΕΟΔΙ δγῃοᾶ, ἰηϑίοδα οὗὨ 8 μοαίμθῃ βοηδίβ 3, 1ἃ σου] ἀοι Ὀ11685 μαννα Ὀθθη δίγὶ θὰ δῃ 
αἰτοοίουϑ οαΐγδσα ρου {86 14] 16 ηΔ0]6 τὶρμῖβ οὐ ρῥγῖνϑία πα στηρηῖ, ἰηϑίοδα οὐὗ ὑυοϊησ 
Τοργοϑθηϊοα 48 ργοοδδαϊηρ ἔγοπι ἴἢ 6 86 οὗἉ “ἃ ΘΟπηοῃ ργΙνΊ]οσο," δηὰ δϑου θὰ ἴὸ 
1π6 “ οοἷὰ δὰ ζβθ} 8 οἰϊοσιβ οἵ ροϊ ον." 5 ΤΙογῖυβ ῥγολ! οὦ τ6 Εργρίίαη δηὰ 
“ον 188} του 5], ὈΔηϊδηῃοαὰ {Π6 46:8 ἔγοαι οιμθ, δηὰ σγοϑισαϊποά [Π6 πόουβιρ οὗ [86 
Πνυϊὰβ ἴῃ δ] “ ; νι }]6 ΟἸδυαυ5. οπρὶ ογοὰ ρμϑμδὶ ᾿ἰδν8 ἴο ΔΌΟΙ 88} ὑμεὶν το σίοη. δ 
Ἰοπι αη δη4 Υ ἐβραβίδῃ Ὀδηϊβμοὰ [μ6 ῥΒι]οϑορίογβ ἔγοαι Ἐοτηθ, δηὰ {86 [ΌΓΙΘΓ σοῃ- 
βηποιὶ βοῖης οὗ ὑβδηι ἴῃ ἴ86 ᾿5]αη 8, ἀηὰ ψδϊρροα οὐ ρυὺ οὐμοῦβ ἴο ἀθδῖμβ.5 Νοιβίηρ, 
τπογοίογθ, οδη Ὀ6 τότ υπϊουηαοα ἐμὴ ἴΠ6 δϑβοσίίομ, {ἰπαῦ ᾿ῃτΟ]οσδησα πη ρογβθου- 
τ0η οὐγα ἐδοὶν ἰη!γοάἀποίίου ἴο ΟἸΥ ΙΒ Ε 18 }} : δίηοθ ἴΠ6 νἹοϊοηῦ τηθδη8, ὙΒΊΟΝ 10. ἐλγεθ 
λυπάγο ψοαγα αὔίετ' τ ογὶριίπ σοτα δὐορίοα [ὉΓ [Π6 ρΌΓΡΟΒΘ οὗ ογυββίηρ [818 νΟΥῪ Τὸ- 
Ἰσίοη, --α αὖ ἴ16 εἶπα τη 118 ργοίδβϑουβ ΔΥ6 ὑπίνουϑα ἐγ δοϊκπον]οάροα ἴο Βᾶνα Ὀθοη 
δθοιὰ ᾿μοῆϊρηϑινοῖ δηὰ ὑηδιῃ Ὀ 1001, --- ΑΓ 00 τῦ6}] ἰγσηότῃ ἴο Ὀ6 οοηἰγυνογίοα, [0 15 
ἴΠ6 ἀυ οὗὨ Ἔυ σΥ σοοά ρσονογημηθηΐϊ ἴο ρῥγον ἀθ (Ὸγ {86 ΒοΟΌΓΙΥ οὗὨ δοοϊοῦν δηᾶ οὗ 
ἸΏΟΓΑΪ ΟΓΩΘΥ, ΤΠν Ἅ6 ἤλγς Β66Π, 28 8 ἱπῃηροτίδηϊ ΟὈ͵δοοί οὗ δίϊθηζοη, ανθη πὶ ἢ 
Ῥδυδὴ ρονογηγηθηῖδ. Τίιο τυ ἶηρβ οὗ ἴΠ6 ΟΡΡρΟΒΟΙΒ οἵ τονοϊαϊίοη, 'π ΟἿΓ ΟὟ ἀδΥ 
ἜρΘΟΙ δ γ, ἀγα βυδνογβίνα οὗ Ὀοΐθ. πάν (Πα τηδϑὶς οὗἩ ζχϑϑ ἸπαΌΣΥ (πο τ. 6 
(ἀο5ρεὶ ἀφιλδηάβ δηὰ ἰην 68, δῃμὰ οἵ νοΐ 10 28 βίοοα {86 ἰοδῖ ῸΣ ποῦ {Π8ῃ οἰρὰ- 
ἴδῃ θη Σἶο8, 88. 1 γι}}} το (86 οηὰ οὗ (π16), ΒΟΥ Ὠδνα σοηλρ!] 64, ισΐλοιέ αοζηποιυ- 
ἐν ισπιοπί, ἴτοτα (ἢ 6 οὔϊ-τοδα Θὰ ρτγοἀᾳποίίοηβ οὐἁ [ΌΣΙΔΘΓ ἰη816]8, ἀβαὰ ἤδνα οἰτου]αῖρα 
ἔγοπι (06 ργθβ5, ἰσαοῖβ οὔ 186 πιοδὺ ἀδϑίγαοίίνο θη ΠΟΥ ἴὸ (6 μα Ὁ]]ς τπογα}β δπὰ 
βαίεῖγ. Απὰ σι θη {86} δυδον [86 δοηΐοηςε οὗἁ ἴπ6 ἀεἐδεγαίείῳ υἱοίαίεα ἴαττβ οὐ {1161 Ὁ 
Ομ ΤΥ, (ΒΠΘΥ 68}1} 1ὁ ρογβεουϊοη. “Βυΐ ρογβθουτ!οῃ ἴῃ ΘΥΟΓΥ ἄσρτοθ, δὰ νη βαίενεγ 
ΔΌΤ ἰρ68 ΔΗΥ͂ ΤΔΠ ἰπ Ὦ15 ΟΝ} τσ 8 οἡ δοσουηΐ οὗ ἢ15 τοὶ ]ριουβ ὕὑδηοία, --- ὑγοσϊαοα 
λὲ δε α ρεασεαῦδῖε πιεπιδεῖ οὗίλο οσυπιπιμηϊίψ, ἀπά οαπ βἰνε α ρΓΟΡΕΥ ἔομπ ΟΥ̓ οὐπλάδποο, 
ἐλαὶ ἀΐα ρῬγὶποίρίδε γοχεῖγ οὐ αἰΐοισ ἀὶπι ἐο οονιάίπμδ 80, ---- 8 ὙΒΟΙΠΥ ΟΟΠΙΓΑΥΥ ἴο {}|6 
δρὶ γιῦ οὐ 186 (ἀοθρεὶ ;" 88 ὙΓ6]] 48 4}} δου πιοῦν, σου] πρ, οοηἰδιηρί, ΟΥ̓ ταΙδγεργοβεπία- 
{τοη, ἴῃ ΤΟΙ σ! ΟἿ ΘΟΠ ΓΟΥΟΣΒΥ. ὃ 

10 18. ΣΤ γ δά πιο (Βαῦ τηθη, σαϊέπρ ἰλεπιδεῖυος Ο:γιδίίϊαπα, ἤᾶνα ρογβοου θα 
οἴδμοτβ τ ἀγα οηζηρ στο  γ, αηὰ δαᾶνα δ6α σῖνογ οὗ ἱπποοθηΐ Ὀϊοοὰ ; Ὀαὶ {16 
(ἀοβροὶ ἀοθδ ποῖ δι δου 86 δ οἷ. ἃ οοπάιοῖ, δηὰ ἰδογο σα 8 ποὶ σπαγρθδ 6 τ τ} ἰϊ. 
ϑυοῃ: Ῥοτβθουοπβ ργονυα ὑδαΐ ἴΒ086 τδο ἱπβίοεἰοὰ ἐμθπὶ τγοσθ ποῦ δῃϊηιδί θα ὈΥ {Π|6 
Βρίγιὶ οὗὨ γεαὶ ΟΒτβδη!γ. Εδοῖὶθ δὰ δχροσίθησο, βουνοῦ, δᾶνθ ῥγονθὰ {πδ ἰΐ 18 

1 δοράγαιϊἑ πη ποῖηο μδοβϑὶ ἤδοδ; ΠΟΥΘ ΠΟΥΟΒ, εἶνε δάυθῃδϑ, ἢἰδὶ ρῃ ἃ δά θοϊ(οβ, ῥτὶ- 
γαιΐπη οοἰπηῖο. ΟἸἴσοζο, ἀ 1ορίθαβ, Ὁ. ᾿Ϊ. α. 8. ΟΡ. ἴοπι. χὶ. ἢ. 871]. οὐαϊξ, Βὶροηῖ. 

2 Ψα]ογιβ Μαχίπβ, ᾿1Ὁ. ἱ. ς. 8. 8 8. Ρ. 44. οαϊ!. ΒΙρροπῖ. 
8 Οἱ θοπ 8 Πδοϊῖπο δαπὰ ἘΔ]}, τοὶἱ]. ἱ. ὑ. ὅ2. δηὰ υοῖδϑ (15.) 
4 Ταοῖι. Αππδὶ. 110. ἰ,. ς. 85. Φοθορῆυδ, Αηϊ, Φυά. 10. χυὶ!. ς. 8. Θαοίοηϊυδ, ἰη ΤΊΡοΣίο, 

ς. 36. ΡΙίηγ, Ηἶδε. Ναῖ. 10. χχχ. ο. 4. ἴοῃ. Υ. Ρ. 48. οἀϊξ, Βιροῃῖ, 
δ ϑυιρίοηϊαδ, ἴῃ ΟἸἰδηάϊο, ς. 235. 
4 ϑῃοίοηίια, ἱπ 1)οτμἐεἶδηο, α. 10.; ἰῃ ὙΟΒΡΑΒίΔΏΟ, ὁ. 18. 
566 ". 179. φεργχα. 
5. “« Ταϊκιίηρ ΔΑΥ ἴΠὸ ᾿νε δ, ἴῃ ἰογία 69, [Π6 ΠΡΈΠΥ; ΔΗΥ͂ οἵ [86 γὶρι 8 οὗὁ ουν ὈγοιὮγοη, 

ΤΟΟΓΟΙΥ [Γ βεγνυΐηρ πεῖς Μαίκοσ ἰπ δας ΤΠΒΔΏΠΟΓ 85 [ΠΟΥ͂ ΔῖῸ Ρετβυδαεὰ ἱΒου οπρῆϊξ, τ ἤθη 
ὉΥ 60 ἀοίπᾳ ἴΠ Υ δυτὶ ποὶ Βυπιδη βοςί ιν, ΟΥ ΔΩΥ ΠΟΙ ΡΟΥ ΟὗὨ ἱΐ, ΤΩΔΙΘΓΙΆΙΥ, 8. ον] ἀΘΏ ΠΥ 
ληοοηδἰδίθηϊ αἰνὰ 81} Ἰπιδιῖ.6 δηὰ ΒαπλΒ ΗΝ Υ: [ῸΓ ἰδ 18 Ῥαη δἰ πρ ἴπ056 0 πᾶνο ποῖ ἰπ͵υτοά 
τι5, ἀπὰ ψο, ἰῇ ὩΠΟΥ τηϊδίακο, ἄδβοσνα ΟἿ ἈΠῪ ἴτοπι τι8. ΑΥΟΠΌΡ. ϑοοκοτ᾿β Ῥ ΟΥΚΕ, 
γ0]. ἰϊϊ. Ρ. 271. [πη ἴδο (Ο]ονίης Ρραρεβ ἔμ Ἰοδστιεὰ ργεϊδίθ Ἔχ ροϑεβ ἴῃ6 δίπίιϊποββ οἵ ρμεῦ- 
διοατίοπ ἴυγ οοῃβοίθποο-βδκο, ἴῃ ἃ τη ΒΕΤΙΥ͂ ΤΏΔΏΠΟΙ, δΔηὰ ΒΠΟΥ͂ΓΒ ἴμαξ ρογβεουιτοη 8 ποὶ οὗ 
ΟΠ γβιίδη διιῖ οἵ λεαίλεπ οτἱ βίη. 

γ01. 1. ὮΡ 
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ποῦ (δ [γἰοηα, θαὲ ἐμ6 δῃθπιῖθα οὗ {86 (οθρεϊ, ---- ποξ βίποοσα οι ίονοσβ, Ρυΐ δροβ- 
ἰδί68 δηἀ δι ιοἰϑί5, --α ὙΠῸ ἤανὸ Ὀδ66Ὼ [δ τηοϑῦ ΟΥΌ6] ΟΡΡΥΘ5ΒΟΓΒ δηα ρουβοοῦΐογβ Ὀο᾿ἢ 
οἵ εἶν! δπὰ γοϊσίουβ Προσῖγ. ΟΥ̓́ μ18 τὸ μδνῦβ ἃ βίριιδὶ δῃὰ πῃθσηουα Ὁ ]α ἰηϑίδῃοθ ἱπ 
186 Ὠἰδίοσυ οἵ Εγδποα ἀυτίησ [86 τονοϊ υἱϊοη, το ΓΘ, ποῖ Τρ ΓΟ ΪῪ ἴπΠ6 ἀϑουγρθαὰ μόνον οὗ 
1.6 ῬΡΡΗ Δη οἰ τίδὶ τγ88 δυρνοτίοα, Ὀυΐ 16 ΟἸὨγϑιίδη τοὶ ρίοη ἰἴ8617 νγγᾶβ ὑσοβογίοα, 
δηὰ δἱμαίβῃι, τε 41} 115 αἰίοπάδπὶ Βοστοσα, βυθει υἰοὰ ἰπ 18 ῥἷδοθ.: 

ΒΕΟΤ. ΤΠ. 

ΤΗΒΕ ὙΟΝΌΒΠΕΙΙ, ἩΛΒΜΟΝΥ ΑΝῸ ἹΝΈΙΧΑΤΕ ΓΟΟΝΝΕΟΤΊΟΝ, ΒΟΒΒΙΒΤΙΝΟ ΒΕΤΎΤΕΕΝ ΑΥΤΙΊ, ΤΗΕ 

ῬΑΒΤΒ ΟΥ̓ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕ, 18 Δ ΕΌΒΞΤΗΕΞΒ ῬΕΟΟΥ͂ ΟΕ 115 ΟΙΥΙΝΕῈ ΑΥΤΗΟΚΙΤΎ ΑΝ ΟΒΙΟΙ͂ΝΑΙ, 

ΤῊΕ ΗΑΈΜΟΝΥ ΑΝῸ ἹΝΤΙΜΑΤΕ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ Βα δἰϑίηρ Ὀούνγθθη Α]Ϊ 
1Π6 ραγίβ οὗ Θοσιρίασγα ΓΘ Π0 τηθδῃ ῥγοοῦ οὗ 118 δι ΠΟΥ ΠΥ ἀπά ἀϊνιης 
ΟΥΡΊ 8]. 

{μὸν ἰδίοσιδηβ αἱ ΘΓ ΘΟπ ΠΑ }]Υ ἔγοπι οδοὶ οὐδοῦ: (86 ΟΥτοσΒ οὗ 
1Π6 ἢτϑι Ἡσὶ ΘΟ Β ἀΓ6 ΘΟΠΒΕΔΗΟΥ ΟΥΙΓ1ΟἸΒ6α δα οογγθοίθα ὈΥ βυσοδδάϊηρ 
ΔΙ νη ἴΓΟΓΘ, δηα {Π6ῚῚ τα Ἰβίδ κοα ΓΘ ΒΌΓΟ ἴο τηροῦ τὴ [Π6 Βαπλ6 ἰγϑαΐ- 
τηθηῦ ἔγοπι πο86 ὙΠῸ δοηθ ἰοῦ ἰθθη. ΝΙΑΥ, ΒΟῪ οἴἴδθηῃ ἀοθβ 1 
ἈὮΔΡΡΘη, {παΐ ΘΟΠΙΘΙΠΙΡΟΓΆΤΥ ΓΙ ΘΓΒ οΟηἰγδ Ἰοὺ δϑοῖρβ ΟΥΒΟΙ 1π τοϊαϊηρ 
«- ἴκοῦ ποῖ μα8 μαρροποα ἴῃ {Π6}]Γ οὐ {1π|6, δηα υιί μη 186 ΒρΙΊ6ΓΟ 
οὗ {πο ὶγ οσσῃ Κπον]οᾶρο Βαΐ ἴῃ {π6 δογιρίυγοβθ ἤθγο 18 πῸ ἀιββοηῦ 
οὐ σοηἰγααϊοίίοη. ὙΠΘΥ ὅτ ποὺ ἃ Ὀοοὶς σοΙαρ!]οα ΌΥ ἃ βίῃηρ]ε δυΐδοσ, 
ΠΟΥ ὈΥ̓͂ ΤΩΔΗΥ͂ ὨΔη615 ΔΟΌ Πρ 1π ΘΟΠΘΟΘΓΆΟΥ ἴῃ [Π6 βδπιθ 8956; [ὉΓ ἴῃ 
ΒΟἢ οα86 ποτα ψουϊὰ Ὀ6 πὸ αἰ που] Υ π᾿ ΘοΙῃροβδίησ ἃ σοηϑιβίθης 
Βοἤοπη6 ; ΠΟῸΡ σου] 10 6 Αβιοηιβῃίησ ἴο ἤπα {π6 βαυνθῦαὶ ραγίβϑ 1π 8 
781 δῃηά οἷοβα σοηπθοίίΐοη. Βαΐ τηοϑὺ οὗ {πὸ υυυῖτογβ οὗ (86 δογιρίιγοβ 
᾿ϊνθα αὖ νϑῦῪ αἰδογθης {1πλ68, δπὰ 1ῃ ἀϊβίδης ρ]4ο68, ἐβτουσὰ {86 Ἰοπρ' 
ΒΡδ66 οὗ δουῦϊΐ βιἰχίθοῃ Βυπαγθα ὙΘΆΓΒ; 80 {πα΄ Πότ δου ]α μθ6 πο οοπ- 
ἔοἄογδοΥ οὐ οοΟἰ]αϑίοη ; απα γοῖ {π61Σ το] ἢ 8 ἄργοθ τ ἢ, ἀπ α πηαίι }} 
ΒΙΡΡοτῦ φδοὰ οἱμοῦ. Νοῦ ΟὨΪΥ Βυϊηδῃ Ὠϊβίοταπθ, Ὀαῦ ΡὮ]]ΟΒορἤ τ 
Ἔνθ οὔ {π6 βαπη6 Βοῇοο!, ἀϊβαργθα Θοῃοοσηηρ μον ἰοηοίβ; τ ΘγΘαΒ [Π6 
ὕνο (οβίβπιοη δ, Κ {Π6 ὕτο οἤογιὺβ (Εχοα, χχν. 20.), Ιοοκ βίοβδα- 
ΓἈΒΌΪΥ τονγαγὰβ οδοΐ οἴ οΓ, ἀπα ἰονγαγὰβ {Π6 τηογογ-ϑοαΐ ποῖ {ΠΟΥ 
ΘΩΘΟΠΊΡΑ8Β5. Τῃ6 ΠΟΙΪΥ ὙτιίοσΒ, πλθὴ οὗἩ αἰ δγαπὺ δἀπσεαίίοη, ἐμου 168, 
ἈΠ ΟσΘΟΙΡΑΙΔΟΏΒ, ---- ΡΓΟροῖβ, δυδῃρβ] 88, δροβίΐθβ, (ϑοιὴθ οὗ ψ]οῦι 
ὙὙΘΓΘ ὈΓΙΠΟΟΒ ΟΥ̓ ΡΥΙοβίδβ, οἴ οσβ 6ΓΘ Βῃθρῃογαβ οὐ Ηβῃθγμλθη,)---ποῖ- 
τ Πϑυλμάτηρ [π6 αἸνογϑιίν οὐ {ἰπ|6 δηα ρίδοθ, (16 ναγιοίυ οἱ τηδίίοσ, 
σοηϑιδίϊηρ οὗἨΎ Τὐγβίθυ 8 οἱ ΓΟ ἄθπθθ 38. ὙΧ16}} 88 τηγβίθυίθβ οὗ (Ἀ1{}}, 
γαῖ 4}} ΘΟπΟῸΣ ὉΠ ΌΓΤΩΪΥ 1π ΟΑΥΤΥ Πρ ΟἹ ΟἿΘ οΟηδιβίοηϊ μἷαῃ οΟὗὁἨ ΒΌΡΟΓ- 
παίΐατγαὶ ἀοοίχιπαβ; 411 δοηβίδ ΕΥ̓ ῬτΌΡοδα {π6 βδῆγα ἱηναγδῦΐο ἰγυῖῃ, 
Ποντηρ; ἴσοι {Π6 Βλη6 ἐοαηΐδιη ἐπγουρὴ ΑἸ Ἔγθηΐ οἤδηπ 618. (Ἃο, ἰΠ6ῃ, 
ἴο {π6 ββογθά ΘΟΥ ΡΓΓΟΘΒ; δχδιηῖπθ {Π6πὶ Οἰοβοὶυ ἀπα οὐ ΠΟ} ]γ. (ὐαπ 
γοιι πᾷ οπο τσοὺ σοηίσονογίϊηρ [Π6 βίδίθιιθμίβ ΟΓ ΟΡ πῖοπΒ οὗ ἢ18 
ὈΓΟΘΟΟΒΒΟΥ ἢ ΟὯ6 ἢΙβίουη ὙΠῸ αἰδραΐθθ δΔὴΥ ἔδοῦ ὑπο δηοίθου 
Πια βἰδίοα ἢ 18 {πόσα ἴῃ {Π6 ργορῃοίβ ΔΩΥ͂ αἸ ΒΟ ΡΆΠΟΥ ἱη ἀοοίσϊηθα, 
Ρτγθοορίϑ, ΟΥ ῥγϑαϊοίοηβ Ηονθυαῦ [ΠΟΥ ΨΑΓΣῪ ἴῃ Βίγ]6, ΟΥΓ Ἰ]ΔΏΠΘΣ οὗ 

1 ΟοτραΓο ΡΡ. 239, 80, σευργὰ. Οπ {δὸ ΒΡ] 6οἴ ἀθονα ἀἰβεπεβοά, (ἢ τοδάογ τἱὴμ ἤπια πιῆ 
Ἰητοτοβίης ἴδοἴ8 πὰ ργοίοση οὈβογυδι 5 ἱπ Μτ, ΕΠ τ Β οβροὶ [8 οὐτη ΥΥ Ἰἔποβ5, ρατέ 1. 
«ἢ, 5. ΡρΡ. 62---70. 8566 δἷδο Μτ, Ἠαϊάδπο᾿β Ενϊάοηοο δηὰ ΔΌΠΟΥΙΥ οὗ Ὀϊνγίηο κου τος, 
νοΪ.ἷ. ΡΡ. 42---68. 
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᾿Πυδιγαου, [16 βου παθηῦ δηὰ {86 τηοτα ῦ τὸ 186. Βα 6. [πν {Π6ῚΓ 
ται οη8 ὑπ Ὺ ΘΧχοθθα ΟὯΘ ἈΠΟΐΠΟΙ ἱπ ῬΑ ΟΌΪΑΣ ΝΥ δηα οἰ δίξιθδ8, 

[ει ὙὙΏΘΙΘ 18 ὑθογθ ΔΗΥ͂ ΘΟ γδαϊοΐοη ἢ ΤῊ ΒΆ1η6 ΤΟΙΊΔΥΪ 8 ἈΡΡΙῪ ἴο 
{6 Νὰ Τοβίδιαθηῦ, ὙΤΠη6 Ἰοδαϊηρ ἀοοίσχίποθ οὐ ΟἸγἸβ θη Υ ἡ μεν 
ΠΙΟΩἑἾΒ6 ἰοχοῖθοῦ : ΟΠ6 ὙΓΙΓΟΙ ΠΙΔΥ ΘΏΪΑΓΡΟ ὍΡΟῚ δηα οχρ δίῃ παῖ 
ΔΟΐΒΟΥ [48 8814, ΏΑΥ 86] ἃ ἴο ἢϊ8 δοοοιηῖ, δηἃ οδΙτῪ 1Ὁ ξαγίμοῦ; Βυΐ 
6 πεῦεῦ οοῃίγδαϊοί ἢ. [1 18 βου ἀθηῦ δαὶ ὑμ6 οοττυρίΐοη οὗ 
Πυταδη Ὡδύθγθ, ΟἿἿΓ ΣΟ ΠΟΙ Δοη ἰο (ἀοα ὈΥ [Π6 αἰοποιηθηΐ οὗ ΟἸ σἱϑῦ, 
ἀηὰ [86 τοδϑίοσγαϊοη οὐὗὨἩ ΟἿΓ ὈΥΙπ ἶνα ΟΡ ΉΣΥ ὈΥ (86 βαποι γηρ ἴη- 
ἤιιοηοα οὗὨ ἴπ6 ΗοΪγ ϑρι τὶ, ἀγα 411 ραγίβ οὐ οὔθ σῃοΐθ, πὶ θά ἴῃ οἷοβα 
ἀοραμάδηοο δά ταυΐυδὶ οοηρτιγ. ὙΤμ6 βαηηθ ϑββϑηζίαὶ ἀστοθῃῃοηΐ, 
αηὰ 186 Βαλα πηαῦμα] ἀΘροΠάθ μον οὗὨ οὔ Ὁροπ δηοίμοσ, οὐίδιὶ ἢ 4180 
Δγοηρ {π6 ΘΠΙΟΥ͂ »γαοίϊοαϊ ργεσερέβ, 88 “611 88 Ὀούνθθη 1Π6 ἡοροίγίπε8 
δη ρῥγϑοορίβ οὗ δδηιτίθιμαπην. ἼΠοβθ ᾿θηα ἴο ἔοσπι {6 ὕϑιηρασ δῃὰ 
ΘΠαγαοίου τυ μἰοἢ {Ππ686 σραῦυϊγθ. ΒΘΏΘΟΘ, {Π6Π, ΑΥδο8 1818 ΠΑΓΠΊΟΩΥ 
οὗ δουρίαγο ῦ Ηδα (16 συογθ ὈΘΘὴ ὉΠάΘΣ ΠΟ ΘΟ ἀνθ ἴη- 
ἤισησο, {πον που] ἢν στϑαβοηθα δηᾶ βροουϊα θα ᾿ἰκ6 οἶδ ῖϑ, δηά 
{π6ῖν τυ ηρβ σου ϊὰ παν ορροβϑά ϑαοῇ οἴμοσ. Βαΐ 1 ΤΠ6Υ ΜΓ ἰη- 
ΒΡ  γοα, ---- α΄ ΤΠΘΥ 41} τοῦθ δηα βροόοκθ υπᾶσσ {π6 ᾿πΠῆμπθπηοα οὐἨ (ἢ βᾶπιθ 
ΒΡΙ ΓΙ, ---- ΓΠ6 ἢ 18 (818 ΒΑΓΙΏΟΗΥ δοσουπῃίοα ἔοῦ ; δῃὰ 1Ὁ 18 1 ροβδὶ Ὁ]6 ἰὸ 
δΔοοουηΐ ΓῸΣ 1ὖ ὍΡΟΙ ΔΩΥ ΟἾΠΘΓ ΡΥ ορ]6. Ἡδθημοθ Μ͵ὶ᾽ ΤΩΔΥ ΟΟΠΟΪυ46 
{πεῖ μα ΘοΩρΡίαγο 18 ποῖ ΟὨΪΥ σοηυΐηθ δηᾶ δου βοηῦο, Ὀυΐ αν]  }Υ 
ἸηΒρΊΓοα. 

ἢ ΟΡΡοΒ᾽ ΟῚ ἴο {Π|18 ΥἹ Ὺ οὗ {π6 ΒΑΤΙΠΟΩΥ δι δἰδίϊηρ Ὀθαΐνθοη {Π6 
Βρογοα ΣΙ ΟΓΒ, 10 Π48 ταρϑαίθα νυ θθθη οὐ]οοίρα [δὶ {Π6 γα αῦὸ οοῃηίσα- 
αἸϊοίζοηβ θοίἢ ἴο τποσΑ ΕΥ̓ 88 τοὶ] 88 Διηοηρ ῃ6 αἰ οχοηῦ τ Ὑ8 {ποτὰ - 
Βαῖνοθ; δῃὰ πϑῆοο Ὁ 88 θ66ὴ ᾿ηΐογτοα {πῶ ΠΟΥ ολπηοῦ ἤανο β6θῃ 
ἰηϑριγοά, 10 18, ΠΟΎΤΘΥΟΥ, ἩΟΓΙΌΥ οὗἁὨ τολασκ, (παὺ [86 ρστοδίοσ ραγὺ οὗ 
{Βοβ6. σγῃο οὗ Ἰαΐβ γβᾶγβ βαῦ ὕθθῃ πηοϑὺ ἔογυγαγὰ ἴ0 οἴδγρα [86 ϑουρ- 
ἴυγοϑ τ} ΘΟΠ ΓΔΟΙΟΟΏΒ, ἤν θη υὐο ΣῪ Ἰποοιηροίθηϊ ἴο )υᾶρα οἴ 
[Π6 παδίοῦ ; βανϊηρ Ὀογσουν θα {Π6ῚΓ ΟὈ)ΘΟΙΟ.Β ἔσομαι ργθοθα ρ ΟΡρΟΒΘΥ8 
οὗ σον δίϊοῃ ; ψῆο, ᾿ηδίοδα οὗ ἀἸτοοῦηρ [ΠΕ ῚΓ διιθ θη ἴοῸ ΝῊΣ οτρίὶπαὶ 
Ἰδησυάαροθ ἴῃ ὙΔΙΟὮ ἴΠ6 δου ρίυΓοΒ αγὸ τσὶ θη, παν Ἰουπάρα {Ποὶῦ 
οδ]θούϊουβ οῃ νϑυίουβ ἰσϑ δ] αὐοη8 ἴῃ [Π|}0 τηοάθχῃ ᾿λησιδροβ οὗ Ευτορο. 
Βυῦ [86 ΠΟ ΓΔ ]ΟΏΒ, 88 ΤΠΘῪ δγ6 ἰδστηθά, ἃγο δϑεεηιέηφ ΟὨΪΥ, ἀπά ποῖ 
ΤΑ] ; {ΠΟΥ͂ ΡΟΥΡΙαῸΧ ΟἿΪΥῪ Βυροσγῆοίαὶ ΤΟΔΩΘΓΒ; ΠΟΓ 18 {π6Υ6 ΟἿΘ βῖῃρὶθ 
᾿πβϑίδῃοθ ὑμεὶ ἀοα68 ποῦ ϑαπλιύ οὗ ἃ ταῦομδὶ δοΪ υ 05. ΤὨο οοἰϊίίου οὗ 
ἸΔῈ ΠΒοΥρΡίβ, ἃ [1016 5Κ}}} ἴῃ οὐ οίδτα ἰπ {816 ΗἩΘΌΓΟ δηὰ ατοοῖκ ἰδη- 
σύδροθ, πον Ἰάϊοσὴθ δῃα ῥγορογίθθ, δηα ἴῃ [δ 6 δηϊυ 168 δπα οἱδ- 
ἰοπιβ οὗ ἴῃοβθ οοπηΐγθθ ἤΘσα [16 ΒΟΘΏΘΒ ΤηΘηοη θα 1 ἴπΠ0 δου ρίυγοδ 
αν, δῃά {π6 αῇὔαὶγθ οσο ἰσϑηβδοῖθα, 011} οἰθαγ 186 τηδῖη αἸΒ ου 168 ; 
δηα ἃ σαγοία] ἀϊθυϊποίίου οὗἩ (6 ἀἸἔδγθηΐς βθη868 οὗ ψόσάβ, 88 γὺρ]}] 88 
οὗ ἴδ ἀϊδγθης βυδ)θοίθ δῃὰ ἔπηθβ, ὑοροῖμοσ ἢ 1816 ΟΟΟΔδΙΟΠΒ. οη 
ὙΠ ἢ (06 νατίουβ θοοΚα σγογα τυ ίθη, Μ1]1 ἔγοα ΒΥ τοῶονο [ἢ 6 
Ββοαιληρ ΟΟΠ ΓΘ ἸΟΟΏθ, Δηα ΤΟΠ 6. [86 Βαυιθοην Ὀοΐνγοοι (μ6 βαογοὰ 

} “« Ώδπςθ, δαὶ ἔγοτῃ μοδυϑῶ, οουϊὰ τπϑη πη εἰ }} ̓ὰ ἰη ασίδ, 
Ϊῃ ϑούοσαὶ δοδ Ὀογῃ, ἴῃ ΒΟΥΟΓΑΙ Ῥασίδ, 
ὝγοΔΥΟ δυο} ἀρτοείηρ ἰγ 6} ΟΥ ΠΟῪ οΟΥἩ ΜὮΥ͂ 
δῃου]ὰ 41} οοῃϑρίσο ἰ0 οεἴοδὲ υβ5 τῖιἢ ἃ 116} 
Τὐηδεοκ᾽ ἃ ἐποὶν μαΐηδ, ππχγδιείηϊ τποὶγ δανυίοο, 
διασυίης ἐμοὶρ γχαΐη, δηὰ τρδσίγτάοι ἐμοὶν ῥτίοδ." --- ΘΒΎΘΣΕ. 

"» ἃ 
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ὙΓΙΟΓΒ 88 Οἶοδ Δ8 1ἴπ6 Προ οὐ ἄγ. 1 βοηθ αἰ βου 168 Βμου]ὰ 68.}}} 
Το Δ] η, ἰοὐ {ποτὰ 6 Υἱουγθα ἃ8 Ὑ6 ἢ: μόδα οὗ ογοδίϊοῃ δῃὰ ργουϊάθησο : 
αηὰ {Π6} 1} ἔοσιαῃ πὸ οδ)᾽θοοῃ ἰὸ {μ6 τϑοδρίοη οὗ {ῃ86 (σοβρεὶ. 
ΤΒοτα ἰ8 1016 ἀουδὲ Ραυὺ (μαῦ, Κα 1π6 οἴμοτβ, τι Ἰπογθαβίηρ Κπον- 
Ἰεάρα, ΤΠ6Υ αἷβϑὸ ν}}} 6 ἀϊ8ρ6]16α} 

ΒΕΟΎΤ. 111. 

ΤῊΕ ῬΕΕΒΕΒΥΨΑΤΙΟΝ ΟΣ ἘΞῈ ΒΟΕΙΡΥΌΒΕΒ, Α ῬΕΟΟΣ ΟΕ ΤΒΕΙΕ ΤΕΌΤΗ ΑΝῸ ὈΙΥΨΤΝΕ ΟΕΙΟΙΝ. 

Α8 {π6 ψΟΠΟΥΙΪ ΒαστηοτΥ δηα οοπμηθοίίοη οὗὨ 4}1 {π6 ραγίβ οἵ ϑογιρ- 
ἴυγο οδηποῦ γαέϊοπαϊίμῳ Ὀ6 ἈΒουι 6 α ἴο ΔῺΥ ΟΥ6Γ οδιιβα πη {Π6ῖν Ὀεϊησ 
11 ἀϊοίαϊοα Ὀγ {Π6 ΒΆΤη6 Βρ:Υῦ οὗἩἨἍ τιὶϊδάοῃλ ἀπ Ὀγοϊςπ ον ]6αρο ; 80 8150 
18 {ΠῚ δβύοηβηηρ 8ΔΠα (76 ΤΩΔῪ 8840) ΜΙΒΑΟΌΓΤΟΥΒ ΡΕΕΒΕΒΥΑΆΤΙΟΝ 
ἃ Βίγοηρ; ἰπδίαποο οὗ (ἀοα ̓ Β ργουϊάθηίδὶ ολγ6, ἃ οοπβίαπί βαπούοηῃ ἀπά 
οοηβττηδίίοη οὗ {86 ὑσατῃ σοπίδιποα 1 ΤΠ 6η, δοπ ἰπυ θα ὈΥ Ὠΐπ ψ 1 ἢ- 
οὐδ 1 ΟΥΤΩΣ ΒΘΙΟῚ ἴῃ 411 ἀσθβ οὗ (86 οδυγοῦ, ὙΒΘποΘ οοπη68 10, ἐπὰξ 
ψ 8116 186 ἰβύουϊθβ οὐ πιϊσ᾿ψ σπιρῖγες ἀτὸ Ἰοϑὺ ἴπ [Π6 νναϑίθ οὐ {{π|6, 
{6 ὙΘΥΥ͂ πδιη68 οὗἉ [Π6ῚΡ ΓΟ ΠΟΥ, ΘΟ ΘΙΌΥΒ, δηα 16 ρΊ δ] αίουβ ΔΓ 60}- 
ΒΙσποα ὙΠῊῈ {πον Ὀοαΐ68 ἴο [Ππ6 βιθποθ δῃαὰ οδ]ινίοη οὗ {π6 σγᾶνβ ὃ 
ὝΒθμοΘ δοπιθβ ἰδ {πα {πα ἢΙβίοσυ οὗ ἃ τῃϑδῇ, ᾿πϑιρηβσοδηΐ ΡΘΟρὶο, 
δηα {π6 βου]οχθαὺ οὗ (ἀοαβ ομυγοῇ, βμου]ὰ ἔγογῃ 118 γθυυ Ὀοριππίησ, 
ὙΠΟ 18 οοὔναὶ ὙΠ (86 ποῦ] 186}8, ἰο 118 ἀδὺ σοιηδὶμ (Ὁ}} δυὰ 
οομϊείο ῦ 3 ὙΏΘηοΟα οομθβ 1Ὁ ἰπαὺ ποίπϊηρ 18 ἸΘἵΣ οὗὨἨ Ἰππυμίογα] 6 
γΟΪυτ.68 οὗὁἨ ΡῬἈΠΟΒΟΡΗΥ͂ πα ΡΟ 6 ᾿ἰὐογαΐυσο, ἴθ 186 ῥγθϑογνδίίοῃ οὗ 
ὙΠΟ (Π6 Δαπιγαῖοη δηα ΟΔΓΘ ΟΥ̓͂ 811 τηδη Κι πα βοοιμθα [0 ΘΟΏΒΡΙΓΟ, 
δηα {πᾶῦ 186 δογιρίυγοβ ἤδνυθ, 1 εὐ οὗ 4]}} ορροβιἴοῃ, οοηα ἀν ἴο 
ΟἿΡ ὕπ6 δηθγα μά ρσουϊμοῦῷ υγίηρ {Ππ6 οαρυϊνὶίγ, {π6 Τὐτίτη ἀπά 
ΤΠαϊηγΐμη, {(Π6 ἀὐῖκ 1186}7, ἀπα ΘΥΟΥῪ ρἼοΥΥ οὗ {π6 “ΘΒ ὙΟΓΒΒΙΡ, 
νγὯ8 ἰοβῦ; ἀυγίησ π6 ῥγοΐδηδίίοη οὗ Απθοοπυβ (] Μδοο. 1. 66, 67.) 
ὙΠΟΒΟΘυ Σ᾽ κγ͵{αὋὲ8 Τουπα τ {π6 ΡΟΟΙΚ οὗ [Π6 αν τγαβ ραΐ ἰο ἀραίῃ, δπὰ 
ΘΥΘΤῪ ΘΟΡΥ {παῦ οου]Ἱά θ6 ἰουπᾶ Ὀυγηθα νι} ἤτα ; [Π6 δβαπιὸ πω ρίουΒ 
ἈΓΠΗ͂ΘΘ 88 ρυΐὺ ἴῃ ᾿γϑοίοα Ὁ βανοσγαὶ Εοιηδῃ ΘΠ ΟΓΟΙΒ ἀυγίηρ' ἐμ ὶγ 
ῬΟΙβθου 008 Οὗ ἴΠ6 (ΟΠ ΓΙ ΒΕΔ 8, ΘΒΡΘΟΙΔ}Υ ὈΥ Ποο  οβίδη, τ} (τυ ρῃ δα 
1ηὴ ἢΒ ΒΌΡΡΟΒΘα Ββσοθδδ ασαϊηδί {πο.28 Αἴ ἴπ6 τηοϑῦ Ὀδγ Ασουβ 
πανοοὺ οὗ πθπὰ, π6 ᾿ἰβϑθα δὴ δαϊοῦ, δοσασηαπάϊηρ, ἴθ, οἡ ραὶη οὗ 
ἀθαι πάθον {Π6 ταοβᾧ οσδ] ἔοστηβ, ἴο ἀθ ν6 Ὁ ἃρ {πον Β10]686. ὙΒουρἢ 
ΤΩΔΏΥ ΘΟΙΏΡΪ1Ι6α ὙΠ {818 ΒΑΠΡΊΠΠΑΣΥ οαϊοί, {πΠ6 σταδίου ραγὶ ἀϊδγο- 
βαγαοα 1Ὁ; δπα ποῦν ὉΠ βιδπαϊηρ {Π686, Δα ΠτΊ 6 .1688 οὐ  Ὺ ΟΔ] Δ η}}168, 
[Π6 Βδοτϑα νοϊυμηθβ δαᾶνο βυγυϊνθα, ρυγα δηα ὑποοιτυρίοα, ἴο 6 ῥτ6- 
Βοηΐ {ἴϊη6. [ὑ 18 ποῦ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴο τηθηθίοη (μαῦ τόσα ἔθδη Εσγράδη 

᾿ Οη το σοπιγλάϊος οη8 ψΐο ἢ δ΄ (ΔΙΒΟΙῪ δἰϊοσεὰ ἰο οχἰὶδὲ ἰῃ [6 ββδογοὰ ττί εἰ 8, 566 
ὙΠ Ὲ ἜΝ ΧΙΨΥ. ὑρ. δ08---5δ6.; δηὰ αἶδο ἴδ09 Δρρεοπάϊχ ἴο μῖ6 Ὑοϊατιο, Νοκ. ΥἼΠ|Ι. 
8Δη . Π7ΠΓα. 

3 ΤΠοτο 18 ἃ οἤδδτη ἐπ [80 “6 18} ἢἰϑίΟΥΥ οὗὨἨ ὩΘΑΓΙΥ το δυηῃάτοα δηὰ ΗΔῪ γοδγα; νἱζ. 
Ῥεΐναθη ἴδ ἀοδῖῃ οὗ Νοπογαίδῃ δηὰ ἴδ (τηο οὗ ἴ[Π6 Μαοοδῦθθοβ; ναὶ υάφα δεὶπρ, ἀυτίης 
1ΠπΠδῖ ρογὶοὰ, ἃ ρΡγονίῃςθ οὗ ϑγτία, δῃᾷ ὑπάον τ 6 Ῥγείδοϊυχο οὗ ᾿ξ, 186 ὨΙΔΙΟΥΥ͂ οὗὨ 186 Φεγ8 15 
ΟΥ̓ οοῦγβα ἱηνοϊνθα ἱπ ἐμαὶ οὐ [80 ΘΟΏΓΓΥ ἴο Ἡ ΐο ἸΘῪ 6 γΘ δυ Ὀ)θοῦ. -- ΤῊ8 νὰ [6 οἈ590 
ἀυτίπρ ἴ[Π6 οδριϊν!γ. 

Σ 866 δὴ δοοουῃηῖ οὗ [86 ρῬογβοουίίοη οἵ ἴπο ΟΠ βιῖδη5 Ὁ Ἰος]οβίδη (Ὑῖο ἢ γγ85 οοἢ- 
πυρὰ ψ ἢ πηγοϊθηίηρ ΓὌΣΥ ὈΥ Μαχίπιῖπ), θὰ Ὦγ. 1μαγάποι᾽Β Ἠσοβέμεη Τοβιϊπιοηΐοα, 
εὮδρΡ. Χ], ογκβ, ϑγο. το]. υἱὲ, ΡΡ. 293---3829. 410. νοὶ]. ἱν. ΡρΡ. 3793----296. 



“4 γοΟ 4 ἐδιεὶγ Ττμΐ απὰ ἰυΐπε Οτίφίπ. 40ὅ 

ἀν κηθθβ Ποῖ ον ΒΟ] τηθᾶ τοὶ ρίομ ΓῸΓ βονθγαὶ οαπίυσίθβ: ἀαυτίηρ 
τ ΠΙΟἢ ΔΩΥ ἐἈΙϑ Ποαίοη νγὰβ Βοουγα, ΘΘρΘΟΊΑΙΪγΥ ἰπ τπ6 ΟἹὰ Ταεβίαμηρηξ, 
[Π6 Ηφρτγον ἰαηρσίασο Ὀοὶηρ᾽ ΘὨΓΙΥΘΙΥ ἀΠΚπονσ ἴο 411 μαΐ [Π6 7 6 8 ; δπὰ 
γοῦ {860 Βδγυθ, 1ῃ βρῖΐθ οὗ {ποὶγ ῥγα)υιάϊοθβ, ργοϑογνϑᾶ τ ἢ Βοσαρυ]οὰξ 
ΟΆΓΘ ΘΥΘῺ ἴδποϑα ραδβαρθθ ὙΠΊΟΙ τχοϑὲ οοημῆσχια {86 (τ βίϊδη το] ρίοη ; 
1μ6 φῬγουϊάθῃοα οὗ αοα δπανίηρ ὈΘΘῺ φΥϑΟΪΟΊΒΙΥ Ρ]ΘΑΒ6α ὕο τραϊζο 1Π6]γ 
Ὀ]Ιπά μι θθ ἃ βιδηαϊπρ ον άθηοα οὗ {π6 ἐγυϊῃ οὗ ἐπ6 ϑοσὶρίαγθθ, δπᾶ 
1Π6ῚΓ ΟὈΒΠΔΟΥ͂ δὴ Ἰπβίγαπηθηΐ ἴο τηδὶπίβιη ἀπά ρχοσηοία ἢϊ8 ἀοοίσϊμο 
8:Πα ἢ]8 εἰπσύθα Τὸ {δῖ8 πᾶὺ Ὀ6 Δαδά, {π6 ργϑβϑοῃΐ ἰονν βίαίβ οὗ 
ΤΆΒΠΗΥ ΟΠ ΓΟ 68, ἀπά {πε ἰοΐα] δῃ ΙΒ] ὔοη οἵἉ οἴμοσβ, οὐ σοὶ ποίῃϊηρ; 
ΠΟῪ ΓΤΟΙΏΔΙη8 ρα {π6 δογιρίαγοβ ἰγαπβὶαίθα [ῸΓ {ΠΟῚΡ ὑ86 ; ὮΑΡΡΥ͂ ἴῃ 
118 τεϑρϑοὶ, ὑμαῦ {Π6]Ὁ ραγῃμουϊαν ταϊβέογίπϑ 18 οὗ βουνυῖοα ἴο {π6 ρβπθ- 
ΤᾺ] οΔ 056, ᾿ΘδΙη Οἢ ΔΒ 80 ΠΙΔΏΥ͂ ΘΟΡΙ6Β 1 80 ΖΏΔῊΥ αἰ δγοηΐ Ἰδηριιαρο8, 
ΡΓΘΒΟΓΥΘα ὉΠ6ΘΓΡ 80 ΓΩΔΗΥ͂ υπίοτγαγα οἰσουτηδίδμποορδ, δηα αἰ ογηρ ἔτοτα 
Θδοἢ ΟἾΠΟΡ ἴῃ ΠΟ δββθηίαὶ ροϊηΐ, ΔΘ ἃ ΟΠἀοΓῺΪ] ῥχοοῦ οἵ {ποὶγ 
ΔΆΓΠΘΏΔΙΟΙΥ, δας ποτιίγ, πα αν ἰγ. ΑΑ1} [86 ἀεδίσηβ οὗ (8:6 ΘΏ τ οΒ 
ΟΥ̓ 186 ϑογιρίαγοβ, νμθῖθοΣ δησιθηῦ ΟΣ τηοάδγη, πᾶν Ὀθθῃ ἀείρειοί, 
ΤΕ Β10]6 801}} ὀχ βίβ, δῃὰ 18 ἐγ! απρἢδηΐ, απ ἀου Ή1658 τνὶ}] οχ δὲ 8 
Ἰοτ 88 {ποῦ 18 ἃ ομαγοῖ 1 [Π6 ποῦ], {μὲ 18, πη }}} ἐμ6 δμὰ οὐὨ {πιο 
διῇῃα (6 ΘΟμϑυμητηδίοη οὗ 4}} [Πϊηρθ. 

ΒΕΟΤ. ΤΥ. 

ΤΠῈ ΤἈΝΌΕΝΟΥ ΟΥ ΤῊΝ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ ΤῸ ΡΈΟΜΟΤΕ ΤῊΝ ἘῬΒΕΒΈΝΥ ΑΝῸ ἘΤΕΉΧΑΙ, ἩΑΡΡῚΙ- 

ΝΚΒΒ ΟΕ ΜΑΧΕΙΊΝΌ, ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΕΒ ΔΝΟΤΗΚΕ ὈΝΑΝΒΎΕΒΑΒΙΒ ΤΈΟΟΨΡ ΟΥἩ ΤΗΕΙΕ 1ΥΙΝΒΕ 

ΣΝΒΡΊΒΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ ρᾶρα οὗ ΒΙΒύΟΣΥ Βῃογ8 ἱπαῦ πὸ σορυϊαν ρονουηπιθηῦ τγ88 ΟΥΟΥ 
οβίβ 8 η6 4 νι ποὰΐ βοιμθ σοὶ ρίοι ; 88 ἰδ (ῃ6 ἔΌΥΠΙΟΣ γγὰ8 ἀεΐδοϊδνο 
νου (Π6 Ἰαιϊίοσ, ἀπ [ἢ6 ὁη6 νγὰϑ ἃ ΠΘΟΘΑΒΑΓΥ͂ Ἀρροηάασα ἴο ἰῃ6 
οἴου. Αμπὰ 1 αἶθϑο βῆονγθ, ρδυιοα ΑΥΪῪ ἴῃ (Π6 ολ86 οὗ {π6 ΒοπΊδηϑ, 
{πὶ γ 8116 παοηδ οΠουβηῃ θα ἃ τοραγα ΓῸΣ πλογα τ ἀπά ῸΣ {Π6 βαογρὰ 
ΟὈ]σαῦοι οὗὨἨ δὲ οαἰἱδ, ῬγΟΒρου Υ αἰξοπάρδα μοαὶ, θαΐ ἐμαὶ τ θη 

1. Το ἐοΒΕἸ ΟΩΥ͂ οὗἉ ἔπ Ὠἰδίοτίδη Ῥοϊγθὲιδ ἴο ἴ1π6 Ὀοπεῆοίαϊὶ οβοοῖδ οὔ [ἢ 6 ραρϑη διιροσβιΐ- 
ἰΐοη ἴῃ ἐοτε γί [16 δε πε θη 8 οὗ τλογὰ] ΟὈΠ διίοη, δηὰ βιρροσιίηρ (ἢ βαηοι  γ οὗ οπίῆ, 
8. 80 ΟΠ δηὰ ἀδοίϊδῖνο, {παὶ ἰὸς πουὰ Ὀ6 δὴ ἰπ)ιβεῖοο τὸ 186 βυδ͵)οςῖ ποῖ ἴο ἰηβοσὶ ἱξ; 
ΤΊΟΓΟ ΘΒΡΘΟΊΪΑΙΪΥ Δ3 ἐξ 18 ἱτη ροϑβϑὶ Ὁ]9 ἴ0 δἰιγ θαῖα δ [0 ἐη9 ἰηβποησο οὗἩὨ Ἔγοά ΠΥ οἡ ἴπ6 δ ΠΟΥ 
Ὠϊπιϑοὶ, τὴ τγἃ8 οὐ θη ἃ δβοοριῖὶς. [τ 18 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΠΟΓΕΒΒΑΓΥ [0 Γοπλατὶ, [Πὰς 4}} 186 
Ὀεμοῆϊδ νυ δῖ ἢ πλΐχῆς ἴῃ ΔΗ͂ ΨΦΑΥ͂ ἤονν ἴγοπι ΒΌΡεγει 0, δΓῸ δεοιιγοὰ ἴοὸ 8ῃ ἱποοι ΑΓ ΔΌΙΥ 
στοδλίου ἄθστοο ὉΥ ἴδ6 Ὀε] εἴ οὗ ἴγαθ τε ϊ σίου. “Βαϊ διηγοης 41} [Π6 πιϑο ἃ] ἐπι] 0 5 (ΒαΥ 5 
ῬοΟΪγὉΪπ8) ἐπδὲ ἀεπιοπεδίγαϊδ [6 ΒΌΡρΟΓΟΥ ΘΧοθ] πος οὗ [Πὴ6 Βοπιδῃ χονοσηπιοπῖ, ἴΠ6 πηοδὶ 
σου ποτα ΐς, ροσῆδρθ, 5 ἴμ0 ΟΡ οἢ ΒΊΟΝ, ΡΘΟΡΙΘ 8.6 ἰϑαρθϊς ἢ. ΠοϊΪὰ σοποοτηίηρ ἴῃς σοί; 
δηὰ τΠαὶ, Ὑν ὨΙσἢ ΟἸΒΟΥ τηθη Τοχζαγὰ 85 δὴ οὈ])εςΐ οἵἉ ἀΐδρτεσς, ΔΡΡΘΔΓΒ, ἱἢ ΤΥ }πἀμτησπῖ, ἴο ὈῸ 
ἴΠ|6 τ Υγ ταΐης ὉΥ ψϑίοι (Ἀὶδ τερα ]ς ἴ8 οὨΪΘΗ͂Υ δαδιαϊηεὰ, -- 1 πιοδῃ διιρογϑι θη, νν ἢ οἢ ἰ8 
ἱπηργοβϑθὰ νυ ἢ 41} 118 ἰοῖτοῦθ, δηὰ ἰηβύθηοοβ [Π6 ῥγίναίο δοιίοῃβ οὔἨ ἴῃ οἰ τ ΖΘ 8 δηὰ ἴῃ 
Ῥυθ)ὶς δἀπιηἰδιγαιίοη οὔ ἴΠ6 διδίθ, ἴὸ ἃ ἄεσγτοο ("δὲ οσδῃ δοδζοοὶν ὕὉ6 Ἔχοεοὰθά, Τῆς δηοϊοηίδ, 
τογοίογο, δοιοὰ οὶ δυδαγάϊγ, Ὡοσ Ὑ]ἱίποιιΐὶ σοοα γοδβο, θη [ΠΟΥ ἱπουϊοιτοὰ τἢ6 ποίίοῃβ 
σοποογηὶπς ἴδ ροάπ, δηὰ (Π6 Ὀε]Ποἴ οὗ ᾿ἰῃ(ΘΓΏΔΙ] ῥα Βῃπηθηῖθ; δὲ ται οὶ γαῖ Ὁ ἀγε ἐλοϑο ΩΓ 
δε ρμγεβεπῖ αφε ἰο δε εδαγσεά τοὶ ταελπεεε απά αδ͵μγαάϊν ἴθ ἐπ ἀδανουτίης ἴὸ Ἔχε γραῖα [689 
ορἰηίοῃδβ; ἴογ, ποῖ [0 τηδῃιίοι οἶμον οδοὶβ τδὲ ΠΟῪ ἴγοπι δίς δὴ ἰηβιϊτυϊίοη, 1 δπιοηρ [Π6 
τοί, ἴοσ ὀχδηιρὶθ, ἃ δίηρ!ο τδ᾽οηξ ΟΠ] ὈῸ ἰηϊτιδίεα ἴο 8066 ὙΠΟ δανο 16 τηδηδιζοπιθηὶ 
οἵ ΔΩΥ οὗἁὨ 106 ῬΌΙ]Ις ΤΌΠΟΥ, δου ΠΟΥ σῖνα ἴθη τυγιτθη βαγοιίοθ, τ ἢ 85 ΤΠΔΠΥ 56Ά18, 
δηὰ ὑνγίςο 88 ΤΙΔΩΥ ὙΠ ΠΟΒΒΕ8, [ΠΟΥ ΔΤ ΠΠΑΌΪΘ ἴ0 ἀἰβοπαγρθ 86 ἱππιδὶ τεροδεά ἴῃ τβοτα ἢ 
ἰπίορτῖγ. Βαϊ 1π0 Εοπιδηδ, οἡ 1Π6 οἶδεῦ μδηά, ὙΠῸ ἱπ [0 οοῦγβο οὗἁ {πο ὲγ τηαρ βίγδο θα 
διὰ ᾿π συ αδβδίο5 ἀἰδθυγδο [00 στεδίοβὶ ΒΌΠΙ8, ΑγῸ Ῥγανδιϊοὰ οὔ, ὈΥ 186 δίῃρὶςε οὐ] ϑιίοι οἔ 

ὃν 8 : ὶ 
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406 Τα Βεποῆεϊαϊ ἘΠεοίε 9 ΟἸγιοἐϊαπείῳ, 

ἱταΠ ΟΣΑΪΥ Ὀοσαῦλθ ὉΏΣγΟΓΒαὶ, ὑπο. ΡΟΎΘΙ δηἃ ὈΓΟΒΡΟΙΥ 88 σαρί αἷν 
ἀφο! πο. Τμαῖ σοὶ ρίοη, οὐ νἱγίαθ, 88 Του μ θα ροη σανθύθηθο οὗ 
αοά δὰ {μ6 εχρθϑοϊδιίοη οὗ ἔιΐαγο σονγαγβ ἀπ ρα βῃμηθηΐβ, 18. οὐ 
γαϑῦ ρυ 0] 16 ᾿πιρογίδηοο, 18 ὁῃ6 οὗ ἴδοθα β6] -ουἀθηῦ ἀχίοσηβ, ἴὰ τ ῖ ἢ 
411 τ} Κίηρ᾽ ΡΟΥΒΟῚΒ 1 ΒΥ δοαυϊθθοθ. [ὑ 88, πούσουοσ, θθ6θἢ ΓῸ- 
ΒΟΥνΟΩ͂ 0 ΟὟΓ ΟὟ {ἰπ|68 ἴ0 ἩΣΓΠ688 186 Ὀο]ά δββογίίου, ἐμαὶ “10 18 
ΡΟΌΙΟ ἸΏ] ΤΥ," ἂμ ἴο παν ἴΠ6 αυοδίϊου {ΠΡ ΠΔΏΓΠΥ ἀοεηαηάοάα, 
“ Ὑγ)ο {Ππ|ἴ 68 γοδὰ 86 ρβαρο οἷὁὨ ὨἰΒύΟΥΥ γ7}}} υθῃζυσο ἴο δαὺῪ {Ππδὺ 
[48 Ὀθθὴ ἃ Ὀθηθῆϊ ἴο ΔΕΥ ΠΑΙΟη Οὗ ΒΟΟΙΘΙΥ ΟὗὨ ΡΘΟρΡ]6, 1ῃ ἩΒΙΟΝ 1Ὁ [88 
δὴ δἀορίοα 7 ̓ 

Ὑγμδὺ {π6 ἀο6α ]Υ εἰἴδοῖβ οὗ 1 Βα 6] 1 μανο Ῥαθῃ, 18 πόση ὑο ΘΥΟΥΥ 
ΟὯΘ ὙΠῸ 18 ἰῇ ΒΩΥ͂ ἀορτοθ οοηνούβδηΐ Ὑ{ΠῈῃ [(Π6 Βἰϑίοσυ οὗ τηοάδθγῃ 
ΕΌΤΟΡΟ ον [86 Ἰηβὺ Βἰ ΧΕΥ͂ ΟΣ ΒΟΥΘΏΓ(Υ ὙΘΆΓΒΕ, --- Ὑ1Ζ. ΔΙΔΙΟΌΥ, ἱΠΊΓΛΟΥΆΙΥ, 
ῬΓΟΪΆΠΘΠΘΒθ, ΤΣ ΓάΘΥΒ ἸΠΠΌΠΊΘΓΔΌΪ6, ΘΟΠ ΒΊΟΏ, δηἃ ΘΥΘΓΕΥ 6ΥὙ]] πότκ. 
μας αν Ὀθοὴ {πα οἴδοῖβ δοίυ δ} ν ρσοάυςοα Ὀγ ΟἸγΙβ ἄδην, δῃ 
ΔΡΡΘ4] ἴο (886 γᾶρεβ οὗ δἰβύοσυ Μ01}} σϑαΣ ]Υ βμονγ. [ὑ 18 ποὺ, ἱπαδεά, 
[86 οδ]εοοὺ οὗ ἔμ (ἀοβροὶ ἴο στα 1416 συ ΣΙ ΟΘ Υ δπα αἴογὰ τ θάστθη 
απ υἱδῦνο Κηον]οᾶρο. Γΐ ΘΥΟΡΥ ΜΠΘΓΟ δἰτλϑ αἰ γθοῦ]Υ αὖ [Π6 Βοαγί, 
δηὰ ἰπγουρῆ [86 Ποατί, ἴο ᾿ηῆἤποηοθ {δ6 16. Νοιίμίηρ 18 σσδηϊηρ ἴο 
τοιηθᾶν [86 δοίιαὶ βίαία οἵ {ῃ6 νου], δηᾶ ἴο δ τβϑθῃ ἊΝ [86 ψουβρ 
δηα [6] ΟἿ οὗἨ ποανθη, θυΐ ὑμαὺ Π6Ὺ ϑῃου!α Ὀο]ῖονα δηὰ οΌοΥ τῃ6 
Β1016.5 Ὑ6σα 411 ὕβϑθῃ {π8 δίποεγεῖν ἀπά οογάϊαϊίψ ἴο Ὀ6]Ίον πα ΟΌοΥ 
10 48 ἃ ἀϊνι πο σον, ΠΟῪ που] (Π6 πιογαὶ ζαεε οὗ ἴπ6 νοῦ] Ὀ6 
ομαηροά! Ηον νου]ὰ τπ6 τ] Θσθδ8 δηα [ἢ 6 80] ΈἈΓῪ Ρΐαθα Ὀ6 ρἷαά, 
ϑηα 16 ἀδδοσί σο)οὶςα δὰ Ὀ]οβθοῦλ 8 {86 τοβϑο ' ἮΝ Βογανοσ, ἱμάοοα, τἱ 
ἢδ48 ἐπ Ὀδοη οἰ γαοθα, {ῃ6 πχοβὺ Ὀθηθῆοαὶ οδοῖβ λαῦθ ὅδεπ ἴἰα 
γοϑι]ς, Α ὀγέρ τόνον οὗ [ῃΠ6 ΡΟΒΙΤΙΝῈ ΒΕΝΕΕῚΤΒ ρῥγοάἀπορα Ὀγ ΟὨτγ8- 
ὈΔΗΣΟΥ οἡ ἔπ 6 ΡΟ] 104] δῃα τηοΓᾺ] βίαϊο οὐ βοοιθῦυ, δηᾷά αἷδο 1η ρυῖναϊθ 
1ἴρ, ψ1}} βῆον ἐπαὶ ἐὺ 18 δῃὰ οου]Ἱᾶ ΟἿ Ὀ6 οὗὁὨ ΘΑΥΘΩΪΥ οσὶρσὶπ, δὰ 
ΔβΟγα ἃ βα ἸϑίβοίοΥ τοξα αῦοι οὗὨ {110 οαν}}8 οὗ 18 Θῃθῃλιοβ. ὃ 

Ι. Τμὸ τυϊηρδ οὗ [16 δ] τοδί ργοίοβϑοσβ οὗ Ομ τ ΒΔ ΥὙ ῥσους [πα 
1Π6 τοῦ σοηνοσίβ ΤΟΥ τεϑογπιοά οὨαγδοίοσβ, δα [86 ΠΕΒΕΝΟΕΒ ΟΥ 

Δ ΟΔΙΝ, ἴο Ῥαγίοστα ἐποὶγ ἀα ὙΠ ἢ ἱπνῖο Δ 0]. Ὠοποδῖγ. Απά, 48 ἱπ οἴδογ βίδίθϑ ἃ τη δῇ ἰ8 
ΤΆΓΟΪΥ ἴο ὃὉθ9 Ἰουπὰ ἩδοΟ86 δὴ 8 86 Ῥυτο ἔγοπιὶ Ῥυ]1ς ΤΟΌΌΘΓΥ, 80 δπιοηρ ἰδ Βοπηδη8 ἰ᾿ ἰ5 
ΠΟ 688 ΓΙῸ ἰο0 ἀἰβοονοῦ ΟὨΘ [δὲ 18 ἰδ πο ὰ νγῖτἰ ἐμ8 στ πηο." --- Ηδηπιρίοπ ΒΒ ΡΟΪγὈΐπ8, τοὶ. ἰϊ. 
Ῥοοΐκ νἱ. ΡΡ. 405, 406. 

ΤΠΟΌΡὮ [0 βγβίθπι οὗἨ Ῥδρϑῃΐδιῃ 15 051 σοηἀοϊηηοὰ ὈΥ τοδδοῦ δηὰ ϑοτίρίαγο, γοὶ ἰΐ 
πιϑϑιι ΠΟ 88 {Γ16 86 6 ΓᾺ] ῥυηςΐρ]08 οὗἨ [Π6 ἤγβὲ ἱπῃηρογίβησο ἴὸ ἴ86 ργοβογνδιίοη οὐ μη] ῖς 
ΠΙΔΠΏΘΙΒ; ΒΆΝ ΔΘ Δ ῬΟΓΒΙΔΒΙΟΙ ΟἵὗἁἨ ἱπυ 8: Ὁ] 6 ῬΟΤΟΓ, οὗ [86 [Ο]]Υ οὗ ἱπουγτίηρ ἴῃς ἀϊνὶπο 
γοηρθάποῦ ἴον (88 Διϊδίητηθηὶ οὗ ΔΩΥ ῥγοϑοηΐ δἀγυδηίασο, δηὰ ἴθ ἀϊνίπο δρργοθαζίου οἵ 
νἰγίιθ: 80 ἐπαῖ, δι] ΟἿἿΥ δροδκίηρ, ἴδ γ45 ἴπ6 ταϊχίηγο οὗ γαῖ ἴῃ ἰδ ΒΊΟΝ χανὸ ἰϊ 84}} [18 
10} ..-- Η 4118 Ὠίδϑοοιιγβα οἡ [π8ά 6] γ. (ϑασιηοηβ, Ὁ. 78. ποῖβ.) 

! ἽΝ ἃ ἴονν ἰηῃδίδηςθϑ οὗ ἴμ0 οἰεοίβ οὗ διίμείβπι, σεργὰ, ΡΡ. 39---32.; δῃὰ δἷδο, ἐμγγὰ, 
ῬΡ. 427---429. 

5 “ΤΡ βαγ8 ἃ ἰδίο οἰοαυεπὶ δηϊαροηΪδὲ οὗ ΟἘ τ δι δηΐ εν, ---“ 1 Δ}} σογο ρογίεοι Ο πγίειίαηβ, 
ἡπάϊνίἀιια15 νγου]ὰ ἀο {πεῖν ἀπγ ; τὴ 6 ρϑορὶς νγοῦ]ά ὃ οὐ ἀραὶ ἴ0 16 ἰανγα; ἴπ6 ΠΟΙ γαῖ; 
1π6 πιαρίβίγαῖθδ ἱποοτιρὶ; ἴ[ἢ6 δοϊ ἀΐἶοτβ τοῦ Ἱὰ ἀοδρίϑο ἀθδίῃ; δηὰ ποσὰ σου 6 ὨΘΙ ΠΟΥ 
ΠΥ ὯΟΥ ἸὈΧΌΓΥ ἴῃ δαοῖ ἃ βίδιε."--- πούυβδδξαῦ, 1)ὰ Οοηΐϊτεαςξ δοςίαϊ, ᾿ἶν. ἱν. οἷ. 8. 

5 ΤΠ [Ο]]ονείηρ᾽ βίδίοπηθηϊ οὗ [π6 ἱποβιϊτη Ὁ] Ὀ] οδβίηρβ σοπίογγεὰ ὉΥ ΟἸἈ τ βεϊδη γ οα 1ΠῸ 
νοῦ], ἰ5 σὨ ΘΗ δογι ἀχεὰ ἔγοιῃ Ὦγ. Εγδηβ οἰδδογαεῖα “ Ηϊβίοσυ οἵ ἴῃς Ἐδεοιβ οἵ οὶ] σίου 
οἡ Μδηκιηὰ," (84 οἀϊ!. ϑνο. ἘΔ ὈυγρΡΙ, 1806,) οοἸἸδιοὰ τι ΒΡ. Ῥοτίοιδβ Τυδος οἡ [ἢ6 
Βεποῆςίαὶ ΕἘβεςίδ οὗἩ ΟἸ τ δι απ γ. ΤᾺ δα Ὀ)6οῖ 8 8150 οορίου δὶ δηὰ δι ϑίβοιοσι! ν ἰγοδιοάὰ 
Ὀγ Μετ, ΗΒ, ΒΙΑΚΟΥ ἰπ “ ΤΒ6 Τοιαρογαὶ Βεοηςβι8 οἵ ΟἸ τ ϑε ΔΈ  Υ ἀχοπιρ ἰοὰ μὰ ἐϊ5 ἱπῆἤποποο 
τη ἴδο δοσίδὶ, ἰητο]] δοιαὶ, οἰνὴ], δη ἃ ῬΟΙ ̓ς 4] οοπάϊιοη, οἵ τυδηκίηά, ΠῸπὶ 118 ἢγδὶ ῥγοπιὰ}- 
δδϊίου ἴο ἴ06 Ῥτοϑεηῖ ἀδγ." Ιωπάοῃ, 1849, 8γο. 



“ ΤΡ ΟΟΓ Ὁ ἐς 1) ἰυϊπο Δαϊλονὶν ἀπα Οτἰσὶπαὶ, 407 

ἈΡΟΠΟΟΘΤΕΒ, νυ ΒΙΟΝ πδὴν οὗ ἔπθῖὰ ΡῈ] 18ῃ6 ἃ ἀσαϊηδβὲ {π6 δοουδαίίοηβ οὗ 
ἘΠ ΌΘΙΘΥΟΥΒ, α͵80 ἀθπιοηβίσχαίθ {π6 υἱγίαοϑ ἰμαῦ δἀοσηθα {Π|6 ρῥυὶγτἱνο 
ΟΠ γιϑδῃηβ. 

Τυ8, Δ Βουσ 11 τᾶ8 ποί 86 οργθοὺ οὐ {Π ἀροβί]8 Ῥϑὰϊ ἰο ροϊπὲ 
ομῦ {π6 ἰηῆμσθηοθ οὗἉ [18 ργοδομίηρ, Ὀυῦ [0 δχβοτί τχθῃ ἴο νἱγίιθ, γοΐ 
ΒΟΙῚ6 ἱποι 6 η 8] ραββασθδ οὗ ἢ18 σι ηρ8 ουΐποθ ἰμδὶ Π6 τοϊοσιηθα {Π6 
ἸΠΔΏΠΘΙΒ Οὗ [8 σοηγογίβ, δπα σοθαογο ἐἤρτ δϑῃδιηθα οὐ {ποῖσ ἔυυ λον 
γ1068. [Ι͂ἢ 818 Ερι8116 ἴο {86 Εβοτηβῃβ 6 {8 Θχργόββϑβ ᾿ἰηγβο : -- 
ἸῬηαὲ ὕηιιῖξ λαά γε ἐλέπ ἕπ ἐδοδο ἐξίπρϑ τοΠ γ᾽ ψοὸ ἀγὸ ποιῦ ἀδἰιαπιοα ἢ 
ον ἐλ ἐμαὶ 4 ἐλιε56 ἐῤὲπρϑ ἐδ ἀεαίλ. δι ποι δεῖπο πιαάθ "66 ὕγοπι δῖγ 
απ δεσοπὶθ ἐδ βογυαπίς οΥΓἹ Ουά, γε λαῦο ψοιτ ἡγιΐξ μηΐο ᾿οϊἧηο55 απὰ ἐλε 
ἐπα ευεγίαξίϊηρ ἰὑξε. (οτα. νἱ. 21,22.) ὙΤῊ18Β ἀροβι]6 αἷβο, ἴῃ 818 ΕἸ 8616 
ἴο {π6 (ὐογι μυῖα η8, Οὔθθγνοδ ἰμδὺ βοιηα οὗ {πθ1ὰ Τοσα στθοϊαἰπχθα Ὁγ 1ἢ6 
(ἀοβρεὶ: --- 86 ποὲ αἰοοὶυφα, πείέλον ζυγηϊσαίογβ, ποῦ αὐἀμίϊογεγ 8, ἨΟΥ 
ἑὠμοίαίον δ, ΠΟΥ͂ εἤεπιϊπαίε ρεγ80Ή8, ἨΟΥ͂ αδιιδογ 8 ΟΥ ἐδιοπιδοίυος ιοϊέβ πιαπλϊπα, 
ΠΟΥ ἐδιέδυσϑβ, πο ἀγμπλαγαβ, ΝΟΥ͂ τουΐίογ8, ΠΟΥ οτίογἐϊοποῦς, δμαϊὶ ἱπλμογίξ ἐλὸ 
ἀίπσάοιπ 9.77 Οοά. Απά βιιοἢ ᾿σογὰ δοπιθ 9 ψοιι ; μέ ψε αγὸ τοαβ8]ιοά, γ6 ἀγὲ 
δαποίπεα τπ ἐδε παπιθ οὶ ἐΐς Ζοταὰ ὕόδι5, απ ὧν ἰδο δριίγιἑ 9 οὐγ Οοά. 
(1 Οοε. νἱ. 9---11.) Ῥίον, ἴθ (Π6 [Ὁ]]ον ηρ ράβϑαρθ, Δ] 468. το τὸ 
Τοίοστηδίίοι Ὑτουραῦ διαοὴρ [86 «6 18} σοηνογίϑ ἰῃ Ῥοπίαβ, (αἰαδίϊα, 
8Π6 ΟἾΠΟΥ ΘΟ ΙΓΙΘΒ: --- 716 ἐΐπιο ραδέ 97 οἱ ἰϊε γιαν δωβῆοε ας ἰο παῦθ 
τογοιφἠὲ ἐδό ιυἱἱϊ οΥΓ ἐλ (σομ εἶδ, τολϑη τοὸ τιοαϊλεά ἵπ ἰαδοϊυϊοιμδπεδς, {ι8ὲ, 
ὁχοῦδς ΟΓ τοῖπο, τουοίϊπρ8, δαπφμείέπσε, απα αϑοηιϊμαδίο ἰοίαίτιο8, ισπογεὶπ 
ἐλεν ἐλὲπὰ τὲ δίγαπρε ἐδπαΐ γε τὰπ ποέ ιοἱέδ, ἐλόηι ἐο ἐδ6 δαπιὸ ἐχοο85 97 γτἱοί. 
(1 Ρεῶ ἰν. 8,4.) 

ΤὨΘ ναγίουβ ΟἸγιβίϊδῃ δροϊορὶϑίθ, βοτὰ ἰμ86 ροσβθοιυίίομβ οὐ {πὸ 
Ραρδῃϑ οοια ρα ]οὰ ο νἱπάϊοαῖθ 861], ομαγδοίου πηὰ οομάμοί, δανθ 
ὈΟΓΠΘ 8ΏΡ]6 ὑββυϊπη ον ἴο {ποὶῦ δχθι:ρί ΑΓΥ ᾿ἰνθ8 ἃπα οομνογβαίίοῃ. 
Λιμοης [Π686, {π6 αὐϊοδίδίζομβ οὗ «υβίϊη Μαγιυσ ἀπ ΑἸΠθηδρογαβ 
(θοῦ οὗὁἩἨ ψ βου μαᾶὰ θϑϑὴ μοαίμϑη μι} βορῇ 618), Γογί]] αη, ΜΙπαοὶαΒ 
Ἰδεῖχ, Οτίρβθῃ, απ 1,δοϊαη 8, τὸ ρου ΘΟ ] ΑΕ ογὮΥ οὗὨ ποίϊοο ; θυΐ 
ἴῃ 11π|18 οΥὨ [18 ΟΣ Κ Θομλρ6] 8 ἴ0 δἀπιῖῦ ΟὨΪΥ ὑψο ΟΥ̓ (ἢ γ66. 

1, ΕΎοαΣ [Π6 ἐΟἸ]οντῖῃρ; ραϑβαρθ οὗ {ῦ5ΤΙΝ ΜΆΑΚΤΥΒ, 80 Ποιγβῃοᾶ 
δϑοαῦΐ {86 τι! ἀἀ]6 οἱ 1μ6 βθοοπά οϑῃίυγυ, 1Ὁ 18 πηδηϊξοδῦ {μαῦ ἃ τσ ν 
οὔδηρο νγ1ἃ8 ψχουρῃμί, ἰὼ Π18Β 6, οα {86 ῥγόβϑίγίββ ἴο {π6 (οϑροϊ, 
“ς," βαγβ8 {π6 ρῥΒ]οβορἤῇου, “ἦς ὙλῸ ουμουγ ἀοΠ Προ ἴῃ νἱοίοιιβ 
ΟΧΟΘΒ868, ΠΟῪ ΔΓ6 [δ ρογαίθ ἃπὰ οἰδβίθ : --- 6 ὙΠῸ ἔουτη τὶν ἰμιὰ 
ΓβοΟῦγΒθ ἴο τρλρίοαὶ ἃγίθ, δύ ΠΟῪ ἀθαϊοαίθά οὐγϑοῖνοα ἴὸ [Π|6 
σοοά δηᾶ ἀῃροροίζοῃ (ὐοἄ ; --- τῦἷα ὙΠῸ ΟΥΤΆΘΥΙΥ μἰδοθὰ οὐσ στοαίοβι 
ΡΙδαϑαγο ἴῃ βοαυϊσηρ ΘΑ ἀηα ῬοΟδβθβϑίοηβ, ποὺν Ὀτίης 41} {παῖ 
6 Βαγθ ᾿ηΐο 8 Θομμπιοη βίοοϊκ, δηα ἐπηραγῦ [0 ΟΥ̓ΘΣΥ ΟὯ6 15 πορᾶ: --- 
Μ6 ὙὙἘ0Ὸ Πείθα δῃὰ ἀθϑίσογθα οδοῦ οὐμασ, απὰ ὁ δοοοιηΐ οἵ τὸ ἀ1- 
[ἜΓΘΠΟ6 ΟΥ̓ ΠΛΒΏΠΘΥΒ σοί δορὰ ἴο ἰἰνο ψ 1 τθὴ οὗ α αἰ γθηῦ ὑγ06, πον’, 
58:06 ἴη6 Δρρϑδγδποθ οὗ (Ἰ σὶβί, ἵν ΟἹ ἰουτωθ οὗ ἐΆΠΩΔ]ΠΔῚ 1η θγοοιιγβο 
ΜΠ {Π6π|, αμὲ ὈΥΔῪ (οΓ ΟὟΥΓ Θμθμλθ8; δηα οπάδανοιν [0 ρούϑυλαθ 
{Ππο886 σι μαῖθ υ8 Ππουΐ ἃ οαυθ6 ἴο γα ΘΟ ΟΣΙΩΔΌΪΥ ἤο 186 ροτγίδοι 
ΡτΓοσορίδ οὗὨ ΟἸχῖβι, ἴο ἐδ6 δπὰ ἐμαὶ [Π6Υ τδὺ θθοοαθ ραγίδκογβ νι 
118 οἱ 16 βϑὴθ ἸΟΥ] Πορο οὗ ἃ σοινασγά ἔγοα (ἀοα ἰδ Εαΐοῦ ονον 
4]}. 

3. Αροϊ, ς. 17. (Ρ. 61. Ἐ. Ῥαγὶβ οἀϊι.) 
Ὀν 4 



408 7Τὴε Βεπεπεοϊαὶ Ἐβεοῖς ὁ, Οἠγιξεϊαηπίξν, 

2. ““Ὑγὸ Ἃ6ηΥ ποί,᾽᾽ βὰν ΤΕΒΥΌῚΤΙΑΝ (τπῶο Ἰ᾿νοα δροὰΐξ εἰχὶν 
ὙΘΩΥΒ ἰαΐου {8 «π801}), “ ἃ ρίεσα ἰοῖν ἢ α8; τὸ 6816 ὯῸ τηδῃ Β 
τ]δυτΊα σα - 68 - σγχα ΡΙΟΌΒΙΥ οἀποαύα ΟΥ̓ΡΏδ8η8, τοίου (86 ᾿παϊροπί, ἀπά 
ΤΟΊΘΟΥ ὯΟ ΙΏ8} 6ΥἹ] [ὉΓ αν. Τῃο Βυβθαπα, πον οὐγοά οὗὨ 18 ΤΌΓΙΠΟΓ 
76 δ]ουβυ, δχρϑὶβ 818 ΠΟῪ υἱγίαουιβ τ ἔγομλ ἢ18 Βουδβα; {μ6 ΓἈΈΠ6Γ, 
80 ἴσπάοσς οὗ δὶ8 υπάυςιι] μοαίμθη βοη, ἋἀἸβ ποτα τ ἤθη ἢ6 
Ὀαδοοπλ68 84 (ΓΙ δ. 18} αηα Οροαϊοηΐ ἴο ἢ18 ψ|}}]: δηᾶ {86 τηδϑίογ, ΕἸ Ποσίο 
80 ΚΙπὰ [ο 8 [}0Π|688 δεγυδηΐ, ἀἰϑοαγὰθ Εἰπὲ Οἢ ὈΘοοτηϊηρ' ΓΟ] ΙρΊουΒ δηα 
ἴδ], 8.0 ταυοῖ 18 ἐπ6 ΟΝ γβδη παπλο μδίθα, ποὺν τ ϑίδητηρ; 1Π6 
Δἀνδηΐαροβ οὗ {86 (ὐοδροὶ, ἐπα {μ6 Ὠυβθαπαά ρῥγοΐδσβ ἃ [8186 τυῖΐβ, 18Π6 
Δ ΠῸΓ ἃ τοῦθ] Ποῦ 805, δηα [Π6 τηδδίοσ ἃ θυ β βοσυϑηΐ, ὕἤο Βαυϊηρ 
ὑδθπηὶ ρσοοά δηά νἱγίμουϑ ΟΠ γβδηβ,᾽": : 

3. “Ἰπαυΐγο, ΒΆγ8 ΟΕΙΘΕΝ, ἴῃ 18 σοἸοταϊθα σορὶν ἴο {86 6801}5 
δηᾶ οδ]οοῦοηΒ οὗ {86 ῬἢὨΠΟΒοροΥ (ὑδ]βυβ, τυυιτθη δρουΐ Α.Ὁ. 246,.--- 
“Ἰπαυϊγο ἰηῖο {π6 ᾿ἴνεβ οὗὁἨ βοῖὴβ διμοηρβί 118: ΘΟ ρΑΓΘ ΟἿΓ [ὈΓΙΏΘΓ 
Δη6 ργοβοηῦ τοὰα οὗἉ ᾿1ἴ86, δπα γοὺ ν}}} Ηπά ἴῃ ψδὺ πριο 63 δα 1τὰ- 
Ρυγτ68 6 ΘΓ ἱηνοϊ γοᾶ Ὀθίοσο ὑμ6Υ οι γαοϑα οὐγρ ἀοοίσιποθ.Ό Βυΐ 
ΒΙη66 ἴΠ6Υ δηλ Ὀγαοοά {π6πὶ, ΠΟῪ Ἰπ8ΐ, στανϑ, τηοάογαίθ, δηᾶ οοπβίβηϊ 
ΔΓΘ (ΠΩΥ Ὀδοομγα: γ68, ΒΟΏ16 816 80 1ηβατηθα ψ 1} (Π6 ἰογα οὗἩ ρυτῦ 
Δηα ροοήηδβεα, 88 ἴο δρβίδιῃ δύϑη ἔγομα ᾿ανγίαϊ Θη)ουσαθηΐδ: π6 ΟΠ ΓΟ 
Δθουπαβ ἢ βυο ἢ τθη, ὙΥΒΟΓΘΥΟΡ {π6 ἀοοίτη68 οὗἩ ΟἸτΙβυδηϊν ῥσὸ- 
ναὶ, ΗΟ 18 10 ρΟΒ81:0]6 (ΠΟΥ ὁδῃ Ὀ6 ΡοΒΌ]ηὐ τη Ὀ ΓΒ οὗ βοοι δῦ, 
0 μανο οοηνογίθα ΤἸΩΔΩΥ ἔγομλ {Π6 βῖηξκ οἵ υἱδοθ 0 {πὸ Ῥγδοίῖςα οὗ 
νἰγίμα δῃᾶ ἃ 16 οὗὁὨ ἰδθιῃρογδηοθ, ΘΟ ΣΤ Ὀ]6 ἴο {86 ἀϊοίαῖοΒ οὗ τὶρῃί 
Τοαβοηῦῦ 6 Γϑοϊδιτω ῬΟΠΊΘἢ ἴΓΟΠλ ἱτητη ἀθδίυ, ἀΌΔΥΓ σ᾿ τι ἢ, ΟΥ 
Ραγίϊηρ; ἔγουῃ {πο ῖν Βυϑθδηᾶβ ; τηθη ἔγοτα [86 τ} οχίσανασβηςα οὗ {86 
ΒρΡοΥ8 δῃᾷ ἐμοαίσαβ ; δῃὰ σοϑίγαϊῃ γοῦϊῃ, ὙΠῸ τ Ῥσοπα ἴο γἱ66 δῃὰ 
ἸυχυγΥ, ΕΥ̓͂ ῬΡαϊηΐληρσ, ποῦ ΟὨΪΥῪ ὑπ6 νι] 6688 οὗἉ ̓ τιδί, θαΐῦ [6 ρυπιβῃχαθηΐ 
Ταβοσυ θα [ον ἰμ6 νἹοίουβ πᾶ ἀϊββο] αἴθ. 3 

4, ““«ΤΉΥ δῖα πού Ὁ γβυϊδη 8," βαὺβ ᾿ΑΟΤΆΝΤΙΌΒ (γ8οὸ βουτιϑῃοα 
Α. Ὁ. 8306), “Ῥυΐ ραρᾶμβ, γΠὸ τὸ ὉΥ απ, δῃηᾷ οογωχἱ ΡΙΓΔΟΥ ὈΥ 568; 
ὙΠῸ Ροϊβοῃ ὑμῖν Ὑ γ68 [ῸΓ {61} ἀοντῖθβ, ΟΥὁ 186 ῖν Βυβθδηαθϑ τπαῦ {πο Υ 
ΤΩΔΥ͂ ἸΠΑΓΙῪ {Π6ῚΓ Θαἀι]ῦΈΓΟΣΒ; ὙΠῸ Βίγβηρ]6 ΟΥ ΘΧΡΟΒΘ ὑπ 61ῚΓ Ἰηΐδηΐβ, 
σοιατ ᾿ποοϑὺ τὰ (Ποῖ ἀδυρ  6Υ8, β᾽βύθυβ, τοίμοσβ, ΟΥὁ νϑβίδβ, στο 
Ῥγοϑίαΐθ ὑπ  ῖγ θΟά168 ο πππδίυχαὶ ᾿ἰβί8, βαοὶς πθάνθὴ Ὁ στ  οΒογαβῦ, 
Δηα σοιηχηῦ Οἰ ΠΟΥ ΟΥΏ6Β Οὐἱοι8 ἕο τοδί. 8 Τἢα βδῃθ Ὑχὶΐου αἴ80, 
οοῃίγαδίιησ {π6 σομ γδαϊοοπβ Ὀοίνγθθη {π6 ἀοοσίτγϊηθβ, ὑσχεοορίβ, δπὰ 
Ῥτϑοῖϊοα οὐ {π6 ΡΒΠ]ΟΒορΡΒοτΒ, ἀπα {86 {|| οἴδοία (μαξ τοβ] θα ἔτοῦλ 
ἴπθα, ΠῚ} [86 ΡΌΓΙΥ δηα οἴοδου οὗ {π6 (ἀοβροὶ, 888 {86 Ὁ] ον ηρ 
Δηϊμγαίθα ραβδαρὸ: “(αἶγα τὴ6 ἃ τωϑῃ γὙῇΎο 18 Ἕμο]οσὶς, Ἀθαβῖνα 1π 1118 
Ἰδησυάᾶρσα, πμοδαβίγοηρ, ἀηαὰ συγ; 1 ἃ ΨΟΣῪ ἔδν ΜΟΓᾺβ, --- [Π0 
ν οσαβ οὗ (οάα, ---ἰ ν1}1 σϑηᾶθσ Πἰηλ 88 σϑηί]α 848 ἃ ἰασὰρ.Ό. (αν τη κα 
στοάν, οονοίουβ, ρΑΥΒΙΠΙΟὨ]ΟΙΒ τᾶ, δὴ 1 ν7}}} ὈΓΟΒΘΠΟΥ ταίαγη Ὠΐτη 
ἴο γοῦ ἃ ΡἜΠΘΓΟΙΙΒ ΟΥΘΑΙΓ6, ἔσο Ὀοδίο ηρ ΒΒ ΤΠΟΠΘΥ ΟΥ̓ Βαμα 18. 
αῖνο π|6 ἃ οὐο] δηθὰ Ὀ]οΟα ΠΙΓΕΟΥ τωδῃ ; δ Α ΠΟΥ 18 ἔθγοο νυ 8118}} Ὁ 
ἘΥΒΏΒίΟΣΤΩΘα πο ἃ {ΓῸ]Υ 1Ώ114ἃ δηα ταϑσγοὶὰ] ἀἸϑροϑιοπ. ΟἾγ6 τὰ6 πη 

, Τογι Πΐδη, ἈΡΟοΪ. «, 8. 
τ ᾿ΠΡ ΟΕ ΒΗΣ Οεἴϑπαι, 110,1, Οτΐζϑη γγὯ8 δἰ πζΌ]ΑΥΪΥ οχηϊποπὶ [Ὁ 18 ἘΧΟΠΙΡΙΆΓΥ ἰοδτη- 
ἱηρ πὰ γἱοῖγ. 

ἢ Ἰμροϊδηϊίαδ, Ιπδιῖς, Τλλνίη. 110. ν, ο. 9. ΟΡ. ἰοῃ,, ἱ, Ρρ. 8349, 3560. Ἑαϊξ, ΒΙΡοηί, 
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ἘΠ᾿ 8ὺ τηΔ}, ἃ ΤΟ] ἸΒἢ τη, ἃ δβ᾽ ΠΡ] τηδῃ; πὰ οἢ ἃ βυδάβθῃ ἢθ 8}}4]]} 
Ὀδοοπιθ μοπαβδὲ, Ὑγῖδ, πᾶ νἱτίμουθ. 80 ρταοδὺ 18 [π6 οἴσδου οὗ ἀἰνῖπθ 
νἸΒάοτα, {μαῦ ἤθη ομσα ϑατοϊ 6 πο (Π6 Βυχηδη ᾿οατί, ἐδ Ἔχρϑὶβ 
ἔΌ11γ, [86 ραγϑηῦ οὗὨ 811 νἱδα; βπαὰ ἴῃ δοοοτηρ] δ] πρσ (818 ρτοαῦ οηά, 
{ΠΟ ΓΘ 18 ΠῸ Οσοαϑίοι [ὉΣ ΔΩΥ ΘΧΡΘΏδΟ, ἢῸ Δ βοϊΐθ πθϑὰ οὗ μοοὲν, ΟΥ ἄδθορ 
δηἃ Ἰοηρ' ΒΟΥ ΟΥ̓́Τ! ἰδἰοη. ΤΠ Ὀοποβῦ 18 Θοῃξευτοὰ στγαϊυϊοιβὶν, 
ΘαϑῖΪγ, Θχροα! ουδὶγ ; ῥγου θα {Π6 ϑασβ αδηὰ {6 ποαζὺ (ϊγαί δου 
ψϊθάσι. ᾽ἃ ΟΥ οουϊὰ ΔηΥ̓ οὗ {π6 θα μθη ΡὨΙ]Οδορἤογθ δοσοιηρ ἰ8ἢ 
ΒΌ ΟΝ ἱπηρογίδηϊ ρυγροδοδ 88 πε86 Ὁ ) } Τῆι 18 [Π6 1 ῆη106 ΒΌρΟΥοτ ἐγ 
οὗ ΟἸὨ σι θυἰδη  Υ δυϊηοθα, [ἢ ἃ πιογαὰὶ ροϊπὶ οὐ Υἱϑῦγ, ΟΥ̓ΘΓ ΘΥ̓ΘΤῪ ΟἾΒΘΥ 
δυβϑίϑι οὗ ἀθρόα οὐ 1,δοϊδηζιδ, 10 Βῃου]α Ἀὰ γϑοο]θοϊοά, παα Πἰμαδβοὶ 
Ὀδοη 8 μοδίμιθῃ ρὨΠ]ΟΘΟρΡΠΘΥ, δηα Ποσο ἀΟ ΠΥ ΓΒ [86 σοὶ οὗὨ δὶβ οὐγῃ 
ΘΧΡΟΓΘΏΟΘ. 

ὙῬΤΠουρἢ 'Μγ͵ὸ οδπηοῦ οχρθοί ἔγομι ΠΟ ΘΠ αγοοέ ὑθϑυ το πΐ65 ἴο (16 
νἱγίι6θ οὗὁἨ τηϑη στα ΤΟΥ ΟΥ̓ Υ ρογϑοοιυίοα, γοῦ [π6 ψοσκϑ οὗ π68- 
πὴ ΣΙ 6 ΥΒ ΠΟΙ ἀΘΏΓΔΙΥ ΓΒ διὰ ρ]9 δηά ϑυϊοϊοην ὑσγοοίβ οὐ {πο ὶγ 
ἸπΏοοοῃο6 δη τοτίῃ. Τὸ δήδυσα ὁῃ6 ΟΥ {ὔπ ἰπβίδῃοαρθ: --- ἴὉ τῦῖβ ἃ 
ὀομ 00 βαυΐηρ ΟὗὁὨ 186 Ποαίμθηβ, (πῇ ἃ ῬΟΓΒΟῚ τγ88 ἃ ροΟ( τηδῃ, οπῖν 
6 νγὰϑ ἃ (γι βιίδη, Ῥ.ΧΙΝΥ, ἴῃ {Π6 ΠΙΘΙΙΟΓΔΌΪΕ Ἰο ον αἰ γοβαν οἰτοὰ 3, 
ΒΑΥ͂Β, ΟΠ 186 ἱπέοτταδ οι. οὗ βοπιθ ἃ (6 ΟΠ τϑυδηβ, {μαὐ 186] στοαῖ 
ΟΥ̓Π16 ΟΟμ δἰ βίοα ᾿ῃ ΔβϑουὈ] ησ ὑοροίποι' ἡ ἃ βίαι θα ἀδυ Ὀοίοτο Πρῃΐ, ἴο 
βίης ἩγΤΩΏΒ ἴο ΟΠ γῖϑὶ ὧδ (ὐοα ; ἀμὰ ἐμαῦ ὑπ Υ Ὀθουπα {Πποηγβοῖνϑα ὈΥ͂ ὁδί, 
ποῦ ἴο [86 σομηΓἸβδίοἢ Οὗ ΔΠΥ ΜΠΟΙΓΘάΠ 688, μέ ΝΟΤ ἐὸ δό σωϊϊέν ὁ ἐλεῖ, 
ΟΥ̓ τοῦδονψ, οὐ αὐπἰέελν, ΝΈΥΕΒ ἰοὸ ζαϊεῦν ἐλεὶγ τοογὰ, ΝΟᾺ ἰο ἀδπ α 
»ἰεάγο εονιηιζἐεά ἐο ἐλοπι ἰολϑπ σαἰφα μροη ἕο γοέμγη {., Ἠδ καάϑ, [μαΐ 
τπουρἢ Ππ6 ρυΐ ἔτο Ο γι βιϊδη ὑοπίθη ἐο ἐλε ἐογίμγο, ἢ6 ἀϊδβοονογοά 
ΝΟΤΗΙΝῸ Ὀοθ1468 κα Ὀαα ἀηα οὀχοθδδῖνο βυ ρουβ  ἰοη. [1[π [86 οουγβα οἵ 
{π|6, 106 Ρϑγϑθυθγαηοο οὗ ΟΠ Δ )8 1π ἃ 116 ΟΥἮἨἮ ΘΧΘΙΩΡΙΑΓΎ ΡΙοἿΥ ργὸ- 
ν]οὰ 6ὸ ἴαγ {πα΄ [Π6 ἀροδβία[ 9 θιυροσοῦ ΦΌΜΙΑΝ, ἰπ 8 δρί βία ἴο Ατ- 
βλοῖαθ, ἃ Ὠορίποη ῬΟΠΠΝ (τυ ἴ6η Α. ἢ. 4305), τοοοπηηθηοα {ποὶν 
Ομ 68 αηα οἴμοῦ υἱγίαθθ ἰο [Π6 ᾿π)λ βίοι οὗὨ (6 ραρβῆβ, δπα ἀοϑιγοὰ 
Ασβϑοῖιβ ἴο ἰΓη ἢ18. ογ68 [0 ἴΠ6 πηθᾶπ8 ὈΥ ὙΠΙΟῺ [86 δυρογϑιϊ οη οὗ 
[86 ΟΠ ΓΙ 8:8 τγαὰϑ ργοραραίοθα, ΥἱΖ. ὈΥ δϑαποίτψ οΥΓ 1, ὮὉΥ ἀϊπάπεεε ἰο 
δίγαπφογο, Δα ὈΥ {πὸ αἰέοηέϊοπ δον ρμαϊα ἰο ἐδ ὀδιγίαὶ 97 ἐλ ἀεαά, 
ΗΔ τϑσοιῃπλθηβ δὴ ᾿πϊαίοπ οὗἨ {ποῖτ νυἱγῖυθ5.: Ἄχμογίθ [6 μοαίμθη 
ΡῬοΟΘΘ ἴο τουδὶ ἢ [86 ῥγιθβίβ οὗ (ἀα]δῖϊα ἰο δἰΐϊθπα ἴο {πμ6 τοσβῆὶρ οὗ 
1η6 ρσοάβ: 6ῃ)οΐῃ8 ΟσΚ8 οὗἨ ΘΠΑΡΙΥ ; δηα ἀθδῖτοβ ἢῖτα [0 το]ϊονα {86 
ἀϊδίγθβδδθα, δπὰ Ὀ0114 δουβοβ [0Υ ἴῃ6 δοοοτησηοάδίίοῃ οὗ βίγαηροσθ οὗ 
ὙΒδίονΟΥ τοὶ σίου, “1 4,7 δάὰβ [586 οῃπροσοῦ, “ἃ αἰδογαοε ἰο {δε 
Ῥασφαπϑ ἰο αἀϊεγεσαγαὰ {δοεε οΓ {λεῖὶγ οισῃ τοὶ σου, π᾿Ή116 ΟἨΕΙΒΤΙΑΝΒ ἀο 
ἀϊηα οδὲοες ἰο δίταησεγε απα ἐπεπιῖο8." τοι {Π]18 ϑαἀτηϊβδίοη οὗ Φ υ]ΐαη, 
ἦν 16 ουϊἀδηῦ ὑπαὶ πὸ ΟἾΥϑθϊ 8 ὑγοῦο ᾿αργουθα ἴῃ θοπονοΐθηοο δηὰ 
ΤΟΓΆΪ8 ὈΥ (ῃ6 (ὐο8ρθ] ; ἀπά δυθῃ ἐπθ μθαΐθομθ 6 ΓΘ ἐπηργονθᾶ ὈΥ {Π6 
ΘΧΘΠΊΡΪ6 οὗ {μ6 ΟἸ γβίδηβ. Τἢθ86 Ἰμνο  απίασγυ ἰθδυϊπηομῖ68 οὗ Βθα Π ἢ 8 
ἴο {Π6 ἸΠποοθποθ δηά υἱγίποδ οὗ (Π9 ρῥγϊπι να ΟΝ τ διαπβ, τσ 8.)4}} δηά 
ΕἾΤ ΕΠΡΕΙ ΕΥ̓͂ νασίουϑ οἵ αὺ ὑτοοῖβ, νυ Β] ἢ ἯΓΘ ὨΟῪ ῥγοοθϑά γῆν ἰὸ 
ΘΧὨΙΙ, 

11. 1ῇ νὸ δάνογὶ ἴο {πὸ ΕΕΕΈΟΥΒ ΟΕ ΟἨΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΟΝ ΒΟΟΙΕΤΥ 

1 Ιλοεϊδηέίυε, [πειϊξ. Ὠϊνίη. 11Ὁ. 11, ς. 26. ἰοπι. ἱ. Ρ. 333. δίς. Βίροπι. 
3. 866 ρΡΡ. 178, 179. συργὰ. 3 Ψψυϊΐαη. Ἐίδὶ. 150, 

ΥΟΙ͂,. 1. 5:9 



410 771. Βεπεπείαὶ Ἐϊδεοίς 9 ΟΠιγιξεαπεΐ, 

ΙΝ ΘΕΝΈΞΒΑΙ,, Ὑγ76 58|8}} Επᾶ (Πδὺ (86 θοπονοϊθηῦ βρὶ τι οὔ μ6 (ἀοΒβρο! βεσυ 
85 ἃ Ὀοπά οὗ υπίοῃ δοίη ἱπάδροηάομῦ πδύϊοηθ; ὕγοκα ἀότῃ {86 
Ραγϊοη ἡ ιοἢ βοραγαίθα {πὸ Η θαϊμθηβ 88 “678, βραίδα {Π6ὶ]ν ῥγο- 
)υ]ς65, δῃὰ γτεπάογοα {πῆ Τοσο ᾿ἰΌογαὶ ὑο δδοῖ οἴου. [10 ομβοοκοάὰ 
ῬΥϊά6 απ σονθηρο, [πο0886 Βοῦγοθβ οὗ γγὰγ δῃα ᾿]οοάβμοα, δηὰ ρῥγοιηοίοα 
δ ν ἀπά ἔὈΓ ΟΊ ΘΏ688; ἰῦ ΤΟΠΘΓΙΓΘα 108 δίποογο ῬΓοΐθββοιβ υ8ὺ δηάᾶ 
Ποηοδβῦ, δῃπᾶ ἐηϑριτοα {86 1 ΗΥΤΆΠ688Β Ὁποῦ ροσβοουουῃ. ΤῈ6 
ΔΡΟΒΙΪ6Β δηα δνδηρο βίβ ϑηἀυγοα (86 βονογοδὶ βιὰ ἴδυ!ηρβ σταῖποσ ἐδδπ 
Τοηοῦηο6 {Πποὶν Το ρίοπ ; ποῖ οουἱὰ {π6 ῥεϊυϊνα ΟἸΣΙ ΒΔ ηΒ ὙΠῸ βυο- 
οοοαρά {πο θ6 ἱπαάπορα ὈΥ͂ ἐπγοαΐβ ΟὐὁΥ̓ ῳὑοττηθηΐβ ἰο ἀσβοσγί ᾿ποῖσ ὑσὸ- 
[δβϑίοη, ΤΉΘΥ ποῖ 6 ΓΟΡΙ ΠΘα ΠΟΥ τα]θα αἱ 1ποῖγ ϑηθηαῖθθ, δὰ δἢ- 
ἀυγεοα νδγῖουβ οχοσιοδίιηρ; Γοσταθῃἐβ ἼᾺ ἸΏ Ί ΠΟΙ Ὁ]6 τη κῃ 688, ρα θη ο6, 
84 γαβισῃδίίοη, ΕἸΣΙΠΟΡ, ΠΘΓΟν ΟΣ {π6 ὈΘηῖρῃ Ἰπῆπδηοα οὗ [Π6 (ο8- 
Ρ6] 88 ροποίγαϊβα, 10 μα ἀθϑοδπαθα 1ηἴο ἔβιν 168, ἀπα οαγσὶ θα τ 1Ὲ 
Ῥ68ς8 δῃά μαρρίηθββ. ΤῊ ἔδιυνδ]  β6χ, Ὑ ΙΟἢ 18 ἀθρταθα δηα πηα] γοδίθα 
1η τχοάθγη Βοβίμθη Πα 018, 88 1 τ͵Υ88 ΔΙΩΘΏΡ; ΤΙΔΗΥ͂ ΟὗὨ {Π6 δηοϊθηΐ ρασδη 
ΠΔΙΊΟΗΒ, 18 οἰοναίθα, τ βοσουοσ [86 (ὑοΒρε] π88 Βργοβϑά, ἴο 1παῦ ΣϑηΚ ἴῃ 80- 
οἰο(Υ̓͂ ἴο τυ 10 18 80 80} ΘπΌ 16, δηα {Π6 ο1ν}], τλοΓΑ], ἀμ γο] σου 
οοπαϊθοη οὗὨ νγογλθι 88 Ὀ66 ἢ ῬΓΟΡΟΥΓΟΠΔΌΪ παρτονοθα.ΐ ῬοΟΪγραταν πδ8 
θδθῃ δυο δ μθα, δηὰ ἀϊνογοα 15 ροιτη τα, ---- ποῦ ἴο σγΌ νυ 186 ἸονΥ, 
ΟΆΡΓΙΟΘ, ΟΥ ῥγοῆϊρθοῦ οὗ οἰ Υ ῥασίγ, ([ὺσ ἴῃ Βόμια δἱ ἰθαβὲ (88 
ὙΥΟΠΊΘῺ α͵80 Βαα (Π6 ρονγοῦ οὗ αἀἴνογοθ, ΓΘ ὙΠΟῚΣ ΠΙΟΘΩ ΠΟ βηθ88 88 
6΄υ8)] ἴο {παῦ οὗὨ ἰδ τῃϑῃ,) ---- θὰ ΟὨ]Υ 1 {π6 οα86 οὗ ὑηέδι 8] π 688 ἴο 
186 πυρίϊα] νον. [0 18 ἔσθ {(παΐ, 1ῃ οογίδϊῃ οουπμίτίθβ οὗ Ελιτορα, 
 Ποτα {μ6 ΟἸγιβύδη σοὶ ρου μα Ὀθθὴ 80 ἐδ οοιτυρίοα 88 {0 ᾿οββ 
ΠΟΔΥΪΥ 4}} 118 ᾿πῆπδηοο, 1100, ΟΠ ΒΘΟΙΟΏΒ ΤΩΔΥ δδ ἰοττηθά, δα τ γουβ 
Ἰη γίριιθ8 ρυγβαθα, δηα ουθῇ ΟΥΊΠΊ68 ραὶηδί πδίυγα ρογροίγαϊθα, τ τὰ 
θαῦ 1116 ἀἰδῃβοθοῦσ. Βαΐ 1 18 ποῦ 80 1ηὴ Βυϊίδίη δπὰ οἴμοὺ Ῥγοίοδίδης 
σουηίγ!θβ, τ μοτα [86 (ὐοδραὶ [88 [δὰ ἃ ἔγθιυ οοῦσγβθ; ἴογ, {πουρ 1868 
βαῖ6 ἀἸθροβι οη8 τὸ ἀἰδοονεγθα ἴῃ στοδῦ Πα 6 ΓΒ οὗ ὁ φδοιδει γοῦ {Π6 
ἔδασ οὗ {π6 ρυ]ῖο ἔγονγῃ Π0148 τποϑῦ οὗ ἴμθτὰ ἴῃ ἀνσχο. τοι [86 Ἰονγεβὶ 
ἀερταάαίοη δημα ορρυθδδῖομ, ἔπ [6 1816 86 Χχ πᾶ8 Ὀθ6ὴ σαϊβοα ἴο γσοϑρθοῦ, 
οὐ ναίοη, απα γοβηοιμοπῖ, ἴο ἃ γϑὴῖς δῃα ᾿ηῆμθησα τη ΒοοϊοίΥ, πψ οὶ 
ΤΟΥ ΡῬΟΒΒ688 οὐΐυ τὰ ΟἸ γι βίη σου 7168 ΠΘγα ΤΠΟῚΣ Ἰηϊοσοδὲ δπα Βαρ- 
Ρἴποϑ8 ἃΓ6. ὈΠΙΟΥΠΑΪΥ δα ὈΓΟΡΟΥΥ οομδβαϊ θα ̓ ῃ ΟΥΟΣΥ ἱπηρογίδηϊ οοῃ- 
οογῃ ἴῃ ᾿ἴ6. Ὑ6 να πὸ ρυθ]1ο ᾿πάθοθῃοῖθθ θούνγθοηῃ {86 Β6χθϑ, 0 
Ιανν ᾿παῦ τοαυγαβ ργοβυϊαὔοη. ΓΡΔΗΥ υππαίυγαὶ οὐ πηθ8 Ὀ6 ροετροίταίοα, 
ΠΟΥ ἀγα ποῦ ΘΟΙΏΣΏΟη ; ΤΩ ΟὮ 688 ἈΓ6 ΤΠΕ6ΥῪ ἰοϊογαϊθα ὈγΥ {86 ἰανῦβ, ΟΥ 
οουπίοβαπορά ὈΥ ΡΌΡ]1Ο οριπίοη. Οπ (6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, [μΠ6 οἀϊαπιὶ τ ΒΙΟὮ 
(Ο]] ον βοὴ ῥγθοίοοβ 18 βυβιοιθηΐ ἴο βίδιωρ ἴμ6 ρογροίσδίοτβ οὗ 
1 πὶ ψι} ραγροίυδὶ ᾿πίλταυ ἴῃ ἴπ6 ἰΪαπα. Βαρββ, ἱποοϑίβ, δῃα δάυ]- 
16 Υῖ68, 8ΓΘ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ρα 584 016 ὈΥ ἰανν, Ὀὰΐ οαἀϊοιβ ἴὼ [Π6 Θβυτηδίϊοα 
οὗ 16 ρα] 16. Νὸο οπμα σϑῃ ᾿ἰἴγα τῇ {π6 ἀποιοπ Ῥγβοῦϊοα οὗἁὨ ἐογπιοδίοπ, 
Ιγίηρ, {πο , ἔγαα, οὐ ΟΥ̓ ΠΥ, πα τούδιη ἢ18 ομαγδοΐθυ. [10 σδηποὶ ὃὈ6 
Ῥἰοκα ρα πη οχοῦβθ ψΠ α18, 48 1Ὁ 18 η ΟΠ οὐ ΗΪπαἀοβίδῃ (δπά 88 16 
Ῥτγοῆϊιραια Βουδδοαι ῥ᾽ θα θη 6 βϑηῦ [18 1] δορὶ τα οἤΒργίησ ἴο 
{6 [οὐ πα] ησ ΒΟΒρΡΙ.41), ὑπαὶ δκοὶ ἐλίπφϑε ατὸ ἰδ οιδίοπι ὁ ἐδ σομπέρψ. 

᾿ Οα 18 βαυ)οοὶ (π6 τοδάοῦ ΜΠ] ἥηὰ ἃ οοἸϊδοιίοη οὗἨ ἰπ!ογοδιίπς ἴδοῖβ, σοι ρὶ]ο ἔγοπι 
ὙΔυίοι8 ΓΙ ΟΓΘ, ἰπ ΔῈ “ ΕΒΑΥ οὐ Ὑπδὺ ΟἸ ΓΙ δι Δ. Π88 ἄοπο ΤῸ  οσλοη,᾽ ῥγεῖᾶχοὰα ἰοὸ τῃ9 
κοςοηα νοϊππιο οὗ “ Εδπιαὶο ϑεογίρίατο Βοσταρηγ, ὉΥ Ε, Α. Οοχ, Α, Μ.᾿" Ἰωπάοῃ, 1817, 
ῷ. Υ0]9. ϑ8νο. 

᾿ .».-.............-- 
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Ἐυτίπον, [Πη6 Παγβἤη 688 ΟὗὨἨ ρδυθῃΐαὶ δου ΠΟΥΙ ΤΥ 88 Ὀ66Π γταϑιγαϊηϑά ; 
[16 ὈΑΓθδγουβ Ῥγαοίίοα οὐὗὁἨ δχροβιηρ ΟΥὁ ἀοργινίηρ οὗ 116, τνθακ, ἀ6- 
ἔογπιϑᾶ, οΥ μοὶ ρ]θβ8 ομ]άγθη (ἡ Ἰοἢ τγ88 βαῃοοηθα Ὀγ {Π6 αν οὗ 
ΤΩΒΏΥ͂ βίϑίθϑ), 888 θθθῃ ἀρο ἸΒη6α, ἀπα Βοβρὶ(α18 ἤν θθθη ᾿πϑιϊυἰδα 
ἔου ἴΐ6 ργοβογσυδίίοῃ οὗ ἀθβογίβα ομ]άγθη ; δηα τ μδΐ νγαβ ἴβθὴ ἀθοιηρᾶ 
8. τῦῖ86 ΡΟΪ Π1084] ΘΧροαϊθηΐς ἰο τὰ {Π6 βίδίβ οὐ 561688 δηᾶ ἰχου Ὀ]6βομθ 
ΤΩΘΙΏΡΟΓΒ, 18 ΠΟΥ͂ }8.}} 7 ΘΟΠΒΙΔοΓΘα δηα ρυπἰβῃ θα δ8 {π6 τηοδϑῦ δἰγοοίουβ 
οὗ οὔἴτηθββι ΑἈπαὰ {μδὺ υὑποοηίγο θα ῥόον ΣΡ Ἡ ΒΙΟἢ τγὰ8 ροββαββοά ὈῪ 
{ἈΛΉοΥΒ πὰ μυιβδηαβ, απ πιο τοηάοσγοα {π6 οὐμα ΠἸΟ οὗ βοη5 ἭΟΥΒΘ 
1Πδὴ ἰμαΐ οὗ δἰανϑβδ', δηα Ὄχροβοὰ υχῖνϑβ ἴο 186 πηοϑί οσι δὶ ἰγοαίϊτηθης 3, 
89 θθθὴ δἰ ἰ]α θα Ὀγ [Π6 ρΘη6]6 βρὶγιὺ οἵὗἩ ΟἸ σι δ δηϊγ. ΤΠ βυβίθπι 
ΟΥ̓ ἀοπιαβίϊο βίδυθγυ, ὙΠΟ δβυιδ)]οοίοα {π6 ρστοαΐου ματὺ οὗ τηδηκιηὰ ἰο 
16 ΑΡΓΙΟΙ ΟἿ ΤΕΥ̓ΓΒΠΗΥ οὗ ἃ ἔδυν ἔγϑθ- ΣῈ τηδβίοσβ, --- 80 ἰτααίοα απὰ 
νδ]υθά (πη [κα Ὀθαϑίβ, γ }1]6 {Π6Ὺ ΘΙ ΒΟΙΔΘΌΩΘΒ τηδἀθ ἴδ 6 Βαουιῆςθ 
ΟΥ̓ ἃ γουίμ[Ὁ] ἔτο]ιο, δηα ταυγαάθγθα ἴῃ {86 βίγθοίβ δπὰ τοδᾶβ ὃν ἱῃποὺ- 
ΒΆΠὯἦ8δ ὉΓ διηυβοιηθηί, ---18 {ΠΥ Ἔχ Ό συ ῃοα: ἀπ ΟΣ ΟὟ {Ππ|68 
αν τὶ ποβϑοα δηοίμου ὑτυρἢῃ οὐὗἨ (ΟΠ χϊϑίίαη θθμθνοίθησοθ, ἴῃ {π6 
οχ γρδίοι (αὐ ἰοαϑύ ἴῃ (86 ΒΥ ΒΕ ἀοτῃϊ 1008) οὗ {π6 ᾿πέλιηουΒ ἐγαβῆο 
πῃ Βυμπηδη Ὀοϊηρθ; [86 Β60688 οὗ ΜΏΙΟΝ ΤηΘΑΒΌΓΟ 18 ἴ0 θ6 δβουιρϑα 
»γἱποὶραϊίν ἴο ἴμ6 ᾿Ἰηπιθηοο οἵ ΟΠ ΣΙ β δι τν ἴῃ ἀϊγθοϊηρ ΡΌ]1ς ορϊηΐοη. 

Τῆυδ, 8116 τπΠ6 (ἀοβροὶ ῥγθϑοσῖρθβ {π6 θεβί συ ΐϊθβ ἴοσ ῥτγοιηοίϊηρ 
ΤΆΤΟΑΙΪΥ ῥθδςοθ δηα ἀομηθϑίιο ΠΑΡΡίΏΘΒΒ, 1ῦ [88 αἷ8ο σοιηονοα {Π6 στοαΐ 
οὐὈδβίδο!ϊθβ σοι Βαανα οἴϊθῃ ᾿ροαρα 1, Ὑμα σομαϊίοῃ οὗ [86 ΣΏΓΘΓΙΟΥ 
δηἃὦ ἀοροπάθην σϑηκβ οὗἨ δβοοιθῖυ ἤἢδ8 Ὀθθῃ δηλοἰϊοσαίθα, δηὰ ὌΥΘΥΥ 
ψαῦοα ἔοστῃ οὗ μυπιδη βυΐϊοσιηρ ὅπ48 βοπθ 8]] ον αίοη ἴτομι (86 δοίδνθ 
αἰ] ρθηοο οὗ ρῥγῖναίθ Ὀθηθνοΐίθηοθ, δὰ ἴΠπ6 τυ! ῆοοηῦ ᾿χου 8 οη8 οὗ 
Ῥυδ]ϊο σπαυγ. Το Βοαδίμομβ ῃδα πὸ ρῈ]16 ρΙδοθβ ἔοσ ἦμο ΒΟΟΟΙΏΠΟ- 
ἀαίϊοη οὗὨ {π6 βἰοῖκ, [88 ροογ, [Π6 τ]άον, οὐ {ἢ 6 ΟΥ̓ΡΏΔΩ, ΠΟΥ Ῥ͵48 {Π|6Γ6 
ἃ 8:ηρ]6 Ποβρι 8] ἴῃ 1Π6 γι 8016 Ὠϑϑίμθη που]; ὙΠ Θγθα8 ου τ ΟΝ 18- 
τἴΔ σοΟυπίγΎ δρουπαβ 1} ΟμΑΥ 4 0]6 Σηϑι Ὁ] .8 ἔῸγ (πο86 ᾿υμλδπο 
Ῥυγροβοθ ΤηὰῈ ἢον οὐὗ Ὀδϑποῆσθῃοθ, ρῥτοοθοαϊηρ ἔγοσχ (8 ἀϊνίηθ 
ΒΟΌΓΟΘ (ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ {Π18 ΒΙΡὮΪΥ ἰανουγθα ΘΟυπίΓΥ), ᾿ᾶ8 βοδσοοὶν Ἰοΐϊ 
ΒΩΥ͂ Τη6Δ}8 ἘΠ ΣΙΘα [ῸΣ τη] ογαηρ (86 βυβουϊηρδ οὗ [Πὸ ροοῦ : 10 ἢδ8 
δγοοϊβα δδϑυ]π8 [ὉΓ δἰπηοϑύ ΘΥΘΤῪ ἴοστη οἵ πυτηδῃ το βοσΥ, [Ὁ 411 [6 
οὨΠ] άγοη οὐ 86 ποράγ, ἔοσ ἴ[ῃ6 ἀοβααϊθ, ἔοσ 1π6 Πουβοὶθββ, ἀπά ἔοσ {Π6 
Τοίοσιηδίιοι οὗ οὐϊταϊηαῖθ, 10 888 οχίθμαρα 1086] ἴο 1Π6 δοοάδβ οὗ σα 
Δ οΥἽΠ16, δα [88 αὐϊοιηρίοα ἴο ραΐ τι δῖ [Π6 τόδ. οὗἉ [Ππ6 ὈΓΙβοη ον 4]]} 

Ἰ « Τῆς ον ἢ οὗ [86 Βοιηδῃ ἰανν, ποὶ οοηΐθηϊ τὴ ἢ [8.6 ἀοδιγαοίίοη οὗὨ ᾿ἰηἴδηί8, οχίθη δὰ 
18 ΔΕ ΓΙ ουοα [0 ἴ86 δάπ]ς: ἰξ οοπδίἀογοα οὨ ]άγοι ΟΣ 85 Ῥοσβοῃϑ Ὀυϊ 85 ἐλίπο6, 88 ρματί 
ΟΥ̓͂ ἰτ6 πγηϊΐατο οὗἩἨ [06 ΓΑΓΩΣΥ τηδηδίοη, Ἡοἢ 1816 πλρδίοσ οἵ [ἢ ΤΆΓΩΪΥ τηΐσὶιε τεπγονο, οὗ 
8611, οὐ ἀοδίγοΥ, |Κὸ ΔΠῪ ΟΕ Ῥδγὶ οὔ [0 διγηϊαγο, δὲ ἢἷ5 ἀἰϊἰδϑοτεϊίίοη. [Ι͂ἢ οὔθ σϑβροοῖ, {Π0 
οοπάϊείοη οὗὨ 8 ΒΟ 38 ὙΟΓδΟ [ἤδη [δὶ οἵἨ 8 δῦ. Α ἷδνο σου Ἱὰ ΟὨ]Υ ὃὉ6 8ο0]ὰ οποε, ἃ 80ῃ 
ΤΉΒΕΕ [ἰηι65: δπὰ δα τῆς Ὀ6 ἐπιργίβονεά, δβεουγρεά, οχιϊοά, οὐ μμὶ ἰο ἀδαϊλ ὈΥ 16 ῥΡδίογ- 
απ} 8, τ οὰϊ ΘΡΡΘΔΆ] 0 ΔΩΥ οΟΕΣ ἰγὶ δ Π4)." (Νιουροτὶ ἀθ ἐϊώναε Ἑοπιδηΐδ, Ὁ. δ8δ.) 
ὙΠ τέβροοςὶ ἴὸ ἀδυρἝίοτβ, [ΠῸΓΘ νᾶ 8 δῇ δεῖ οὔ ῬΟΎΤΟΓ Το ΘΧαιι δι 7 ογα οὶ ρογμαρβ ΤΠ δη 
Δ] τ6 τεϑέ. Ὑπὸ ΓἈΣΠΟΓ οου]ὰ οοπιροὶ ἢἷ5 τηδιτιοὰ ἀδηρσῆϊοῦ ἴο τορυάϊαδῖθ ἃ υβυδπὰ Ἡ ΒΟτὰ 
δ ἱδηάουγ Ἰονεά, δὰ σνῆοπὶ δ δἰ πηδοὶ ἢ δὰ δρργονοὰ. (Ἑδργὶ ἀθβ8 1,οἷχ, ἰἰν. χχυί. 
ς. 83.) Βρ. ἀλωρδιανι Βεποῆοϊαὶ Εβθοίδ οἵ ΟἸ γι δεῖ ἰτΥ, ἴῃ Πα Ἴ ΥδοΙβ, Ὁ. 8379. 

᾿ δὲ νϑδ, 1 ροβϑδὶ Ὁ]ς, 50}}} του Ῥγεροβίθεγουβ δηὰ ἱπιοϊοσαῦ]ο, ἐμ 9 το ἴδ βουβοὶ, ἰμουρὴ 
1Π6 πιο ἢ Ὁ ῬΟΓΒΔΡ8 οὗὨ ἃ ΠΌΠΊΕΓΟΙΒ ΓΑΤΉΝΪΥ, γγ785 δα )εοϊε ἃ, ΠΟ 1688 [ἤδη ΠῈΓ οὨΙ] άγθη, ἴ0 186 
Ῥδίθσπαὶ δα ογίν δηὰ ἀοδροις νῖ}} οὗ μοῦ δυβθαηὰ, ὅ6 δ ἰη 106 6γ6 οὗὨ [Π|ὸ ἰὰνν σο0η- 
δἰ ογεα 85 ἢἷ8 ἀδιιγῆίογ, δηὰ ταρσῶν 6 τοϊαϊποὰ ΟΥ̓Α5πιϊδεοὰ δὲ ρ᾽θαβαγο; δηὰ [ῸΥ σογίδὶῃ 
οὐ π|68 (βοπια οὗ [Π6 πὶ οὗὨ ἃ ΥΘΓΥ ΓΙΥ4] πδίῃσο), τεσί ὁὲ ρμεί ἰο ἀεαίλ. Τοϊὰ. 
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16 οσοτηξοτίβ ἐπαῦ ἄγ σοσραί! Ὁ] 6 τ ἢ ἘΠ6 β χιού οἱδίμηβ οὗ υδέ!οα ; δπά 
10 ἢδ8 δύϑῃ σϑδοῃϑα {ῃ6 ᾿πίθυΊΟΣ δΏΙτη 418, ΟΥ̓ ὑσοουσηρ ἔογ [6 πὶ σϑηὶθ 
ἰγολίπηθηΐ, απ οοηβε αηρ (6 πὶ ΟὈ]οίβ οὗ ἰαραὶ ργοϊθούϊοῃ, {πη υδίῃ 
ΤῊΔΥ͂ ΘΟ ΒΘΑΙΟὮ ἴῃ (Π6 ἩΓΤΙΠΠρΒ ΟὗὨ ραρϑη ΤΠΟΓΑ 188 [ὉΣ Ἔχῃοσίβ ιοηβ ἴο 
Ὀϑηθυόΐοποο ᾿ἰκα {Π18: ποὺ ἃ τψογὰ 18 ἴο Ὀ6 ουπᾶ ἰπ ΟἸσοσοβ ΟΠο6Ε, οὗ 
δοῦν δπα 11 6 γα] ἴον ἴο {86 ΡΟΟΥ, ἴο βανϑβ, ἴο οσι πη 818, ἰο {86 ὑσγυΐθ 
οΥΘϑΠΙΟΏ, ἴῃ βμοτί, ἴο 8Π}Υ, δχοαρύ ἔτθπβ δηα σ᾽ δ 08, ΟΥ̓ ῸΣ ΙΔΘΓΟΙΥ 
ΟΓΙΑΪΥ πα 86] ΗΠ 8ἢ} ρυγΡοΟβοβ ; δηά 1 πιοάσγη το γα] δῖβ ἀο Ὀοίίον, ΟὨγῖ8- 
ΟΙΔΗΣΟΥ ΤΑΥ͂ οἰαὶπι {π6 ῥγαὶβο. Ὁ μαῖ ἑδτταϊμαῖθα {μ6 Βουτι ἃ οἰδαϊαίοσιαὶ 
ΠΊΆΒΒΔΟΓΘΒ 8ηἀ τλυγᾶογβ τυ] οἢ ἀσβίγου α 80 τϑη γο  ΒΟΌΒΑΠ 8 οὗ ὈΠΒΆΡΡΥ 
Ῥόγβουβ διηοηρ ὕπΠ6 ΒΟΙΏΔΠΒ  --- ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. ΥΥ̓ δὶ 88 ᾿πϑ ρα 
ΒΟ ΠΊΛΗΥ͂ ΘΒΙΔὈ Βηπηοηΐβ [ὉΓ ἴΠπ6 γϑοϊδιταῖπρ οὗἩἨ [Π6 νἹοϊουΒ, δπα ἔου 1πη- 
Βίγυοηρ ΘΟ ΘῺ ΟΥΠΔ1Π818 ἢ ---- ΟΒΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. ΥΥ Βαὺ 888 τηοἰϊογαίρα 
[86 οομαϊοη ἀπά Ργοσυγοα ΒοουσΙΥ ἴὸ [86 ᾿ἰναβ οὗ ᾿Ἰηβοϊνοηΐ ἀθύοσα, 
τ ο86 τηϊθίογίι 68 --- ποῦ {π6ὶν ἔδυ ---- ρΐαδα ποτὰ 1ῃὼ (Π6 ΡΟΥΤΟΣ οἵ 
ΤΩΘΓΟΣ 688 ογθα!ογ8 ὃ --- ΟΗἨΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ. ἮἘ μαΐ 88 ῥτγοϊθοίθα πτάονγϑ 
δηα ΟΥ̓ΡΏΔηΒ ἀσαϊηδβὺ 1) 1ΒΕ106, --- ΟΥΡΠΔΏ ὈΥΪΠΟΘ685 ΔΟΆΪηδ᾽ ΠἸΒΌΓΡΘΙΒ δᾶ 
ΤΘὈΘ]]Ιοτ8 ΒῸ Ὀ]) οί 6, ---- Βα] οἴθ ἀραϊπδὺ ϑχδοίοη δηα ΟΡ ΥΘββι οι, ---- [᾿ 6 
γγΘ ας ἀσαϊηδὶ {Π6 ρον σία] πὶ δα ϊίβ δ ἰανν,---- 6 ροοαδβ δπὰ [86 ρογ- 
ΒΟΏΒ οὗ {86 δῃϊρντθοϊκοα ἀραϊπβὶ εἰπὲ τ δε Μβδοψιν ε ἴῃ θβοτί, ἜΘΟΥ 
ἀδβουρύϊομ Οὐ Ῥϑύβοῃβ ἀσαϊηϑῦ {π6 αἰϊδίγεβδβ τ ηϊοῖ σου] οἰ μοσν 86 
αν ονθγν 6] πηοα ΤΠ 6 τὰ  ---- ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. ἮΥ Παὶ 85 ἀϊθοουγαροά 
Β1}10168  ---- (ΟἨΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ. ΤΠ Πμοδί 68 ΨΘΓῪ ἔγΘα ΘΗ Υ σοπχη δα 
Βι 101 46 ΔΡΎΘΟΒΌΪΥ ἴο {πον σοὶ ρίοιβ πὰ ρ] ϑορῃῖοδὶ ἀορτηδθ; ὑὈὰὲ πὸ 
ΒΕΑΙ, Ολγίβέϊαπ σὰ ΘΟμμῦ 0818 οΥπχ πσιμουξ ἱποσίηρ μα 6 18 
δοΙ Ωρ ΘΟΠΕΓΑΓΥ ἴο {86 ῥγϊποῖροθ οὗ τῃ6 (ἀοϑροὶ, ὀοσζησαϊυϊηρ; τα ΤΟΥ, 
ΔΑ οἰ ΑΓ νἱο δι ηρ᾽  αἰνῖπο οοτημαδη ὦ. ἯΥ μαὶ [48 ἀϊβοουτασοα ἰμ6 
ΔΡδυγα ῥγδοίϊοο οὗ ἀυ6]8, οὐ. ἀβθοίάϊηρ ἀου Ὀ0{Ὁ] οὐ αἰβρυϊοα ροϊπΐβ ὈῪ 
ΒΙΏρΡ]6 δοπιραΐ, τ βιοἢ οὐϊαϊποα 80 σθποσα ν ἴῃ [86 πο ἀπά ψοϑϑί οὗ 
ἘΌΓΟΡΘ ὃ --- ΟΠΕΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. [0 ἴθ ἰγυθ, {πᾶῦ ΠἸῸΠῚ ἃ [8]86 ποίου οὗ 
Ποποιιγ, ἀπι618 οομθπας ἴο Ὀ6 ουραί, οἴζοη ἴον {86 ταοϑύ ἔγινοίουβ οσΣ 
ἸΠΠΛΡΊΠΑΤῪ Δ οηΐδ ; θαὺ {Π686 ἄγ ποὺ οἤδυροδῦ]α ρορ {86 (ἀοθρεϊ, 
ὙΠ ἢ ΡΥ ΒΙΙ 8 ΤΟΣ οὗ νου Κα ; δῃα [886 τῇϑ ὙΠῸ δηράρα ἴῃ 
Βιιοἢ ἀι6 18 Βῃουν ὈΥ {π6ὶγ οοπαυοὶ {μαΐ Ἰβουρῃ ΠΟΥ ΤΩΑΔΥῪ ᾿γοΐδϑεβ απὰ 
εαἰὶ ἐλεπιδοίυε9 Ολγνέθέϊαηϑ, ΤΕΥ ΑἘΕ ΤΟΤΑΙΠῪ ΈΕΒΤΙΤΌΤΕ ΟΕ (ἪΒ18- 
ΤΙΑΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΈ, δηἀ βοΐ ἴῃ αὐΐοῦ ἀϊδγοραγα οὗ (86 αν οὗ α ΟἸ γϊβίϊλη 
ΘΟΙΠΙΓΥ (αὐ ἰοαδύ οὗ {{π|8 σοι ῖγυ), οἷ Ῥσό 10 ἔμ 6 πὴ, πον ΒΟΥ ΓΟ 
θη μ168.1} 

δ ΒΥ τὸ αν οἵ Εἰηρ᾽δη, Ὑἤοτο [86 Ῥδσὲϊθα τηϑοὶ ἢ 85 ἱπίθηϊ τ0 τηπξάοσ, (δΔηὰ ΜΠ ἢ 
ἩΠδὲ ΟἿΟΣ ἰπίθηϊ, 0 ΠΙᾺΥ 845Κ, σαν ΠΟΥ τηροῦῦ β'πὸθ Ομ] Θη χο8 6 δ γαγ 86 ὴϊ δὶ ἰοδοὶ 
ὉΠῸ ΟΥ̓ ΝΜ Ὸ ἀδγκ Ὀοίογο πο ἀποὶ ἰδκοβ ρΐδοθ, 8ὸ ἐμαὶ {Π6} πιροὶ ἀεἰ δεγαίεῖν ἀπ ὰ Ὑὑ1ἢ 8 
ἀειοττηϊ ηδβείοη ἴο ἕαϊςΘ δδοὶ ΟἿ ΠΟ Β Πἴν68, ---- τϊηΚίπρ ἰὶ ἐΠοἷν ἀπγ 88 φονέίοπιεπ, δηὰ οἰδἰπιῖηρ᾽ 
ἦτ δῈ τοῖν τίρῃς τὸ δηΐου τὰ μοὶγ οὐσ ᾿ἶἰτοα δηὰ {π6 ἰἰνοβ οὗ οἴδβογβ, π 0. ΔΗΥ͂ ΤΑΣ - 
Τϑηϊ ἴον ἰδ οἰ οῦ Βυτηδη οὐ ἀϊν]Ὲ6,}.---ἰ ΟΠ 6 Ῥδσίγ [1116 186 οὐΒον, ᾿ῦ σοπιθδ νυ ΐῃ [6 ποῖϊοη 
οἵ πιπγάοτ, δηὰ ἴβ ριιη βῆ] δοοοσάϊη συγ. 80 τορυρτιδηὶ ἱπάοοϑὰ 18 ουζ ἰανν ἐμαὶ ποῖ ΟἾΪΥ 
τι ῥἈυἰποῖρδὶ τδὸ δοίυ!]ν Κὶ 118 (6 οἴ μοῦ, Ὀαϊ αἶβο ἢΐ5 βοοοπὰβ, αύθ χα ΕΥ̓ οὗἁ τηυτγάοσ, τ ΠΟ ΕΒΕΣ 
1λὸγ ΤΟΌΡΉΣ οὐ ποῖ; δηὰ ἰἰ 18 με] ὰ τῃδὲ 1ῃ6 δεοοῃάβ οὗ ἴπ6 ῥρδγῖὶν βἰδὶῃ δγὸ Εἰ κονσὶθο ραν δὸ 
δοζοββασίοθ, ὅ866 ΒΒ δεϊκβίοηο᾽ Β (πο πίΆσί 68, νοὶ, ἱν. Ρ. 199. 
ΤΟ πηοάογῃ ρῥγδοίίοο οὗ ἀπο ]πρ 18 οοπδίἀεσεά δ8 ΔΌΞΟΪ αἰοὶν ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰὼ Ῥγοϊθοὶ πιθα 

ἴτοπι ἰηϑ}ς: δαῖ, {πὲ ἰξ '6Θ. Δ ΤΏΘΓα συβίοπι, δη ἃ ὉΠ ΠΘΟΟΒΒΔΤΥ ἔοσ [δὲ ῬΌΓΡρΟΞΟ, 15 ουϊάσθης 
ΔῸΠπι ἴΠ6 δεῖ, {Ππ᾿ι21 ἴδια] 68, 186 (τ βείδη βοοίθεῖθς σα] θὰ υλκοτβ, απὰ [Ππἰ145 Ετδίγιτα ΟΥ 
Τϊοά Βγοίβγεη, δηὰ ταϊπἰδίοσβ οὐ τ86 οδρεοὶ, ἀσὸ ΒοδγοοὶΥ τπόγὰ ἰηφα!εὰ ἴπδη ἐδ 6 πιδα 
γ8ο ν»}}} ἄρ! “Ις 5 δίτγδηρο," Ὠγ, ἘΥδἢ ΤαΔΆΣ ΚΒ. τυ Θατι8] ἔογοο πα πδιϊςο, κα ἸΒδὶ 



4, ῬΟΟΓ 9 ἐξα ᾿ϑὲυϊπο Αμέλογίψ απαὰ Οτγιφίπαί, 418 

111. ΕἾΟΙλ δοοϊοίυ, ζΘΏΘΓΑΙΙΥ, ἰοῦ 8 ἀϑοοπᾶὰ ἰὸ {δ6 ἱπῆμδηρα οὔ 
ΟἸ τ ὐδηλ τυ οἱ ἴΠ6 ΒΕΙΙΘΙΟΝ ΑΝῸ ΘΟΥΕΒΝΜΕΝΤ ΟΣ ΒΤΑΤΕΒ ΑΝ 
ΟΟΥΝΤΕΙΕΒ. : 

ὙΒΟσ νοῦ {π6 ὐοβραὶ μ88 βργϑϑᾶ, ψγὸ βανθ {6 τηοβὺ βα.βίβδοίοσυ 
ΘΥ]ἄθποθ οὗὨ 118 τ ΣΕΥ ΟἸΟΔΟΥ δ88. ἃ. Τυθϑῃβ οὗ πηρσγονίπρ {86 ργϑβϑης 
σοπαϊπίοη οὗ Σηδῃ. Ῥοϊγιάιεῖ πα δηὰ 1Δο]Δίγυ, ΠΈΓΠΙΕΕ νι ἢ Ὠυϊηδη 
ΒΘΟΥΠΟ65, Θηα 411] {πεὲγ διὐθπάδηΐ ον 6] {168 ἀπ ρτοῆιραῖθ ᾿τωυλοσα 168, 
ἢδνα ὈΘ6ΘῺ δροἸ βῃοθα, ἀπά 88 Β00} 88 ὩΔΌΟηΒ δηἃ ρονοσῃμηθηΐθ θ6- 
οδηθ ΕΟ γιθδη, ὑπο} ΤΟΥ͂Θ δοίυλίοθα ὈΥ {μαῦ τὰ] 4, δοηθνυοϊοηΐ, δὰ 
ϑπογουϑ βριτιῦ, το {86 ΘΑΣΪΥ ὈΘΙίθνοσα μα ἀϊδβρίαγοᾶ ουθῃ ἴῃ (16 
μαϊάϑί οὗ οαἰυτηηγ, ᾿πθα]ῖ, δηα ρογϑοουϊοη. ΤΉΟΒΘ ᾿σῖμοθβ τγΠ0 δ» 
Ὀταοοα Ογιβυϊδη!ν Ὀθοδπηθ τλοσο Βυχαθ]6 πη {πεῖν Βοδίμθη ᾿χαᾶθ- 
ΟΟβϑοΥ8, Ὀ]οηαοα ( γιθυβη ΤΩΟΓΆΙΥ 1. (Π6 ΙΓ Οἷν}} ᾿πδιϊταὐο8, δηᾶ 
ΚΥΔΏΒΟΥΙθΘα 1ηἴο {Ποῖν ΡΟ 108] ποῖος {86 Βυμηλη υ δηᾶ ὈΘμθνοΐθηοθ 
ἸΏΒΡΙΓΘα ΟΥ̓ ΓΠΟΙΡ Το] σίοη. ΕΟΤΟΡ Κίηρδ ΘΟ τηυγήογοα ἀπ ἔδννοσ 
ΤΟΥΟΪ (0.8 ὑοοΚ οἷδοθ ἴῃ ΟΠ γιδδῃ {8δῃ ἴῃ ραρδῃ βίδίεβ. [18 {Π6 
ΡονΥ οὗ 1ῃ6 (ἀοβροὶ αἰομθ ἐμαὶ ᾿ὰ8 σγθδῦν γοξοσιη θα (μ6 ]ανγα οὗ πδ- 
1018}, δηα ἢΔ8 αἰ] 86 ἃ (ἢ 6 ΠΟΙΤΟΙΒ οὗὁἩ γψγασ, Ὑ|αῦ 1{ 48 πού ΣΠοσίο 
ὕθδοη δυβηοϊοπί ὕο ὈδΔη18ἢ ὉΠ] δὺ τᾶ. 8Β ἔγοτα ἰδ 6 δαγίᾳ 18 ἔσῃ; δηά, δϑ 

Βρινεΐης βδοι]ὰ Ὅ6 οοῃδιἀογοὰ 8 ῥγοοῖ οἵ ἴδ ἵσπιῖ, ΒΟΠΟΏΣ, ΟΥ ΒΟΙΘΣΙΥ͂ οὗἩὨ {Π|6 ἀπο ]]}δ : 8 
ΤΩΔῊ ΤΑΥ͂ Ροββοῖ8 ΟΥΒΟΠΔΙ σΟΌΤΑΘΟ ἩΪΠΟΌΪ ΒΏΟΙΠΕΣ ροοὰ 404} γΚγ. Τῆς Ἰΐαγ, τῆς Κῆδνυο, 
(ἢς δοάτςοῦ οὗ δἷ5 ἰστίοη ἀΒ Ἡὶΐο, ν}}} ἤρῃε, Ηδ ψῈΟ νν»88 ἃ υἱ]]δίη Ὀεέοσο μο ἑουρσῆς ν|}} 8ι}}} 
Ὁ6 ἃ ν]]αίη, δηὰ, ἱπ ΒΟ 6 οα868, ἃ στοδίεγ ν]}]δίη μδη ὑΓ με Βαὰ ἀφο! ποά 1Π6 οοιιῦδὲ, " [1 
8 Τηδῃ ἷδ 50 σζτΟΒΑΪΥ ἰπδυ]δά, [πδὶ δ τα]ϊρίουβ ῥσί ποῖ ρ]8 ἰ8 ποῖ βιιβδοίθῃο! οἰγοης ἴ0 διρ- 
Ῥυτὶ Ηἰπὶ πον 106 δῇτοπὶ, οἱ μἰπὶ οΒαΙ]εηρα Δ ΤΟΒ8ΟΥ, ἰούσῃ ἃ σοδοίϊυἱἱοῃ ποῖ ἰο ἢἤτξα, 
δηά οοτηπιὶξ ἰμἷα τοϑοϊποη, ϑεδὶθὰ ἀρ, ἴο ἢ]8 δβοοοῃαὰ. [186 δϑοδρϑδ, ἰδὲ ᾿ΐπὰ ργοβθσυϊθ δὲ 
αν; ἱἴ δ6 16 κὶ}}εἀ, Ἰοεὲ μἰ5 ἔγίϑῃη 8 ῥγοδοοιῖο ἴὺσ 8 Ὑϑῃίοῃ Ἀπὰ πηργογοϊκοὰ τηυγάογ.}" 1 
ΚΗΘ 8 βεηι]οηδη, ὙΠῸ δὰ ἰουσῃϊ Ὠϊδὴγ ἀπε, γοοεῖνο ἃ ΟΠ δ] θπρο ἴοσ ἃ ἐσ πίῃς οβθποο; 
Ἦθ τοϑὰθ δὴ δροϊορῃ, ἡ ὶο ἢ 1Π6 ΟΠ ΔΙΠΟΠρον ἀϊὰ ποῖ δοοορὶ οὗ, αὶ ἱπείβίς ἃ οἢ 4. πηροιϊέης, 
ὝοΩ το επροὰ ποηΐ ἴο ἴ86 στουπὰ, Πα οδττίεὰ 8 ραρεσ, διδιίηρ ἰἢ6 οὔξηςοα, μἰ8 οὔον 
οὗ δῇ ἃ , δὲ )βεϊναιο γοδο]υιίοη τοὶ ἴ0 το, τ ὁ ἀϊγεοιίοη ἰ0 δὲδ ἤγίεπάς ἴο ῥργοδεουῖθ 
ἴοτ τουτάοτ, "ἢ Βο βῃου]ὰ ζω}}1. Τῆς ΟἸΔ]]εηρες ὅγεα ψἱδουὶ εἴεςῖ; Ὠἷδ δηϊδροηίδὲ ἀἰά ηοὶ 
ὅτε, Ὀυύὶ ργοδθοςσυϊοά Ὠἷπὶ δὲ ἰδνν, δηὰ Ἄσδηβοα ᾿ὶπὶ (0 ὃ6 ἱτηρτίδοηθα. Ὑδοῦρὴ τἢο ΠΒ ΔΙ] δ σοΣ 
83 1Π8 Ρυηίεμοά [0Γ ἤγίηρ, ἱὰ 8 ῬγοῦδὉ]6 Βὸ που]ὰ δυὸ οδοδρϑὰ ππρυπίδμεά 1 με Βαὰ 
ΚΙΙΠΠοὰ ὲο ορροδοηῖ, 88 μπιγί98 δ.Ὸ ἴῃ (δ) δὶ! οἵὗἩ ρΡεγ)υγίηρς {ΒΟ δο ]νο 8 πῃ δαρροτὶ οὗ 1ἢϊ5 
Ῥγϑοῖίοθ. ΤΉΟΥ βπῃὰ δ πιδὴ χυ γ οὗ ἃ Ὀγεδοῦ οὗ [Π|ὸ ρεϑοθ πῖῖο ϑοῦ δ ἃ Ἵβδ  ]θηρο, οἵ ἤγοϑ 
νἰίπουῖ Ὠἰ εἴπ, Ὀυϊ δοφυΐϊὶ ἰτὶ ἱἢ ἢο ΚΙΠ16 ἴῃ ΘΟΠβοαιδποο οὗἁ τΒδὲ “Π Δ] χα] ὙΕΙ͂Σ βθ4] 
ψεγαϊςε, ἰδὲ 86 δατνίνον Κὶ δὰ ἰπ ᾿ἰδ οὐγῃ ἀδίεποο, ἰβ ΟΕΧΕΝΑΙ ΣῪ ΤΑΙΒΕ, δεοαιε δεϊξρτε- 
δεγυαίίοκ εεἰάραι γογυΐγεν α 'ιακ ἰο ἀμὶ ἀΐϊὲ ανίαφοκπίεί. ὙΝ ΘΟ [86 οοτη δδίδηΐδ δὲ βαρροδεὰ 
10 ὅτο δὲ [86 βαπ)θ ἱπείαδηϊς, Ἔἐϑοῦ βίβῃαὰδ 88 ροοὰ δ οἴδῃοο οὗ οδοβρίῃρ, Τ᾿ ΒΟΓΘ ἢ6 Γαδογν δ 
τι βῃοι, 85 νβεγε μὸ ἀἰβοῆδγροθ ἰδ, ὑτονυϊ ἀδὰ 8 ὁρροπϑῃὶ ἰ8 ποί δρρυγιβαὰ οὔὨ ἢΐβ ἰηϊθπείοη. 
Ηὸο ἀοίοδη δ ἰδ ΒΟΏΟΌΣ ΌΥ͂ δίδηάΐηρ δὶ8 δνοσασγ  ἤγο, δηὰ .ηἷ6 σεϑεγνυϑὰ βῆοϊ ὑγοίοοιβ8 ἢΐ8 
ον [6 δηὰ {ἰδὲ οἵ δὶ6 δοϊδχοηΐβΊ, Ηρ, τπογεΐοσο, ν᾿ ἢῸ ὉΠηΘΟΘ ΒΔ Κὶ11α, ἢ85 πὸ οἰδίσω 
[0 ἱπηρθη!ν οἱ ἴδ ὨΪεδ οὗ βο-ἀείδῃμοθ, δηὰ ῥασίοβ ψ8ὸ ὑγρὸ ἴμαὶ Ρ]68 δὸ δυβοϊ αἰεὶ ῥΡδγ- 
υτεὰ. ὙΠ ᾿ιτγ-δη, ΠΟΤΘΥΕΓ, δᾺ8 ῥγεσθάθηϊδ [οΓ ἀϊδτοχαγάϊυς ἷ8 ΟΘΙἢ : τηοβὲ "0 Γ168 
Ῥε)υσχεὰ γὸ59 ἰῃ 186 ΒΆΪΩ6 ὙΔΥ, δηὰ Πο ἰ6 δαιἰδβοά; δα ἱἢ ἢ νγδϑβ ποὲ δοσουηῖδ0]6 ἴὸ 
Οοά, απὰ ἰο βοείου, ἴοσ ἰδ ΡΕΙμαΥ, διὰ ἴον ἴδο ΕὙ1}8 τὶς ΨΈΠΟΓΑΙΪΥ ασίϑα ἔγοσῃ [ἢ 6 
ἐποουταζειλθηῖ οὗ ἀμε}4." (τ. Εγδη᾿β Η!δίοιυ οἵ ἰμ9 Ἐβοοῖδ οἵ Ἐε]ἰρσίοα οἢ Μαηκίπα, 

. 191, 122.) Μοεὶ οἵ (86 ργοσοάΐπρ, Οὐδοσυδιϊοῦδ ΔΥῸ ΘΩΌΔΙΪΥ ΔΡΡΙΙοΔδ]6 το δα ἀἰϊοχοεῖ- 
ἐπε δηἃ Ὀτηιϊδὶ ῥτδειίοο οὗ ρεσο- σῃπίησ. 

Το Ὀεηαβοὶδὶ “ [ϑυδηςο οἵ ΟΝ γλδε δ Ὅροι ἰηϊοτηδιίοδδὶ [δν " ἷ6 πο}] 1Ἰυδίταιοὰ 
ἘΥ Μτ. Ο. Μ. Κοηποῦυ, ἰῃ μἰ6 ἨαἸϑεδη Εσίζο Ἐδϑδυ. Οδιρθειάχο, 1856. 

ἂ 9. Α εοττοθροπσθί, εἰ [86 ΡιὈΠΠςδείοθ οἵ {πὴ 9 εἶχ οἀϊίου, ἢδ)δ6 οὐδοεϊδὰ ἐπδὲ 8 εϑηίδηοθθ, δῦονθ 
Ῥιϊηιοὰ ὑὈεϊ νυ ἐδῃ Ὀγαςῖοῖα, ΤΏΔΥ τηϊεἸολὰ ἃ ννολῖς ΟὨἩ τί εἰἶδιι ἴο {ΠῚ ῸΚ ἔπ ἢ ψᾶβ δ] ον δά ἴο δβεῃὰ δῃὰ τεοεῖνε ἃ 
σμδιιϑθϑῆᾷο. Αδιδμοδο βαπίθηοοα (οττα δῷ ἰπίϑαγαὶ! ρατὶ οἵ ἃ ᾳιιοιδιίοη ἴγοαι Ὧν. ἤγδο, ἴπ 6 δυΐποῦ οὗ [6 ργοθεηϊ 
ποῦκ ἄοφο οὶ οσοηῃεδον δἰ πιο] δὲ θεν τὸ οὐἱὲ ἰμβοτῶ. Βυὶ ψΠοδΥΟΣ ΓΑΙ ΠΥ θὰ διϊοηςνοῖν ποὶμδο [Πα 
Ὡσλοίς οὔ εἰ ᾳυοϊδιίοη δρονο αἰτοῦ, δά ἰῆς εοὐϊοχὶ οἵ [86 ποῖδ ἰπ ν ίς ἰξ ὁσσυγε, τηυϑδῖ σοτηθ ἴο [Πα ςοῦ- 
εἰυείου ἰδδι Δι. ἀσοὶδ δῖ9 οοπίγαυ ἴο ἰδ9 νογὰ οἵ Οοἐ δῃά ἴο ἴδιο ἐρίτὶϊ οἵ (μγ ριἰδηῖιγ. Νοίε ἰο ἐᾷ Φ βενειωδ 
οὐδξέου. 



414 Τὴ Βεποπειαὶ Ἐξ εοίς 9.Γ Οὐγιϑίϊαηϊέψ, 

δη βδουΐϊθ ὙΤΙΟΣ ἢ88 ἔργο Ὀ]Υ τοιοῦ, “10 που] μανο Ὀόοη ψοη- 
ἀργία] 16 16 Βα, βϑοῖηρ 1Ὁ μᾶ8 πϑυοσ γϑῦ Ὀθθὴ οογαϊαϊίᾳμ Θτα το ὈΥ͂ 
{86 τλΔ᾽ ΟΥ̓́, ΠΟΥ ῬΟΥ ΔΡ8 ὈΥ ἴπ6 ῥγδροπάογαϊπρ ρα οὐ δΔῃΥ͂ πδί!οη. 
Νονουί 6688, 10 λὰϑ ἢδά 115 ᾿Ἰηβθησο :᾽} δηὰ ἰδμαῦ ᾿πῆἤἔμπθηοθ ἢδ8 θοθθη 
οὗἨ 186 τιοϑὲ βοπϑῆοσαὶ Κιπα ἔοσ [86 ΒδρΡΊΠ688 οὗ πῆ. ΕῸΣ {μα οοἱὰ 
Ἰῃῃυτηδηϊ τυ τ ΒΙΟΝ σοΟὨΒΙ ἀογοα γα γ, ποὺ 88 (6 στοαΐοϑί βοοῦγρο οὔ {Π6 
Πυϊάδῃ τδοθ, Ὀαΐ 88 [86 ῥΥΐπιθ θ᾽ 688 πα πχοβί Ἔχα δι στϑο ποδί οη 
οὗ 116; --- 6 γΤοβυϊθϑβ δ 1] 010, ῬΑΒΒΙΟῚ. ΓῸΣ ΤΩΆΓΕΔ] Δοπι θνοιωθηίβ, δπὰ 
ξδγοοίουβ ΓΡΘΟΙ ΤΥ γΒῖο ἢ ρῥγοάυοορα ἰπ6 τηοδῦ ἀργόν οα ὩρρΤΘΒΒΙ0Ὲ8 :; 
-- ὄ (86 ᾿πρ δοδῦϊα δηὰ νἱπαϊοϊδνα βριγιῖ τ] ἩΠΙΟΝ. 8 γ8 ΓΟ οαττὶ θα 
οἢ, 8η4 νι δΙοἢ, ΘΟΒΘΑΌΘΏΠΥ, [ῸΓ ΤΩΔΠΥ ἄρ68, ΟΥ̓ΘΓ Πα τηθα {π6 νου] 
10} Ὀ]οοάϑμοα, τυϊη, δηα ἀδβοϊδίϊοῃ ; -- [πδ΄ τ θα 01688 ογθ] γ τ ἢ 
σοπάοιμηρα {π6 ἈΠΠΑΡΡΥ οαρύϊνγο ἴο ρογραΐυδὶ βίδνοσυ Οὐ [0 8ῃ Ἰρῃο- 
τη ἸηΐουΒ ἀθδίμ (ϑοταθίϊπλθϑ ὃγ ἰογίαγο) Ὀγ [Π6 παπᾶ οὗἉ [Π6 ὀχθοιυ οηθυ ; 
-- [ἢῃς ἀοϑβοϊαιϊομβ οὐ σι βο]6 οουηΐγιθβ, ἰορσοῖθον Ἱἢ {Π6 υἱέοῦ ἀσβέγαο- 
ἰοη οὗ Ηουτιβμῖηρ ἀπα ορυϊοηΐῦ οἱ 1168, αηα {πᾶ τ6] ἢ 1688 Ὅτ ΤΥ τ ΒΟ 
Βραγϑά ποῦ ἔὙΟΠι τη ββδοῦα δηα οχίθυ δύο ἴἢ6 Ὁποῆδηπαϊηρ [δηλα] 6, 
τῆ. Β6ΙΡ1688 ᾿πΐδηΐ, δηὰ π6 ἀδογοριίαάδ οὗ οἹὰ ἀσὸ ; --- (ῃ6 56 ἀγα οαἱΐ- 
ΤΑρΟ8Β ΟὐὗἤἨ ὙΠΟ γ6 βοϊάομ, 1 ον συ, ΠΘᾺΓ ἴῃ ἴὯ6 Μ ΑΓΒ ΟΑΥΤΙΘα οἡ ΌΥ͂ 
Ῥτοξοβϑιῃρ Ομ γιβίίδηβ, ἰμουσῇ ποίδιηρ τγα8 τλοτο ἔγθασθπΐῦ δπλοὴσ [Π6 
Τηοϑὲ ΡΟ Πϑῃθαὰ Ὡδίοη8 οὗ δηιαυΥ, δηα {Πο86 στηοδί οοϊθγαίθα ἴὺν 
{80} θΠΥΒιΘ δηθὰ ρυῦ]ο υἱσίιθ (δυσὶ σογα (86 ραφαπ Ὠοίϊομβ οὗ 
υἱσία ἰ) 

“ΤΊ 18 1Π6 βρὶτιῦ οὐἱἹ ΟἸ ΓΙ β δῖ αοηθ τ ἰοῦ, ταοἀοσγαίησ {π6 νίοννϑ 
Οἵ βονδγοὶρῃβ δπα βίαΐθβθ, δπα αἰγθοίηρ {Π|6 τηθαβαγοβ οὐ ρονογηπηθηῦ 
ἴο 1π6 Ἰερττηδῦα οὐ)θοῖβ οὗ 18 Ἰηϑτυοη, νΖ. {Π6 ρῬγχομιοίίοη οὗ (Π68 
το Ἰ ἴατο Ὁ κὐριοιν δΔηα {Π6 ρτοβογναίιοη οὗ 118 τόσα] Ἰητογοϑῖβ, [6848 ἰο 
80 Θαυ40]6 σοηδβιἀογαίοη οὗ [π6 τὶρῃῖ85 ἀπα ᾿πἀοροπάθμοα οὐ οὐδοῦ 
ὨΔΌΟΠΒ, ΔΠ4 ἴο Δἢ ὈΠΓΘΠλ αὶ τοραγα ἴο (ἢ6 νν6}1-Βεϊ πα Γ (ἢ 6 Θοτημπιι- 
ΒΙΥ ον ον ΜὨ]ΟΣ 1Ὁ ργοϑῖ 65, 1018 [86 βριγιῦ οὗ }υδύ ἀῃηα χολβοηδῦ]6 ρο ἰοῦ 
ΜΓ ΒΙΘὮ ᾿ΒρΊγο8 τυ οσβ ΨΊ ἢ ἃ ἄσδιγα οἱ Δ] Β]]Π1ησ (π6 ᾿π δηίοη8 οὗ (οί, 
ΨἘ}00 δρροϊηίοα {Π6πὶ ἀϑ5 ἃ ἐεΥΤΟΥ͂ 0 ουϊϊ-ἄοογ8, ἀπά 707 ἐλε ργαΐξο οὗ ἐλεηι 
ἐλαὲ ἀο τοοῖἶϊ; ὑδαοιῖηρ' {Ππ6πὶ ἴο Ῥγογαοΐθ, ἈΡΟῚ ρἜῃΘΓΑ] δηὰ ρογιηδησπί 
ῬΥΪποῖρ 68, {Π6 ᾿ηΐδγθϑίβ οὗ θυθγυ οἷαβθ οὐ βοοϊϑίγ, δηά ἰο ρστοιπᾶ 1ἢ68 
οοηῆάδοποα οὗἩ ΡΟ Γ οὐ {π6 Οὔβθγναποα οὗ {86 δὲ οἰδτηβ οὐ δνογΥ 
ἀοραγίπιοηι. 5 Ἡδποθ {Π6 δηοιοηὶ βργοθηοθβ οὗ ἀδβροίϊδιω, ΨΠΘΓΘ 
Β0 ἢ} ἃ ἔοσιι οὗ σονδγῃμχθηΐ β{}}} αχὶβϑίβ, 88 θθθη ᾿ϊπΣθὰ απα δαβιασοί, 
ΤΒοβα ΔΥΌΙΌΓΑΥΥ ἴα δηὰ {πῶ ρογνθγβίοι ἀῃα ΘΟΥΓΌΡΙΙΟΙ οὗ }ιι881|66 
ΨΥ ΠΙΟΝ ρχονα]θα αὖ Αἰμθηβ, ἀπα Θβρϑοῖα!]}ν δὖ Βοιηθ, ἀυγίησ (Π6 Ἰαΐτοῦ 
Ροτιοάβ οὔ {86 σϑρυθ]ῖς, μαννα ἀἰβαρροαγθα ἔσοτα (μ6 οοάεβ οὗ ΟΒυιβδη 
βίδίοβ, ββρϑοίδ! }Υ 1 ΟἿΓ ΟΥ̓́ ΘΟ ΤΥ. ΤΏ68θ6 στοϑὺ ΟἿ] Ὁ] Θββιησϑ, 1 
ΤΊΔΥ 6 ΒΑ Ϊγ ΔῇΠστηθα, ἀγα ἴῃ ἃ ρτολῦ ἀθοτοθ ΟΥΠσ [0 {π6 ἰηβιιοποθ 
ψΙοἢ {Π6 Βριγι οὗ ΟΕ ΣΙ ϑδηι μδ8 μδα οι οἂν οἷν} οοηδύι οι (ἢ 
ὙΙΘὮ 10 18 80 ΟἰΟΒΟΙΥ δηα Θββθη 14} }γ πίθου, {παῖ 1ΐ 18 ραγί οὗ (᾿ὸ 
ΘΟμΏΟῚ ἰδ ν οὗ ΕἸ] Δηα 3), ου (86 ἰθιωροῦ οὗ οἱνῦσ βονοποΥΒ δπα οἵ ([)6 
ΡΟΟΡΪα, ου {86 ἰθρογ οὗ (6 ἰατνβ, δηὰ οὗ ἰμοϑ τῆο ἔγαμπιθα {Πποη], 
88 ΜὙὙθ6]1 δ οὗὁἩ {ποβθ ψγ0 δατηϊπβίογ μοῦ. [Ὁ 18 {Π18 ΒΟΙΪΥ ἰμῆμομος 

᾿ ἘᾺ)16γ 9 αο5ρ6] [18 οὐνῃ ΥΥ̓͂ποε5, Ρ. 134. 
3 Βρ. αταγ᾿Β Οοηποοιίοι οὗὨ ϑισνιοὰ απὰ Ῥγοίΐιης Γἰϊογαΐαγο, νοὶ. ἱ. Ρ. 219. 
5 ΒΙδοκϑίοη θ᾽ Β (οπιπηοητατίοβ, ὑν Ῥγοίοββου ΟΠ υἰβίίδη, νοὶ]. ἦν. γὑ. 59. δηὰ ποίϑ (5.) 
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“4 ΤΟ 9 ἰἰ(6 })ιυϊπς Διλονὶίψ απα Οπϊσίπαϊ, 41] 

οὐἁ Ὁ ΓΙ ΒΕ ἸΔΠΠΥ͂ ὈΥΙ ΠΟΙΆ ΠΥ “Κ ν ἰοἢ, ΌΥ τα! σας ηρ᾽ 1ῃ βοῖαθ ἄσρτοθ (86 
ΤΆΠΟΟῺΓ οὗ οοηίθηαϊηρ ΔΟΙῺ Β ἀρϑὶηϑί δ ἢ ΟἾΠΟΥ, ἀπὰ ἱπβρίσιηρ {Π 61] 
ὙΠ βοπιθ 11{{}6 δμαγα οὗὨ τηυύθδ] ΟΠΑΥΙΥ δηα ἔουθθασγαηοθ, ἢδ8 ἈΠ Πογίο 
Ρταϑουνθά {}]18 ΘΟ ΤΥ ἴγοπὶ {πο86 ΒΟΘ 68 ΟὗἩὨ ΟΑΥΠαρΘ δπα ἀαδναδίδιοη 
{παΐ δἰαῖπ δπά ἀΐβοταοθ [Π6 8Π}8}8 οὗ δποϊοηῦ Ὠϊβίοσγ. [0 8 ἐῃ18 τ μι ἢ 
ἢδ8 ἴῃ σΈΠΘΓΑΙ γαϑίγαϊ 66] ΟἿΣ ὈΓΟΥ ΟἾΔ] σΟΥΘΓΠΟΥΒ ἔγομ δχοθαϊπρ' ἐμ6 
Ῥουηῃάβ οὗ δαυϊογ δῃὰ πυτηδηΥ 1ἢ ΒΘ Δα] η] δ γα ώοῃ ; δπα [88 οαγ- 
ΤἹΘα δου ἴο ΟΌΡ τηοϑὺ ἀϊδίδηϊ ΘΟΪΟΏ168 ἃ ᾿δῦρα βῆδγα οὔ {86 ἐγοθάοῃ,, 
188 7υδῖϊοο, [86 6486, [86 ὑγδηαὶ!ν, [86 ΒΟΟΣ, ἀῃμα ᾿γοβρουυ οὗ 
{π6 ρᾶγθηΐ βίδίο.υ [{ ἴβ {π18, ἴθ ἤμπθ, ψΒ1Ὸ ἢ) ΔΒ Σπηργοβδοὰ οὰ {Π6 
Τ1]Πη48 οὗὨ οὔγ Ἰϑίγαϊθβ δῃἃ οὔτ Ἰυάροθ {πὶ βίτοηρ βθῆβα οὗ ἀυΥ ἴο 
αοά, ἰο πιδῃ, πὶ ἴο 861. οουηίγυ, ἰῃαῦ βδοσοά σοσαγὰ ἴο Ἰυδβίϊοα ἀπά 
τοοῦυἀθ τ ΒΙΘΒ Το μἄθγβ ἱμοῖὰ ὈΘγοπα 41} δ χδιηρ]6, ἱπηραγίϊα!, ρτὶρηΐ, 
δηα ὑποογσταρί ; ἩΙΟὮ ΒΘΟΌΓΕΒ ἴο ΘΥΘΓῪ ΤΑΠΪς οὗ τῆθῃ [86 6414] Ὀθεποῆϊς 
οὗ {Ππ| ἰαννβ, τυ βίοι οχύθπαβ ἴο ἔπ6 πηθαμποϑὺ ὑμὶν ρτούθοϊοη, δηα ὈχῖηρΒ 
[Π6 στοαίθδί ηᾶον {μ6ὲν οοπίτο]. ἢ ἢ 

ΙΝ. Βυΐ [86 ὈΪοδδίηρθ οοηίοστοα Ὀγ ΟΠ ΓΙ βυ Δ οἢ [86 σου] ἀγΘ 
ποῦ οοπῆποα ἴο δι ογαίηρ [ἢ6 ταοταὶ, οἷν !], γα σίουδ, ἀπ ρο ἸςΑ] 
φοπαϊοη οὗ τηϑηκὶπα : (6 τηοϑὲ ρο ΙΒ α πδίϊοη8, ΠΟΥ͂ 1ῃ δχιβίθῃοθ, 
ΔΓΘ ᾿Ἱπἀο [ρα ἰο 1 ἴον (ἢ 6 ργοβϑουυδίοῃ απεὶ αἰ βίοῃ οὗ ᾿Πτοσγαίαγα πὰ 
16 οἰεσαῃΐ αγίβ οὗ ραϊηίϊηρ, βίδλυλγυ, Ἀσοβιϊθοίαγο, ἀπά τυβῖο. ΟἸτῖ8- 
ΠΙΔΉΠΥ 88 ὈΘΘη Ἰηδ γα Ὁ] 1 ῬΥΘΒοσυϊηρ δηα αἰ βθθι δ ]ηρ᾽ τπογαὶ, 
οἸαββὶοδὶ, δῃᾷᾶ τῃθοϊορίοαὶ ΚΝΟΎΙΕΡΘΕ, ἴπ ΘΥΘΥΥ͂ παίοη ΠΘΙΘ ἰδ 48 
6 ΘβίδὈ ϑμοα., Τα 1μνν, (μ6 (ἀοϑροὶ, 1π6 σοτητηθηΐβ οἡ ἴπθι, δηὰ 
{186 ψοΥΚΒ οὗ ἐπ6 δίῃ οτθ, τοσγὸ τυ ίθη ἢ Ηθῦτον, ατσροῖκ, οὐ 1μδη: 
80 ἰμδί 4 Κπονίεαρο οὗ ἰπ686 ἴπγτοθ ἰδηρσιδραθ Ὀθοδιη6 Πα ΒΡΟΠΒΑΟΪΥ 
ΠΘΟΘΕΒΑΓΤῪ ἰο ΘΥΘΙΥ͂ Π8Π ὙΟῸ ὙΠΒΠ6α (0 Ὀ6 δὴ 116 ]]Πρσοπύ ΟΠ γι δίϊδη. 
ΟἸΥΙ ΘΠ δηΣ Ὑ Ὀοὶπρ' οοπίδ! θα ἱπ ὈΟΟΪΚ8, {Π6 υ86 οὗ Ἰοἰΐθτθ Ὀθοδπιθ π6- 
ΘΟΘΒΑΙΥ͂ ἰο 1ἰΐ8 [θδοθοσθ; ΠΟΥ σου]ὰ ᾿δαγηϊηρ παν ὈΘ66Π ΘΗΓΓΕΙΥ Ἰοβί, 
Ὑ6116 {πο γῸ ὑγα8 8 ΟΥΘΥ ΟΥ̓ 6, 0 τ τ ΟὈ]ροα ἰο Ῥοββ688 ἃ πηο- 
ἀογαῖθ βῆδσα οὗ 1ὖ, ἴο υδ! γ {Πθ πὰ ἴον {π6 ρυθϑίῃοοά, δπα θη 116 {Πϑτὰ 
10 ᾿ΐ8 διοϊ θηΐθ. [ἴῃ {π6 ὕὕταα οὗ Τδοϊίαβ (Α.Ὁ. 108)5, {π6 (ἀδττηδη 
πδίϊοη ὝΘΓΘ ΒίΓΑΠΡΟΓΒ ἴο ᾿οιύοτβ; δῃὰ {86 {νο [Ὁ] ον ἔδοίϑ ῥγονο 
(δὶ οὗμοσῦ παίϊοηβ ὑοῦ ΠἸΚΟΙν ἴο σοππυς 1Πογαΐθ, Πδὰ ποῖ (9 
τολοθοτβ οὗ [86 οβρ6ὶ δχογίβα {ποιηβοῖνοδ [Ὁ {ποῦ ᾿μαίγσυοοη,. Τὴ 
Εοίδιδ, μανίπρ τωϑθ {Ππουλβο νεβ τηλϑίοσβ οὐ Αἰποηβ(..Ὁ. 270), ὑτουρδῦ 
τοσοῖμοσ Ἰπίο ὁπ ἤθδρ 81}1 ἴπ6 ῬοΟΚΚ8 {Π6Υ ουπα {μ6γθ, πα σου] πᾶν 
ΘΟΠΒΙΙΘα [86 γα] .40]6 ἰΓΘΑΒΌΓΘ, δα ποῦ ὁπ6 οὔ [Πθτὰ [0] [ιἷ8 ΘΟ ΡΘΠΙΟΏΒ, 
{πὲ 8116 τ6 ασθοκβ δαχυβοὰ {πμϑιγβοῖνοθ ἢ (Πο86 ἴα Υ πορϊοοίοα 
(Π6 τί οὗ νψδῦ, απ σοῦ ΘΑΒΙΪΥ ονοσοοηθὃ ὙΠΘΟΘοΟΥΊΟ, ἃ (οί ϊο 
Ῥτίποο (4.}Ὁ. 293), που]Ἱὰ πο ϑαθξοτ 1π6 οἰ] άγοη οὗ 818 βιι )θοῖβ ἴο Ὀθ 
ἰηβίγυοίοα ἴῃ 1.6 ΒοΙΘ 668; ᾿πχαρίηϊης;, [μα΄ βυ0ἢ ᾿πδίγαοίίοη δπογναίοα 
16 ταϊπᾶ, Γοηἀογο τηθη ὑηῇῦ [ὉΓ τραγίϊα] οχρίοἱίβ; δα μα {πΠ6 θογῪ 
Ὑνῆο ἰτοι οα δὲ ἴδ τοὰ, σουϊὰ πονογ ἰοοῖὶς υπἀδυπίοα δἱ {Π6 δινονὰ 
οὐ βρεδγ" Βυυῦ ΠΟ ΒΟΟΠΕΙ γγὰ8 ΟΠ ΓΒ ΙΔ ΠῚ Ὗ ρτγοραραίθα διηοηρ θαγ- 
Βατγίαπβ, ὑπδῃ ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ἰπϑίγιιοίθα 1 186 86 οἵ Ἰοϊίοτβ. {Π]Ρ81188, ἃ 

“0 φΦ{.0 

8 ζοπαδγϑβ, Αππηαϊ. 110. χὶ!. ο. 26. ΟἸΌθοπ᾽ 5 ΗΪδὶ. τοὶ. ἱ, Ρ. 484. 
4 Ριοςορ. 1)5 ΒΟΙΙο αοῖῖ. 110. 1. ς. 3. 



416 716 Βεηπεβείαὶ Ἐβεοίς 0 (Ἰιγιϑέαπῖξῳ, 

Οοίμιο Ὀῖδῆορ (Α.Ὁ. 380), ἱηνοϑηίοα Ἰοὐίουβ ἴον ἢΐ8 1] ογαΐα σουπέγν - 
ΤΏ6Ώ, ἰγαπβἰαίθὰ (μ6 ΒΙ10]6 ᾿ηΐο {πΠ6 νυαϊραν ἑοηριιθ Ὁ {Π6ῚΓ 86, Βπα 1η- 
δἰγιιοίοα {Π6πὶ ἔῃ 118 ἀοσίγιμ68:; δηα βοιηθ (ἀοίῃαβ βδοοὴ Ὀδολτηα 8βὸ νὰ }]} 
Ἰηέογιηθά, ἐπαὺ μον σοτηραγοα ὑποὶν σϑγϑίοι Ὑγι ἢ {Π6 1,εἴπ, (86 ατοοκ, 
δὰ [π6ὸ Ηοῦτον οὐ ]μα]5,.;} Βεΐογα {π6 ᾿πἰγοἀποῦοι οὗ ΟἸ τ β δον 
ἴῃ [το δηάᾶ, ([ῃ6 παᾶνοβ μα πὸ δ᾽ρδβαροῖ, πὸ 811π8}5 Ὀυῦ Π6ῚΣ γ ΥΘ68, 
ΠΟΥ͂ ΒΗΥ͂ ἱπὶπρ θα ΤΩΘΠΊΟΓΥ (0 ὈΥΘΒοσυ {πο ῖῦ νόγθθδ, [Π6ῚΣ ΔΗ 40 1168, 
16 σομθδιορίοθβ οὗ {πον ΚιησΒ, δῃὰ [Ππ6 Ἔχρίοἱίβ οὗ (Ποῖ μοοθθ. ΤῊΘ 
ΓΊΟΤΘ ὙΟΥΒΟΒ ἃ Ὡ181ι ΟΟἸ]Ἱα τορϑαΐῦ {Π6 τόσο ἰοαζηθὰ Ὧ6 ψ)ἷὴϑ ἀθοιηθά, 
τ }}}16 {[Π6 ὈΒΓα γπῸὺ Θοτηροκοα ΔῊΥ ΤὨΙΩΡ ΠΟῪ ὙΓΔ8 ΒΓ6 οἱ Ὀαϊηρ ΓΤ6- 
δρθοίοα ΌὈΥ {πὸ ἰκηρθ δπὰ ρθο}]6.25 Τη18 γ͵ὰ8 ἰἢ6 δίδία οὗ {π6 ᾿τίβῃ, 
ὙΠ η ἴ86 ΟἸΓΙΒΌΔἢ ΓΑΙ ΒΒΙΟΏΑΓ68 στο ἴο ᾿πδβίσαοί τοῖα ἴῃ ἐπ 6 υ86 οὗ 
Ἰούλοσα, δῃὰ πὶ τὴ6 ἰγυΐμα οὗ ἐπα ὐοθρθὶ. ϑυσῃ αὶ ομδῆρο, ΒΟΎΘΨΟΣΊ, 
848 ὙσοῦρὨς ἴῃ Ποῖ ὈΥ͂ ΟἾΣΘ Δ ΠΙΥ δηὰ 118 ἰθδομοτθ, (μαὶ Ιγοϊαπὰ 
Ὑ88 δἴγΥ]οα (Π6 ἰοαῃα οἵ ΥΟΥΥ Ρουθ δπὰ ΨΘΓῪ ἰΘασμ θα το, Απδρα- 
τα δ, {16 ΟΠΙΘΕ ΔΡΟΒ.16 οὗ 1Π6 ποίου ὩδίΟΣ δ, ποῦ ΟὨΪΥῪ ργοδομϑα τῃ6 
Οὐοβροὶ ἴο ἴποβα Ὀαγραγίδηβ, θυῦ Θβ δ] 196 α Βοἢ 0015 ογ {πΠ6 ἐπείγισοη 
οὗ γουῇῃ ἱπ το σίου δηά Ἰεἰΐοσθ. ΟΥτ! ἀηα Μοιδοάϊυ., τῖῆο οοπνοτγίοά 
186 Βυϊ]ρατίαπα, Μογανίδηβ, δπὰ Βοβμοιΐδηβ, δρουΐ {Π6 παῖηθ {ἰπι6, 
Ρτγονϊουσὶν ἱπνοηϊοὰ ἐΠ6 Κ΄ανὶο δ ρμαθοῖ, δπὰ ὑγαπϑὶαἰθὰ ἴμ0 ΒίΌ]6, δὰ 
βοηθ ατθοῖ δηᾶ 1, δϊη δυΐϊπουβ, ᾿πΐο ἴῃ6 αν ἴοῃρτθ, ἔογ {πὸ ρυγ- 
ῬοΒ6 οὗ ὀοχρδπάϊηρ ὑμὶν ΠΑΥΤΟῪ στιϊηθ, δη βοιεπίηρ {μον ματα Ποατίθ 
ἴο τ] ἀΠ688 απα ΡΥ. ΝΟΑΥΪΥ [Π6 δϑθ ΣΩΔΥῪ δδ δα! οὗὨ οὐποῦ Ὀᾶγ- 
Ὀαγδηβ ὙΠῸ Ὀδοδιθ ῥτοβοϊγίθθ οὗ ἔμ αοδροὶ. [ἢ Βυιθεῖα [86 ὕδδοθογε 
οὗ ΟἸ ΙΒ ΔὨΠΥ τοοοιημμθη θα, αἱ {π6 βαπιθ {1πι6, (86 αοαροὶ αηὰ Ἰεἴ- 
ἰαγ8, {π6 τυ ἀιτηθηῖβ οὗ {πὸ δγίβ, οὗ ἰατῦ, δπά ογάϑυ ; δῃᾷ ψοσγθ βοσοηθοά 
1 {ΠΟ ΙΡ ΘΧΘΓΟΏ8 ὈΥ το ρίουβ ῥσίποθθ, ὙΠῸ δ Ρ] οὐ δα δἰ 11] Οὐ σθοῖτβ 
ἴον ἀβοοσδίηρ [86 οἰἐ1685, ἀπά ἔογσ {π0 ἱποίσιοῦοη οὗἩ 16 ρεορὶθ. “Τῇ 
ἄοτμο δα ῥδι τ ηρΒ οὗ [πὸ ἕβπιουϑ (δί μϑάγαὶ ΟΠ] 8. ΒΌρΡΒΙΑ δὲ οη- 
δίῃ] Π00]6 6 γ6 ΤΌΘΘΙΥ σορὶοα ἴῃ ἴπ6 ΒΕ πβϑίδῃ σπυτομοβ οὗ ἔϊον δὰ 
Νονοροτοᾶ; [86 ὙΓΠΩΡΒ οὐ (6 ἔλίΠο.8. ψοΥῈ ΓΑηβαἰοα ἱπίο [ἢ 9 
ον π Ἰδηριιαρα ; δηα ἴθγχοα ἢυπαγοα ποῦ]6 γου!δα τ γα ᾿πνι ρα, ΟΣ 
ΘΟ ΡΘ]164, ο αἰΐεπα Ἰδοίαγεβ ἴῃ ὅπ οΟἸ]6 ρα οὗἉ δ Αγοδίδιβ," δ 1ῃ νατίουσ 
Ραγίβ οἵ Εἔτορο, οἀϊῆσθβ ἴοσ αἰ νῖπθ ΟΣΒΏΙΡ δοθ6 πάθον ἴΠ6 ἔοδίοτηρ; 
οᾶγ6 οὗ ἴπ6 ΟΪΕΓΡΎ, δ ἀοα ὈῪ ἐδθ ταυσηϊῆοοποο οὗ δονϑγοῖρηβ δπὰ οὗὨ {86 
Ἰαἰγ; δὰ {πουρῇ 1686 ᾿οΥ6 ϑογπηθίϊτηοβ ᾿μἢαθηοθα ΟΥ̓ ἈΠ ΟΥΆΥ ταο- 
νοβ, γαῖ {πΠ6 οἴεοι δδβ πού θθαὴ {π6 1688 Ὀδηθῆοϊαὶ ἴο 186 αγίβ. οὗ 
Ρδἰηίϊηρ, ὑγρὴν εὐ, Δ δι οσίαγο, πη ΤΌ Β10, ὙΓΠΟΒΘ ὈΓΟΐ βδοΥΒ ΤΟΥ 6ἢ- 
οουγαροα ἰο {πΠ6 οχογίοη οὗ {π6ῖν ἰδ]θαίθ ὈΥ ᾿ΙΌ6ταὶ ΤΟ ΠΟΓΔΏΟΗ. 
ὝΒε6", πονγόυδσ, πὸ ἰονὰ οὗὨ ἰ"ογαΐυγα τῦα8 διιδοοοα ρα Ὀγ {πε ἰονα οἱ 
ἈΤΤΩΒ (ΒΟ 88. ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΥΪΥ ἴΠ6 οα86 ἀυγὶπρ ἴπ6 τ] 4]6 ἀρ68) ἔδυ 
δαά Ἰπαπισοπηθηΐδ (0 δίυαγ, ὀχόθρῦ ἴπΠο86 ὙΠῸ 6 γὸ Θἀυοεαίοα «πὰ ἀθ8- 
Εἰποα ἔον (η8 βδογβὰ οβῇῆοθ: ποῖ ὁου!ὰ α Κπον]θᾶρθ οὐ 186 τοὶ παπᾶ 
Ἐοιπδπ Οἰαβδῖοβ ἤᾶνα 6 ὑγοραραῖθα 80 ὈΠΊΨΘΓΒΑΙΥ 48 ἰὑ ψγ88, μαὰ 
ποῦ {Π6 σἰογρῪ ἔουπα [ΠΘτ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ [ῸΓ υὐἀογβίδπαϊηρ (πΠ6 δοτιρίθατοβ 
8πᾺ 1π6 ΨΟΤΚΒ οὗ {μ6 ἔῖμογ8. ΒῪ {Π686 τηθαη8, ΤΠΕΥ ΡοΒβοββϑϑα πγοδὲ 
οὗ {π6 Ἰοαγπῆπρ; οὗὨ ὑμο86 {1π|68, δα βαπάρα 1 ἀοντα ἰο {ΠΕ τ διαοοβββουα, 

1 Βοογαῖ, 110. ἵν. ς, 82. ϑβοζοτι, 110. νἱ. ς. 86. ῬΒΙ]οείογρ. 110. 11. ο. δ. 
5. ΒοΙ]δπάϊ Αεῖα, Ματοῖ χυ!!, 8. Μ4ὈΠ],.Οη, ΑἸΠπα]. 826. 
4 Βαϊθίηὶ Μ|8βο6]}. ρῥατὶ ἱ, δ᾽ ΑἸΡΒΟΙ 8 Ηἰδὶ. νοΐ. χ. . 344, 
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ψ]ο δὰ {Π6 τηοτῖΐ οΥἹὨ οοἸ]οοἰπρ;, ἐγ βουσὶ Ὀἱηρ,, δῃα ργαβοσυϊηρ ὈΟΟΚΒ, 
Ὑ ΒΙΟἢ οἴου δα τησδῦ πᾶν ρου ϑηῃθα, ψΉθη ἃ ἰδβϑίθ ἔου δγυάδιοῃ τ α8 
δἰπηοβὺ δχίϊποί, ἀμ [Ππ6 ρδββίοη οὗ ᾿ἰδυταθη νγὰ8 ἀϊγθοίθα ἴο δγῃλβ.ἢ 

Οἱ ἴΠ6 ϑυρνογδίοη οὗ {86 σαῖς δαλρῖγο ὈΥ͂ [η6 Μοβαδιωμηθάδῃβ, ἴῃ 
1463, Ἰιὐαταύγο ἴοοῖκ γῦρο ἴῃ {Π6 νεβὺ οὗ Ευτορο, ψ ἤθτα ΤϑηΥ οὗ 
{16 ΟἸΘΓΡῪ ὝΘΙΘ διμοηρ 118 ταοϑὺ βίσθπιουβ Βυρροσίοσθ. Αἱ Ἰδπρτῇ, 
Ἰραγηϊηρ ϑιηθυοϑα ἴσου ἔῃ β.]6 ποθ οὗ [Π6 οἰοϊβίασ, ΠΣ ΠΟΥ 86 Πα σϑ- 
ἰγοδαύβθα, δῃαὰ ψογο 86 δα Ὀδοθη ῥγοβοσυϑ ἔτοτα ἀδδίγυοίίοη : δα ἢοὺ 
ΔΡΡΘΆΓΒΏΘΘ γγ͵ἃ8 [ὉΠ] ονγοα ΟΥ̓ ἃ τοῦιναὶ οὗἉ 41} (86 Ὀ]ΟββίὩρβ ὙγΒ] ἢ 86 80 
ΘΙΔΙΒΘΏΕΠΥ Ὀαβίονσα. ἜΒ6 Βοίοστηδίϊοῃ ργοιϊημοίθα, 811}} τθοσθ, [6 σϑιβθ 
οὗ Ἰδασιῖηρ; δηά 108 σΘΠΘΓΑΙ αἴ βίοη ἢ88 θη δἰ θα τηοϑὶ βρη] ν ὈΥ͂ 
1Ππ6 ἀἰθΟΟΥΘΤῪ δηὰ αἰτηοϑὺ ὑπίγογβαὶ δαορίϊοῃ οὗ ἰδμ6 δγί οὔ ργίπεϊησ. 
ΤΠ πιοάθγῃ ὀρροβϑῦβ οὗ γϑνϑἰαὐίοη, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, Γθαβοηϊηρ ἴῃ 8 τείγορταάβ 
τηοίζοῃ, ἈΒΟΣΡα 81} ΟἿΣ ᾿ρτονοιηθηΐβ (0 ΡΒΠ]ΟΘΟΡρΏγ. ΜΒεὲ ἐξ τραϑ γο- 
ἰἰσίοη, ἐλ6 ΒΈΙΙΟΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΊ, ἐλαὲ ἑοολ ἐδ ἰεαά. ὌΠ ΒΘ ΟΣ ΠλΘΥ8 
ομαμρᾶ ἴο υβ ἔπ δοτρίυγεθ, ἀπα ὈχΌΚα 41}} 1Ποβ6 ἔδιΐουβ ἰμαΐ βῃδοικ]οᾶ 
Βυϊηδῃ σραβοῦ. ΠΣΟΒΟΡΏΥ ογαρὺ ΒΟΠΙΌΙΥ ἴῃ ΒΟΥ ἰγαῖη, ργοβίθα Ὁγ 
ΒΓ ἰαθόουγδ δῃᾶ βυβοσιηρδ; δηα ΠΟῪ ὉΏρταΙΘ Ὁ}}Υ οἱ αἰμηβ 4}} [ἢ 6 ὨΟΠΟΌΓ 
ΔηΔ ῥγϑῖδα ἴο Βουβεῖ, 1υἱδοσ, Μαοϊδηοίδοη, δηα Οὐδμμορ ρῥγοοθαρά 
Ι,οτὰ Βδοου, Βουὶο, Νονίοῃ, δμα οοκο. Τα ΒΟΥΥΌ]6 Ἔχοθββοβ {μα 
0111 [ὉΓ ΟΥ̓ῸΥ ἀἴβζτδοθ [ῃ6 δημαῖβ οὗ {π6 ἔγϑὺ ΕὙΘΒΟὮ σονο οι ΓΘ 
ποῖ σΠΔΥ ΟΔΌΪ ὑροὴ ΟἸ τϑίϊδηιγ. ΤΠ ΕἼΠΟΙ παίϊομ σοηουπορᾶ 
ΟΣ ΙΒ δηΥ Ὀϑίοσα ΠΥ ρἰυηροα ἰηΐο ϑοἢ. οὐῖπμθθ.Ό ῬΆΙΟΒΟΡὮΥ ἀπά 
ΤΟΆΒΟΏ Ὑ6Γ6 ὑΠ6ῚΓ ἀνε ἢ συ] .68. Βεβίθβ, (ἢ γιβδηϊ ἐν οὐρὶῦ ποΐ ἴο 
0Ὲ ομαγρθα νὰ 4}} (Π6 ογπηθθ οὗ (ποβθ γγᾷο ἤδνθ δϑϑιτηθα 18 ΠΔΠῚ6. 
Νο ἱμπϑυ τυ οη 88 ονοῦ ὕθθῃ δΌ]6 ἤο ργονϑηῖ 411} (Π6 ὅχοθββθθ τ Π1Οἢ 1 
ἔουθαά; ΠΟΥ 18 1Ὁ ρϑου δῦ ἰο ἰπ6 ΟἸχΙβδη σονοἰαίοη, {παῦ 1ἴ 48 δοηιο- 
{ἰπιε8 (ΤΏΣΒΠΘα ἃ ργϑίοχύ ἔοσ Ἰηἰσοἀποϊηρ [8086 ὙΘΥῪ 60}1}8 δῃἃ ὀρργϑϑ- 
ΒΙοΏ8, ὙΠΟ 1Ὁ τγὰ8 ἀοδιζηθα ἰο τοσθαυ.5 Βυΐ 186 τι βομιοβ ἢ σἢ, 
(Ὠγουρὰ (6 οογγυρὺ ρδβϑίοῃβ οἵ τθη, αν Ὀθθῃ (86 ἀεσοΐάεπίαϊ οοη- 
ΒΘαΌΘΠΟΘΒ οὗ (ἸΣΙΒ. ΔΉΠΥ, οὐρῶῦ ποῖ ἴὸ θα πωραϊθα ἴο 108 Ββρὶ τί. ““ΤΠΘ 
Ι,ορἰϑαίον οὐὗὁἨἁ {86 υπΐγϑγβθ, ἴῃ σοι ραύπρ (86 Βυθ] τὴ ἰὰγ8 οὗ 

1 ΤΟ Ζίίεγατν Βεποῆία οουξειτοεὰ οη ἴδ6 ποτὶ ἃ ΌὈΥ ΟἾ ΓΙ ΒΟΙΔΏΣΥ, ΘΓῸ ὑπ ΘΟΠΟΙΒ6 1} πὲ 
ΤΟΥ Ϊ]Υ δἰδίοὰ ὈῪ Ὦγ. Φογίίη. “ Τὸ ὙΒοῖα," δδγ8 ἢο, “ ΔΙῸ νὸ ἱπαοδίδα ἴον [186 Κπον]οάρο 
οὗ δηϊ αι, βδογοὰ δηςΐ βοσυϊαῦ, [ῸΣ ΘΥΟΓΥ {πὶπηρ ἵπαὶ ἷ5 σα] οα Ῥλιίοίοσῳ, οὐ τ6 Ζιέίετα 
Ἠωπαπίογε ἢ Τὸ ΟἸ γβϑείδηθ. ΤῸ Ὑδοπι, ῸΣ στα δῦ δηα αἰοις] οπαγὶε8 οὗ πὸ ἰοαγοὰ 
Ἰδημυσροβῦὴ Τὸ ΟἸγιδιίδηβ. Τὸ τόσα, ἴῸΓ ΟὨΓΟΠΟΪΟΘΎ, δηὰ ἴΠ6 οοπιϊησδιίοη οὗὨ Πἰβίοῦν 
τηγουρὶι ΤΏΔΩΥ͂ σαπιυτῖεβὴΡ Τὸ ΟὨγἰβεῖδηβ. ΤῸ τ Βοτ, ἴῸΓ τ ]0Π 8] βυβίβπιβ οὗ πιογδ ΕΥ̓ αὐ 
οὔ παϊυγαὶ το ροη Τὸ ΟΠ τ βδιίϊαηβ. Τὸ στΒοπὶ, [ῸΓ ἱπηρσγουθπιοηῖβ ἰῃ παίαγαὶ ρὨϊ]οδορῆν, 
ἈΠ (ογ ἴΠ6 δρρὶϊςδείοη οΥ̓ [Π686 ἀϊδοονοσίοϑθ ἴ0 το] ρίουβ ραγροδοβῦ Τὸ (ΟἸἨγίβιΐδπα Τὸ 
ὙΠΟΠΏ, ΤῸΓ ΤΘΙΔΡΠΥΒ081 ΤΟΒΟ ΟΠ 68, σιτία 88 ΤΥ 85 [86 δ )6οἴ νν}}} ροττοῖ ἢ Τὸ (Βτγῖ8- 
ιἶληβ. Τὸ Μδοπι, ἴῸΣ 1 ΠΊΟΓΔΙ τᾺ]68 ἴοὸ Ὀ6 οὐδεγυθὰ ΟΥ̓ Ὠδίίοπβ ἰῇ νὰΓ δη ροδοθῦ "[ῸὋ 
ΟἸ γί διϊδπβ Τὸ ψνποπι, ἔογ ᾿υγβρτυ ἀθηςα δηὰ μοὶ ἰςδὶ Κπονυ]οάρο, δηὰ ἴογ βοι] ης ὑπο σίσλι 
ΟΠ πιδ)εοία, ὈΟΙῈ εἶν! αηὰ το] σοῦ, ἜροΝ ἃ ῬΤΟΡΟΓ ἰοππαδιίϊοηῦ Τὸ ΟἸ γι [8:8 ---- ποῖ ἴ0 
Δι δοὶδιδ οὐ ἀοἰβίβ, δοῖηθ οὐ ὑγοπι (88 ΗΟΌΌΟΒ ἱπ Ῥδσχιὶου]δγ) ἤν ὈΘΘῺ ἰςζηονῃ δαγοσαδῖοϑ 
ἴον ΤΥ̓ΤΆΏΗΥ." (Δογιϊπ᾽ 5 ϑοστηοῃβ, νοὶ. υἱἱ. Ρῃ. 8378, 374.) Ηο {αγῖδοῦ οὔβοσυοβ, [Δὲ Βοτ 6 
ΟΥ̓ 1Π6 διμοϊδεϊοδὶ δηὰ ἀοἰβιϊοαὶ ἩτΙΕΓΒ οὗ [6 βονθηΐοθη δηὰ εἰρβθθη ἢ σοητυγο8 (πὰ 
|| τοιηδυῖκ '8 Θ4 0.817 ΔΡΡ 8016 ἴο ἴῃ086 οὗἁ ΟὟγ οὐ {{Π|608} ὙγΟΓῸ “ ἱρπογδηῖ δηὰ {ΠΠΠτοτϑῖθ, 
τοδὶ οὗ τθοτ 8 ϑβϑογὶ οἵ πα [-ϑοῃοαγθ, δηᾶἃ τοὶ ογ8 οὗ βδοοοηα -δηὰ ὑγᾶῦοθ, ποηο οὗ ([ποπὶ 
ΘΠ ΠΘΠΠΥ Ἰοαγηοὰ, ΟΥ σομ ΓΙ θα ΟΓΒ το ἴ[Π6 δἀνδηοοιηθηῖ οὗ ὁγυάϊοη δηὰ πον] εά ρα ἴῃ ΔΗ͂ 
τιδίοτίὶ στὶς 6." ([Ὀ] ἃ, Ρ. 8573.) 

9. Ὧπ δα βυδήεος ἀθονο ποιςοὰ, ἴπ6 τεδὰϑσ ν1}} ἤπὰ δοπιὸ Ἄχ εϊ]θηὶ δὰ ἐογοῖδ]ς τοππαγκ5 
ἴη 1)τ. ον ΒΒ ΠΙΒΟΟΏΓΒΟΒ δἰ δέγαιΐνο οὗἔὁὨἨ 1ῃ6 Ποδί χη οἵὗἱ ΟἸἨ γι διϊδηϊίγ, 2155. 18. ἐπ οὰ 
“ Τῆι πιρογίδοιτίοη οἵ ΟΠ ΓΒΔ ἢ 8 πὸ γα] ὰ ΟὈ]εοϊίοη ἰο ΟἸ γβεϊδη τ." 

ΥΟΙ,. 1. Ἑ Ἐ 
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ΟἸ τ βιὨ1γ, - Τπουρὴ 6 {γΠΙΒμοα τθῃ τ ἢ τηοῦϊνοβ οδ]ουϊαίθα ἰο 
οἰοναῖα ἰμθπὶ ἕο 8͵8 [ἤσοῃθ, δὰ ἴο ὀχίθῃά {π61Ὁ ΠΟΡΘΒ ἴᾺσ Ὀδγοῃά {Π6 
στανσ, --- ἀἸὰ ποῦ δὖ {86 δαῖη6 ἔζπηθ ἰγϑηβίοσγιῃ {Π6 1η16]}Πσοῃΐ οτοαίαΓεβ, 
ἴο ψοπὶ ἢ6 ρᾶνα ἴπο86 δι 8, ̓πῦο0 ΓΠΘΓΘ το η68. 527ὲ μας σίυεπ ἰλεπι 
ἐδ ροισετ' εἰίλεγ ἰο οοηίοτπι ἐο ΟἸιγἐβέαη ργεοσρές οΥ ἐο ἱη [γίπφε ἐδλέτα; διὰ 
18 68 ρἰδοορά ἴῃ {π6}Ὁ οὐσῃ πδηβ {Π 6 οσσ ἀοθγ. [, δίνογ {λ|8, 
8. στϑδῦ τϑηυ οὗ μοι σο)θοὺ [6 ροοά δῃὰ οἤοοβο {86 δὺ]!, {86 ἔλυε 16 
τ 8 1 6ϑυ]γ {ποῖγβ, δηᾶ ποί ᾿ΐθ, το ΟΥ̓ 80 Δ }Υ [Π6 τηοδῦ χϑιηθηάουδ 
ἀδηυποϊ 08, ὙγΆΓΠΒ {π6πὶ ἀραὶηδῦ {86 ἰα ον, δα ὈΥ {π6 τχοϑῦ δἰϊυπηρ 
Ἰηνεϊδί ἢ 8 80]10 118 (Ποιὰ ἴο [6 οστηοσ." ΥΥ̓ΘΓΘ 411] τχθῃ ἤο Ὀθοοπιθ δἰπ- 
δεγ6 ὈΘΙΊΟν ΥΒ ἴῃ 86 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ἀοοίγϊπθ8 οὗ (6 Οοεροὶ, ἀπα σχογὰ αἱ] 
λοπεβέϊν ἀϊβροϑοα ἴο ΟΌΘΥ 18 ΒΟΙΥ ἘΤΘΟΡΡΙΣ ΠΟΙΠπρ 18 Ὀοίίοσ οδίου- 
Ἰαϊοὰ ἴο ἀϊβῖι!δα τϑαὶ οοπιίοσγί, ρθδθθ, δῃ Ὠαρρίηθββ ἴῃ (18 σου. [η- 
ἀεοᾶ, τποθνοσ ὙὉ}}} σα! α]γ ἀπὰ αὐθηνο Υ οοπρασα (86 τωογαὶβ οἵ 
Ῥτοξοββίηρ ΟὨ ἰδ δηβ [πγουρβουῦ [πΠ6 νοσὶ ἃ, ἀδίδοῦνο 88 ΤΠ 6Υ ἀγα, αι 
ἴῃ ο86 οὗ {π6 Βοδί θῇ παῖΟΠΒ ἴῃ ἃ 51 ΠΔ}]Δ 7 δίδρο οὗ βοοιοἷυ, υν}}} ὈῈ δοη- 
νἱποοά παῖ (6 εἴἴξεοία οὗ ΟΝ ΓΒ παν θθθα ΘχοθθαϊρῚΥ Ὀεπε6- 
βοἷαὶ. ϑοπιθ νἱσθϑ θα ποί ἰογθι ἀἄθη, 1116 οἴμογβ Το σα δρρδυθοά, 
Ὀγ {Π6 δποϊθηίβ; θαΐ (6 νἱοοϑ οὗ ἴπ6 ΟἸγιϑίαῃ, [86 δ'πβ οὗ 186 πιοατὶ 
8.8 Ὑ76}} 88 {π6 116, ἀγὸ αἱΐ ἰοσὈ! ἀθη Υ 1π6 ἀοβραὶ. 11 88 8:16 ΠῈ]γ 
σΟΙπ ΠΟΘ ΠΊΘΟΥΣ ΌΪ6 Ὀ]οβδίηρβ ἤο 1ηἀϊνιάυα]8. Βοβὲ 68 (ποὲθ 
δῃυπογαῖθα ἴῃ {π6 ργθοθαϊηρ ραροδ', 16 ΏΔΥ οὔβογνο {μαῦ, ΓὨτουρὴ 118 
Ὀ]6ββ6Θα ᾿ηῆϊνθηοα, οὐ πιθ8 γα 688 τη] ἱσηδηῖ; [Π6 ἸΔΔΠΏΘΙΒ οὗὨ πηδη κι 
ΔΘ ϑοΐίοηρα δπὰ μυτηδπίθαα, [0 ἃ ἄοστθθ ἈΠ ΚΗΘ ἴῃ βηοὶοπῦ {{π268; 8 
ΤΏΟΓΟ ρθηθγαὶ τοϑρθο 18 ρα 0 {Π6 ἀβοθπου οὗ δχίθγῃαὶ Δρρθδγαῃοεβ, 
δηά το {86 Βαῃ 618 οὗὨ νἱγέμουβ ἀπά ρίουβ τη; δῃὰ αἰ μουρῇ πιυοὶ 
ὙἸΟΚοάπρ688 81}}} γουηδὶηβ διμοηρ [6 ποπιΐπαϊ ργοίδβθοσβ οὐ [π6 (ἢ γι βίϊδῃ 
ἔα, ν ΠῸ ατ ΟἸ ΓΙ βιδηβ ἴῃ λπιθ, Ὀυϊ {16 θοῖίοΣ τπδη Ποαῖ θη ἴῃ 
Ργδοί!ςθ, γοῖ ἃ ἰαῦζα ροσίοη οἵ ῥι θυ δηά νυἱγίιθ 8.16} οχὶβ ἘΠΊΦΒΝ 
186 τἱ4416 δηα ἰονγον οἰδββθδ οὗ τηδηϊκπᾶ, πΠ0 ἰπ ΟΥ̓́ΘΟΣΥ 8Δ06 8 

1 ὁ Μυρῦ ροηογαὶ τεξοττηβδίϊοη δηὰ παρρίποεβ, ἴῃ υδσίουβ αγβ, μδί ἢ Ῥϑθη Ἰἰτοάπυοεὰ ἱπίο 
[πὸ τοσῖἱ Ὁγ τὴ6 ἀοδρεὶ, ΟΝ διποης ἱπάϊνίἀυαῖβ, δη ἃ διηοης παιίοηβ. Βυΐῖ ουθῃ Οἢ 8 
δαρροδίτἰοῃ ἰξ δὰ ὈΘεοη οἰ οσινίβο, ἴὰ ργουθδ ποι ίηρ ἀραίηδι τΠ6 σοοὰ οἴξοιβ οὔ Ο τἐβεδην, 
ἐγ ἰδ νοΓΘ ΓΓΟΡΟΥΥ͂ οοονοά. [ΐ ΟἸἹΥ Ῥγόνδβ, ἱπαὶ ποῦν πίη ΐπρ τπ6 ῬΌΓΙΥ οΥ̓́Ή6 Οοδβρεὶ, 
δηΐ [18 στδοῖουβ ἱπ’οῃΠἸΟη ΟΥ̓ πηαϊκίπρ πιδηκίηἀ το] σουϑ δῃ ἃ ΠΑΡΡΥ, [τὸ ᾶτὸ Ὠππιδοσβ ὙΠῸ 
Μὴ] ποῖ Ὀ6 πηϑάο το] ρσίοιβ δηὰ ΠΑΡΡΥ ὉΥ ἵ. Βαῖ ν δὶ σου]ὰ Ουὰ ΑἸπι ΠΥ ἀο τηογὸ (ῸΓ 
ΤΏΔΠ, ΠΟ δἰ δύο υνἱ8 Ἰοανίηρ Ὠΐπὶ δὲ ᾿ΙὈΟΓ ἴὸ δεῖ ἴγθοὶγῦ Ηδ οου]ὰ ΟΗΪΥ μῖνα Νἰπι 8 
ΤΌ] ἴὸ γα] ὈΥ, ἀπὰ τοάβοὴ ἴο δηίογοθ ἔπαὶ σαϊα; τ1η1688 ἢς ᾿δὰ οσἰδηροὰ Ὠἰβ παῖυγο, δηά, 
ὉΥῪ γσίνίπα πὶ 8 τιον γα ρἴοπ, δὰ στουρῦ ἃ δίδηἰπρ τηῖγαο]ο ἴ0 ἔογος δἰβ οὐθάϊοῃοο (0 ἰδ 
8ο τ1Πδῖ, οἵ σοῦτβο, τπ6 τνου] ἃ νν}}} αἰνγαγ8 Ὀ6 αἰνἀοἀ ἰηΐο ἔνγο βοσίβ οὔ ρϑορΐο ---- βυ ἢ 85 δΙΘ 
ἀρφαῇ τὸ ε}1 τη ς81158 οἵ τε] σίοη; δηὰ βυο ἢ 48 ᾿ἶνο ὍΡ ἴο ἰϊ8 τι ϊοβ. Απιοπρ ἴῃ686 Ἰδιῖογ ΟὨΪΥ͂ 
ΔΙῸ ἴο ὃ6 Τοπηὰ ἴποβ86 ΜῈΟ 1066] τὴ6 ΠδρΡίηο58 οὔ "νης ὑπο αοδροὶ αν8. [τ ψουἹὰ ὃ 8 
σοῦ όσα! ταϊπρ, ἰηἀοοά, ἱ τποβα δῃου]Ἱὰ ρῥγοῆι ΟΥ̓ 1ποπ, ὯῸ πουοῦ Ἰσοῦδῖο τοῖν μεδάδ 
θοῦ τπ6π|. ὙΠΟ ρδιθηϊ, 80 το )δοῖβ 186 τηράϊοΐηο, πηαδῖ ποῖ ΠΟΡΘ ἴο γοσηῆονο [ἢς ἀΐδβοδϑε. 
Ουν ϑανίοιν Ηἰπηβο  , γοῖιϊ ΓΟΠΙ ΟΠ ΌΟΥ, Ῥγορμοβιοα, ἰπ 116 ῬΦΥΔΌΪο οὗὨ [Π6 δονοσ, οἵ τῆς ἀϊ 
ἴδγεης τοοθρείοη ννἰς ἢ ἷβ ΟὐΒρ6] βου! ὰ πηδοὶ ἀιηοπρ ἀἰ ογοης θη. ὅοπια βορὰ, ἢ 1ε}}8 
γου, νου [11] ἀπιοῖς τἤογπδ, δὰ Ὀ6 ομοκαὰ ---ΟἴΒαγβ ΟἹ Ὀδαΐδη στουηά, δπὰ 6 ρἱοκοὰ 
ἽΡ --- θα τΠαὶ 61}}} {ποτὰ νουἹὰ ὕὰ δοπιο ν ἰοἢ ἡπτου]ὰ [Δ]} οἡ σοοά στουηᾶ, δπὰ Ὀτίηρ ἕοπὶ 
ἔγαΐο 'π δουμάδηςο. ΤΏς (Ἰγίβιΐδη σοὶ σοι, ἘΠΟΡΟίογο, 18 ποῖ τηθϑηΐ ἴο ῬΟΥΚ ὉΥ ἔοτοα, οὗ 
ἘΚ6 ἃ σἴδγτγη, οἡ 1ἢς πηὶπὰβ οὐ τποπ, ΙΓ ἰς ἀϊὰ, ποτα οου]ὰ Ὀ6 πο οοάπεββ ἰπ τα οὔβογύς 
ἀποο οὗ ἰτ; δας ἰδ [6 ἱπιοπαρα Π]ΟΓΟΪ ΠΥ ἴο συϊάς τῃοδβ6 ἴὸ ἢαρρίποββ, νῆο ψ1}} ᾿ἰδίεη τὸ 11 
στϑείουϑ νοὶςο, 80 ἴπαὶ θη τὰ Ἰοοκ ἱπίο τῇς νου], δηὰ υυϊβῇ ἴὸ βοὸς ἴῃ οἴἶεςοῖδ οἵ τοὶὶ- 
Εἰοη, γγῈ τηυϑὶ ἰοοῖκ ἴῸΓ ἱξ ΟΠΙΥ δηηοπρ γοαὶ ΟἾγἾβι 1818 ---- ΔΙΏΟΠΕ, τΠ086 ὙΠῸ τυ] ᾿ἶνα ἃ ἴὸ 
118 18 ---- Δῃὰ ποῖ διῃοηρ ἴΠ0866 ὙὮΟ ὨΔΡΡΘΏ ἴο ᾿ἶνο ἱπ δ Οῃγ βιϊδη Ἴσοιιπίγν, δηὰ ἀγὸ ἢ σίθ' 
Εἰδῃ}8 ΟὨΪΥ ἴῃ Ὡδπλθ." Οἱ ρὶπ᾽θ ϑοιτ ἢ, το]. 11]. ὈΡ. 9---Ἰ}. 
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σου ΤΥ ἔοττῃ {πῸ στοαίαϑε ρασῦ οὗ {Ππ6 οοπητηθπὶίγ. ΝΥ, ἢ ΟΠ τβυϊδη 
σου ὨἰΣ168, σὴ [ῃ6 ψὶιοκοα {μοπηβοῖνθϑ (0 ἢαγα ποί οί οὐδ᾽ 4}] τὸ - 
Ἰισίοι, δὰ ἀβ! ογαύθΥ στθρουποϑᾶ τῃ6 (108ρ6]}) ΓΘ σΊΘΘΕΥ ταδιγαϊηρα 
ὈΥ 186 ἔδαν οὗ ἔιΐαγα μι πὶβῃπηθηΐβ, ΒΟ ΔΓΘ 80 ΟἰθαγὶΥ βοὶ ἔογ ἴῃ 
(ῃ6 ἀοΒβρο!. ὅδο ἐπαῦ τρδη κα ἀγθ, ΡοΩ ἐπα ΠοΪ6, ονθὴ ἰπ ἃ ἰθηὶ- 
ΡΟΓΑΪ ροϊηΐ οΥ̓ νἱθῦν, ὑπάδυ 1ηΒπ|ῖδ Οὔ] σ ἸοΟἢ8 ἴο 0Π6 τ]ὰ δπὰ ρβοϊῆο 
ἰδηροῦ οὗ (πὸ (ὑοθρ6ὶ, δῃὰ ἤδνθ τοαροὰ ἸΏΟΣΘ ΒΌ βἴβη [14] νου ἠγ θ6- 
π6Η(8 ἔγου 10, {Π8Π ΤΟΙ ΔΗΥ͂ ΟἴδΟΥ Ἰηδυ τα 0 ΡΟῚ ΘΑΥ; απ, τ ἢδῖ- 
ΘΥΘΡ οὗ ΒοΌΓΙ ΕΥ̓ ΟΥ̓ΤΊΟΓΑΪ υἱγίαθ 18 {0 ὉΘ [Ὀυπα οἰ πον ἴῃ ὑΠ6 νυ πσβ 
ΟΥ̓ ᾿ϊνοβ οἵ [Π86 Ορροβϑῖβ οὐ τϑυβίδίοη ἴῃ ᾿ποάθγῃ (ἰπι68, ΠΠΘΥ ἀγα ἰπ- 
ἀοὈίοα ἔον Ὁ ἰο {πῇ νϑυῪ ΟἸΥΙΒΔΠΙΥ πο (ΠΥ ΑΓ ΠΩρΟύΘ ΠΟΥ 6ἢ- 
ἀφανουσίηρ ἴο βιιῦνοσί. ““ ΤῸ ΒΔῪ ποίβιηρ οὗὨ [86 δ6ϑβὺ 4648 οὗἉἍ 16 οἱά 
ῬὮΙ]ΟΒορμοσ8 οἢ τιογαὶ βυ)θοίβ Ὀαΐηρ' ἀογνοα ἔγοιῃ γσονοϊδίοη (οὶ ψ ῃϊοἢ 
1Π6Γ6 18 ΘΟ βι ἄθυβ]6 ουϊάθησθ ), 10 18 τωδη δαὶ {παΐ, 80 ΤᾺΣ δ8 {π6 τηο- 
ἀοτπβ δχοθϑά {ποτὰ, 1ὲ 18 ργποῖ ρα! ]γ, 1 πού Θηγοὶγ, οὐίησ ἴο [ἢ ]18 τηθ- 
ἀἴυπὶ οὗ ᾿πδίγυοίίοη. ὙΠῸ δουιρίαγοβ μανηρ αἰΠιδοὰ τπ6 Πἰσΐ, {ΠῈῪ 
ἤδγα ΠΒΘΏΒΊΌΙΥ ἱπ 1 6α 10: δηᾶ Βπάϊηρ 10 ἴο δοσοτὰ τὴ ἢ} γϑαβοη, {πὸ Ὺ 
Βαϊ Τβοταβοῖναβ {Παὺ ἐλεὶγ γθάβοι ᾿88 ἀἰβοουθγθ 1ξ, “ ΑΥ̓ΤῸΣ ργαζίηρ,᾽ 
88 ΟΠ6 ΘΧΡΥΘΒΒ6Β 1, “1 (6 ραβίιγεβ οὗ γονοϊδίίοη, {ΠΥ Ὀοαϑί οἵ στοῦ - 
ἴὴρ ἰαὺ ὈΥ παῖυγο.᾽ 80. Ἰοὴρ δ8 ΠΟΥ͂ τι 46 διηοησ Ρθορὶθ, Ψ ἢ 086 
14θ88 οὗ τρῃὶ δηα στοηρ ἀγὸ ἰοσιηθα ΟΥ̓ {Π6 τρογα ν οὗ τπ6 (ο8ρεϊὶ, 
{Π6 0 πιυδ (1 η]688 ΤΠ πΊδἢ τὸ 06 ΒΕ ρτηδι βοα 48 ρτγοῆιραῖθα) θοθανο 
ὙΠ ἢ βοπιθ ἄσστοο οὗ ἀθοοσὰπ). Ὁ Πογο {Π|6 οοπάιιοί 18 ΠΗ ΌΓπι δηά 
οομβιβίθηϊ, ΟΠΑΓΙ͂, δπα ον θὴ τιϑὕ1606, γ7}}} Ἰοδα ὰ8 ἴἢο μεῦὺ {Π|| Ὀθ688ὲ συῃ- 
δι γυοοη ὑροῖ ἴΠπ6 ταοίϊγα ; Ὀὰϊ ὙΏΘη Ὑ͵᾽ὶ 866 Ιη6ἢ ὈΠΘΑΒΘΥ ὉΠ6ΘΥ Τὸ- 
Βίγαϊηΐϑ, δηα ΘΟΠΕΙΠΌΔΙΠΥ τυ ἰηρ ἴῃ ΤΆΛΟΙΣ ΟΥὨ νἱοθβ τ οἢ [ΠΟΥ ἄδγΘ 
ποὺ ΟΡΘΏΪ ῥγαοίϊβθ, γγ1ὲ 4.6 7.801 .6 4 ἴῃ προς ησ {Ποὲγ βου! ποῦ ἴο 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ6, Ὀαΐ το ἴπ6 οἰγουτηβίδηοοϑ δἰϊθηάιηρ (ποὶν διζαδίοη. 3 

Υ. ἴΙι νοῦ πὸ αἰου]ὼὶ ἰδϑὶς ἴο δάάιυοο, ἴγομι ἴπΠ6 ρᾶσα οὗ Ὠιἰβίοτυ, 
ὨΙΠΊΘΤΟΌΒ ΒΆΟΤΒ δδὺ που]Ἱά {}}Υ οοηβστῃ [ἢ 6 ργθοθαάϊησ ροθηθγαὶ βυτ- 
ὙΟΥ οὗ ἴδε εἴδοίβ ργοἀυοοα Ὀγ {Π6 ἱπῆπδηςο οὗ ΟγιϑιΔηγ. Α ἴον 
δα! Ἰοηδὶ ἰηϑίδησοϑθ, ΒΟΎΘνΟσ, τσδί βυῆοο. ΥΥ βοσονοσ ΟἸ γιϑίδη 
ΤᾺ ΒΒΊΟΠΑΣΊ68 ὮΔΥΘ ΡΌΠ6, {6 τιοϑῦ ὈΑΥράγουδ μοαί ἢ ΠδίΟΠΒ παν μ6- 

'Α ρἴδηςα δὶ ἔπ ἀονοιίοηβ οὔ πὸ ὐθη 1168 Ὑ11] βῆονν {Πδῖ, ὙΠ ὙΟΓΥ ἴον ὀχοοριοηβ, 
ἔθοΓΟ ὑγὰ8 ποιῃίηρ βρί για] ἰη ΓΠΟΙ͂Γ ὈΓΔΥΟΓΆ, --- ΠῸ [ΠΔη Κορ νίηρ, τ ΠΟ τοαιιοβὲ (γ ἀἰνὶπα 
δεδἰβίδποθ ἰῃ [86 ρογίοτσιδηςο οὗὨ 1ποὶγ ἀΐΥ, --- Ω0 Ρίοιϑ ΒΟΙΤΟΥ δηὰ δοκηον)οάστιηοηις οὗἁ 
(πεῖς οἤδποοα Βιυῖ “ δῇογ ἴ86 ργορεραίίοη οὗ ἴπὸ ΟἸ γἰβιίαπ στο χίοη, νγγὰ πὰ ἰογπιβ οὗ 
δἀοτγαϊίοη ἴῃ δοπιθ βαφαπ τὶ ΓΒ ΜὨΪΟὮ ΔΓΟ ΤΏΟΓΘ ΓΒΙΪΟΠΑΙ δηὰ βρί γι] τῆδη ἴῃ οἱὰ Ἀν ιη..8 
δ ἃ ὈΓΔΥΟΓΒ ΟΥ̓ ᾿Ποὶγ δησοβίογβ; 8ηἃ νγῈ ΠΊΔΥ͂ ΓΟΔΒΟΠΑΌΪΥ ΒΊΡΡΟΒΘ {Ππ|)ὲ ἢ 66 ̓ πηργον ΠΊ 6 Π18 
δἴοβο ἔσοπὶ ἴα Οοδβροὶ. 866 γοοί, Ἡγιηη. δὰ ϑοίθι, οἱ δὰ Μυβδβ; υωνιδίϊοἢ. ἀθ Μίνϑει, 
Ἐσγνρι. 8 ὅ. ς. 26.; διηρὶ. ἴῃ Ἐρίοιοὶ. αὐ ἢν. ἴον ἤοπὶ 1 νῖϑἢ 1 οου]ὰ δά ὰ δῆαατίπιια 7 υτῖι. 
1 ἰβ ΡΓΕΥ τθδὲ ἢς πὸ ου οἴου δοοουηῖβ ἀθβοσνυθβ σοι πη θη ἀλοη, Βῃο] ἃ ἤανο ᾿δαρ]} τΠὰῖ 
ῬΓΆΥΟΥ ἴὸ αοὰ 28 διιρογῆυουδ, Φφο. 80. 866. αἶϑὸ ανεπαί χ. 846. ἀπά [Π6 Οοιηπιοη- 
ἰδῖυγα. ϑεπεσα δαγ8, Ῥγύπως ἐδὶ ἀἄδογωπε οὐἰίμ8, δος οτεάδτε: ἀεὶπαε γεάάετε ἐἰ 8 πιὰ) δία!επὶ 
4μαπι, γεάδενγο δοπὶαίεηι.--- ΚΥὴ 8 ἀξοϑ Ῥγορίἰαγεῦ δοπωε ἐείο. ϑαίὶε ἐἰΐονϑ οοἰμὶί σείδη μὴ ἱπιϊαΐια 
εεί. Ερῖβι. 95. Ρ. 470. Βαι τμδῖὶ Πα ἀἷὰ ποῖ τὴ πὶ ῬΓΑΥΟΓ τὸ Ὀ6 5.1688 πᾶ ὑπ ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ, 
8 ΒΟΠῚ6 ΠΙΔΥ͂ ΓΆΠΟΥ ἴτοπὶ ἴποδ6 πογάα, νν ἢ] ΔΡΡοδΥ ἔτοπι [ἢ 6 [0] νη ΡΙδοοδ, δος φμογμς 
ἐτὶδίἡπαπεμα υοία ρμγοἤσετε, εαἰυᾶ υἱ εἰ ροίεείαίε Καίογειι. (μαάαπι ἐπὶπι α Π) ὲ6 ἐπεπιοτταἰϊδτια 
ἐία σισρόηϑα τεἰϊοία ἐμπὶ, μὲ ἵπὶ δοπμπι υογίαπί, δὶ αὐπιοία 1)ιἰ5 ῥγεσεε ἐμετγίπί, δὲ υοία ειμβορρία. 
ΝΑ. Ουκῖ, 1. 57. 7ίαφμε ποπ ἀαἱ ζεμς δεηςῇεία, -- ποι ἐσαμάϊ ργεοσαπίϊετε υοσες εἰ μηα]- 
φιε ευὐίαἐἰα ἰπ σαΐωπι πιαπίδις υοία ζασιεπίίεπι ρτίυαία αο ρμμδίίϊσα. Φιμοά ρτγοζεοίο πον ἥετεῖ, 
πέὸ ἵπ ἤμπὸ ἤγογεπε οπιπεα τκοτίαϊες σοπβεηϑ βεεηί αἰϊοχιεπαϊ σαγάα πιπεῖπα εἰ ἱπεβίσασεε 7)εοα, 
Ἠΐδὶ ποββοηί ἐἰἰϊογισπ δεπεβοία πμπὸ μἱσο οὐϊαία, πινς ογαπίίδιδ' ἀαία. Ὡς Βεηςΐ, ΙΥ΄. 4.᾿" 
(ΦΔοτείπ᾽ 5 Τ)δοοῦγβοβ οἡ ἔπ6 ΟἩγἰβιίδη Ἐεὶ ρίοη, Ρ. 267. ποίϑ. 

3. ἘΠ]|16γ᾽ 8 αοερεὶ [5 οσση  Ἰπο86, Ῥ. 1138. 
Ξ82 
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οομιθ οἰν} ] θο. βϑβομμθ οὗ {ποτὰ τσ ῦθ ΘΘΒΏΡΑ]8; οἰβοῦβ ποσερροα 
{πεῖν βνογὰβ 88 ροαβ ; δηὰ 4]} οὗ ἔποπὶ οἴεγθα πυτήδη υἹοῖπιβ ἴο ἐμοὶν 
14ο01.β.ὡὈ Τμα ἐδγοοίουβ Ὀθοϑῖλα στα]; ποθ ψἘΠῸ Ῥγοπ θα δρουΐ ἴογ 
Ρυηᾶον δοαυϊγοα βϑύθα ὈγΟροΥίυ, 88 Ὑγ6}} 88 ἃ σι Ἰ8ἢ ἴογ ἀοιηββες 
ὨΔΡΡΙΠ688; Ῥϑυβοῦθ ὙΠῸ αὐγο]ῦ ἴῃ οᾶνθ8 ΟΥ πυ 8 ̓ δασπ θα ἔγοτ τη ΐϊββοη- 
68 {π6 αὐτῇ οὐὗὁἨ Ὀυ]αηρ ; (ΠΥ ΤῸ ἔθα οἢ ταῖν ἤθϑβῃ δρρ] θα ἴο αρτὶ- 
οὐ] γ ; τῆθ ἘΠῸ δα θη οἰοί θα ἴῃ Βἰκῖπα, δῃα ὙΟΓΘ Βίγβηρ ΓΒ ἴο 
τηλη δοίΓ68, Θη]ογοᾶ 186 οοτμίοσγίβ οὗ δρρβϑγεὶ ; δῃηὰ (6 υἱοϊθηΐ δυὰ 
ΤΆΡΘΟΙΟυΒ ΣΟΟυποοα {6 ῚΣ ταρὶηθ δηᾶ ρυπάθσ. ΤΠ ναγίουβ ἰγῖ 068 
1ΠαὉ Ἰπμαρι οα ἸΘΥΤΩΔΗΥ͂ οΘΆΒΘα [0 ΒΟ 66 ΠΊΘῺ 86 {Π6 ᾿Ἰπίγοἀυοίίοι 
οὗ ΟΡ Ἰβ ΔΉ Υ ; ποῦ ἀϊὰ {Π6 Ηυπδ οοπίϊηας ἤο Ὀ6 βίγδηρογδ ἰο [ἢ 6 
ἀἰϊδδγοποο οὗ σῖρῆς δῃὰ στοηρ, δου ΤΠΘῪ οι γαοθά τ. Τα Οοἴοηὶ, 
δηθὰ οἶμον δου ίδη {γῖθ68, οοαβοα [0 186 ἴΠπ6 βκπβ οὐ {παὶγ θῃθιη 168 
ἴογυ οἰοίδοβ ; δῃά {6 Ἡδγὰ (πὸ ἰδίου! ονθυστδη δα ἀοναδβίαιθα 
{Π6 ψγοδίθγη ΘΙΏΡΙΓΘ) ΠΟ Ιοσοῦ ρΡὰΐ ἰο ἀφαίῃ {Π6 τ ΔΑ ἱπῆγη, 85 
{86 ν Πα ἰοΥτ ΡΥ ἄοπο, ποῦ τοαυϊγοα ψϊάονϑ ἴο [Κ1}} {Πδιηβαῖνοβ δἱ ἐπ 6 
τοι 8 οἵ {πο ῖν υβθαπαάβ. ὙΤὴ6 δθοσρῖπαὶ πῃ Δ Ὀϊ Δπί8 οὗἨὨ Ἰγοϊαπά, δηά 
1η6 Αἰἰδοοι (6 να] δῦ (ὐα]δἀοηΐαῃ ἰγ106), τοὶ πα υϊϑη θα σϑη Δ] βη, 
δηα {π6 ΗΠ ΠΩρΡΆΣΙΔΩΒ οοαβοα ἴο ἀθνοῦῦν (Π6 Ποαγίϑ οὐ {π6ὶγ σΑρΈνΟΒ, 
αἴζονυ ὑποὶν οοηνογθίοθ. Αὐδοῦ [86 σοηνθυβίοη αἶβο οὗ [Π6 βοβδηαιπανίδη 
ΠΑΓΊΟη8, {ΠΟΥ͂ οοαθοα ὕο οογητηϊὶ δυο οα Ρυποῖρ]6: ποῦ αἀϊὰ ἐδμοὶν 
Ϊν68 Δηα βίαν νου ἀσνοία ἐβοπίβοϊγοβ ἴο ἀθαίῃ, 1π ογάοσ ἴο 
Βοποῦν (86 ἀοροοσαβοα ἴῃ {16 ραγδάϊδα οὐ Οἀϊῃ. ΟἿ ΙΒ ΠΣΥ ἱταραγίοά 
1ἴο 186 Πληο8, Νογνορίδηθ, δπα Βυϑϑίδηβ, }8ὺ 1688 ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ; πη 
Ρυαΐ δὴ ϑπᾶ ἰοὸ {861} Ῥ᾽γαῦ 8] Ἔχρϑα ]0η8 δηα ἀδργοαδίουθ. Τδδ 
πουίδογη Κιπράοιηβ, τοῦ ΓΘ Θηρασοα ἴῃ ᾿ποϑββδηΐ 878, ὙΠῚ16 
{πο ἷν ΒΑ ΙΑ π 8 σα ΒοαίἤθΏ8Β, ὈΘΟΔΠῚ6 ΤΙΔΟΥῈ Ῥ8ΟΙῆο δέον [86 ργθβοῆ- 
ἱησ οὗἩ 186 οβροὶ διωοῦρ ἴπθ. Τῇ ΠΔη68, ὥὔνγοάθθ, μὰ Νοῦνπο- 
δἴδηθ, τῆο δου] ΟΥ̓ ΒρΟΔΚ ἃ Ῥαυρασουβ ἰδπρύδσθ, δοαυϊγοα π6 186 
οὗ Ἰεξίογβ ; ἃ Ῥϑορία ψῆοὸ ὙΟΣΘ ΘΟΠΏυ8Π1Υ τη κίηρ ἀοργθάδ οηθ οα 
{πον πορμθουτδ, θθοδπλθ οοηίθηῦ τὶ ὉΠ6ῚΓ ΟὟ ἰοΥτ Οὐ ο8; δηὰ 
ΠΑ ΙΟΉΒ, δἰ ποδί ἐπα 6 8810]6 οη δοοουπύ οὗὨἨὨ ΓΠΘΙΡ ΘΓ ΕΥ̓͂ πα δι ρογϑί!- 
[1οη, Ὀοοδηλα σΘη1|6 ἀπα βοοῖ80]6 ἴῃ δσοπβοηῦθησδα οὗ {πο ὶγ ΘΟ βΊΟη. 
Τη6 νι 6}1-Ἰηἴοττηθα ἰαινγαῦ ταδὶ σοϑρθοὺ ΟΠ Ιβ δ Ὑ ἴογ [Π6 πυπη6- 
ΤΟῸΒ ὈΘηΘνΟΪΘηΐ ἰατγβ ἴο τ ϊοῖι [Ὁ ρᾶνγθ σῖβα ; δηα ΘΥΟΓΥ τη ὙΠῸ ἢ85 
ΤΟΔα {πόνον ῦ δ σ  ]γ.} 1Π6 ἴανγθ οὐὗἨ {86 διαρογοσβ Τποοάοβὶυβ, 88- 
{ἰπΐδη, δῃηα ΟἸΑΥ]οΙηΔρη 6, ΟΥ ἴΠ6 ὁ0468 οὗὨ [π6 ὙἸσοίμδ, Το θασαΒβ, 
Απρ]ο- ϑαχοῦδ, δηὰ οἰμασ ὈαυθΑγΟΒ ΠΑΙΟΏ8, ταυδβύ νθηογαῖθ (ἢ γῖθ- 
ΟἸΔΗ 88 1Π6 Βουγοθ ΟὗὨ ΙΔΔΗΥ͂ ᾿8ὺ δηά τηογοϊ ] ἰανγθ, πο ΓΟ 
τοί Υ ἀπκπόνῃ ἴο ΡΟ] ἸΒῃ6α 88 τν8}} 828 [0 οἰ] ]8οά 

ῬΟΣΒΔΡΒ ΠΟ ΘΟΙΠΙΣΥ ΤΠΟΪ6 σΤΟΔΟΥ ποοαρα {πα Ἰραΐ οὗ ΟΣ δη Υ, 
οὐ ἢδ8 Ὀ66Π ΠΟΤ ΘΙ ΒΟΏΌΥ Ὀοποαίοα ὈΥ ἱ, ἔπη Ερμα. γυϊάϊϑιη, 
ὉΠΠ ΌΥΤΩΪΥ͂ ΙΏΟΓΘ ΒΔΠΡΙΠΔΥΥ ἴμδὴ ΟΥΠΟΓ οὐαὶ πιοαν οἰ σὴν οὗ ρᾶσλῃ- 
ἰ8ηχ (ἰπουρἢ ἴῃ βοὴ σὑοβρθοίβ 1688 ΘΙΤΟΏΘΟΙΒ), γγ88 Βυοοοοάρα ἢγαι 
Ὦγ 6 πραΓο τὰν Πο]ορῪ οὗ Τζοπιθ, δπᾶ {δθη ΟΥ̓ ἔπ6 ἘβησυϊηαγΥ δηὰ 
ὙΥΑΓ-ἸΠΒΡΙΓΙΠΡ ΜΟΣΒΏΙρ οὗ {π6 ἀο᾽0168 οὗ [Π6 πογίμοση μογάθβ, ὈΥ ἡμοπὶ 
10 γγ88 ᾿Ἰπνδαοα ἔγομῃ ἰλπι6 ἴὸ (ἴπ26, δηα βμα}}ν βυράυοα, ΝΟΥΘΓ νᾶϑ 
ΟΠ ΒΔ αἰθπαθα τ Οἰγοιπιβίαποθβ τότ ρἰθαβίηρ, οὐ σι 
σμδηροΒ ΠΊΟΓΘ δ ΪΑΓΥ, ἰὩδὴ ΔΙοπς Οοὐὐ συδδ δηὰ ἰδγοοίουβ ἴοσο- 
ἔλίμοτθ. ὙΤθδ ῥσχεδοπίης οὗ ἴΠ6 Οὐοπροὶ, ἔγοιν 86 ὙΘΓῪ θαυ Ἰθϑὲ (ἰπι6 



Α ῬΥΟΟΓ οἵ ἐἰ6 ὲελίπε Απμίλπογιγ απαὰ Οτισίπαΐ, 42] 

ΟΥ̓ 186 Ογιβιϊαη βοσα, δ 6 ἃ Ὠυτη8 ΒΔΟΓΙ 668 (ΡΥ ΟΙρΡΑγ πτοιομοά 
σϑρίϊνο8), [μαῦ στοσο οἤδγθα Ὀγ {πὸ γα αβ: {Π6 τυὰθ πα πηβοι]οἀ 
ϑαχοηθ, ὙΠ6η οοηνογίρα ἰο (ΟἸΓΙΒ δ ν, δοαυϊγοὰ ἃ το 88} ἴοσ 1Π6 
σοπιοτίβ οὗ οἷν" θεὰ 11ἴ6, δῃα οδαβοὰ ἴο ἱπηπηοϊαίθ {Π 6} σαρίϊνθβ, ΟΥ 
[16 σον ΑΥΪΥ τηθαθοσδ οὐὗἨ {ποῦ οὐ ἄστυ. Απὰ ἰδ6 ἀδβοοπάδηΐβ οὗ 
1Ππο86 ὈΔΥθΑΓΟῸΒ βαναρο8, ὙΠῸ Ῥγο: 1[6α ΘΟΠΙΠΘΓΟΙΑὶ ᾿πἰθτοοῦσβα τ ἘΠ 
ΒίΓΑΠΡΟΙΒ, ἀπά ὙΠῸ {Πι8 ΟΓΌΘΙΥ ρυΐ ΓΠΘῚΡ ὈΥΒΟΠΟσθ ἴο ἀθαίῃ, ΠΟῪ 
ἔδοὰ δηᾷ οἱοίδο ἤθη), δπὰ ὀανϑα τ δ ἸηΟΥΟΟΌγδα τ Ι 41} [6 παι οηΒ 
ΟΥ̓ (πα φαγί. [10 νγβϑ {86 Βρὶτιὺ οὗ ΟἸΓΙ Δ ηϊγ, 1Παΐ, ἰῃ Εηρ]απα, μυΐ 
δ βίορ ἴο ἴπ6 ἀγοβα Ἢ} δῃϊπηοϑιτ168 οὗ 186 Ῥάγοηβ; {παῖ ομθοκοα (6 
Ῥογροίυδὶ ἔδυάθ οὗ {π6 ἀδυκοῦ ἃσθβ; ὑμαῦ Βυρἀυθα 186 ρτὶα δηα ἤσργοθ- 
Π688 ἩΠΙΘΝ 80 οοηνυϊβοα ὑπ6 ρσονοτητηθηῦ οὗ ΟἿΥ ΟὟ 8δπ4 ΟἾΠΟΣ π- 
Ὥσπβ; {μαὶ σάν τῖβα ἴο (Π6 Β᾽ὨρΡΌΪΑΥ Ὀαΐ ὈΘΠΘΗοΙΔ] ᾿πβϊα οη οὗ 
σμῖναῖὶσυ, τ ΒΙΟὮ ἐδ ρογοαὰ {πΠ6 ψα]οὰγ οὗ 108 Ὀγοίδβββοσβθ, ὈΥ ὑπιτηρ ἴῃ 
186 ΒΔΠ16 ΡΟΓΒΟΩΒ [86 γΑΣΊΟΌΒ δηα υϑ6 Ὁ} υἱτίιι68 οὗ ΘΟΤίΘΒΥ, ΠΛ ΠΥ, 
Πομουτ, δπὰ Ἰυδέϊοα ; δηὰ, βπα}}γ, 88 αἰ Πιϑεα {παὺ δριγῖὺ οὗὨἨ ργδοίοδὶ 
Ρἱδίγ, Ὀεπϑνοίθηςθ, δῃὰ σπου Υ, Ἡ ΒΙΟὮ Βανο 080 }7 τοπάοτθα Β ει αὶῃ 
1Ππ6 σἼΟΓΣΥ οἵ 4]} Ἰαπάδ. 
ϑυ ἢ σγοσο ἐπ ἈΆΡΡΥ ομδηροβ πτουσῃί ὃν ΟΠ γἰβ δ πΙ ἐΥ̓͂ ο {8π6 δβἰαίθ 

ΟΥ̓ Βοοϊοίυ ἴῃ ἀποϊθηϊΐ {ἸΠ|68 ; ΠΟΥ ἢ88 1Ὁ Ὀ6ΘῈ [658 υ86{Π] διηοηρ' τι οἄο τη 
Ῥδρϑηθ, 80 [ὯΣ δ8 118 ρυγα δηᾶ [16- σινιπρ' ργθοορίβ ἤᾶσα ὈδΘ Ῥτορα- 
ἼΚῸΝ Δηα ἱπου]οαῖοαὶ διηοηρ ἴθ. [πᾶθοά, ου ἩΠδίονον ραγί οὗ {Π8 
οἷα οὗὨ τι ἰθθι ΠΔΤΎ Θχου οηθ γγ͵ὸ ΗΧ ΟἿΓ αὐϊθῃίοη, νγα ἢανα {Π6 πιοβί 

βα Ἰϑέβοίουυ ουὐϊάθηοα οὗ (ῃ6 τ Υ ΟΠ ΔοΥ οὗ [886 (ἀοβροὶ 88 {π6 
ΤΩΘΒῺ8 ΟὗἨ ᾿ργουϊηρ (Π6 Ὀγοβθηΐ σοῃαίοη οὗ ταπκὶπα, Τῆυ8, ἴῃ 
Νού Απρογισα, ἰῃ ϑουίῃ Αὐλουῖοα αἷ8ο, δηά ἴὰ ἴπ6 Εἰαϑὶ [πάϊοβ, 
Π σον ον ΟΠ τ ϑ δαϊν δ88 Ὀ6 πη σαγτθά, 10 88 ἈΡΟ]ἸΒΠ6α Βυιπηδ βδουὶ- 
ἤσοβ, δηά 41} (δ θασγαγοῦϑ Ῥυβοίοθϑ τη Οηθα ἴῃ ἴΠ6 ΤΌΓΠΔΟΙ ρατὶ οὗ 
1818 ποῦκ᾽; δηὰ δ αἀ"πιθοα [ἢ6 ὈΪοβϑίηρβ οὐ οἰ] ]Ἰβαοη, ἰοροῖθοῦ 
πὶ 16 ρσἰαὰ ἀἸηρΒ οὗ βαϊναίου.; [Ι͂ὼ ἰῃς Υ εβὲ 1παᾶ]68 1} ἢα8 τη} 1- 
φεαϊοα {Π6 Ποττοσβ οὗ βίανοσγ, δπα σοῃυογίοα δι  ὈΌοστ σαρίϊνοβ (Ὀαγθα- 
ΤΟΌΒΙΥ δηα ὉΠ᾽ ΒΕ ὕοσῃ ἔγομς ὑδοὶγ παίϊνα 8011} Ἰῃΐο νβὶμ8 016 βογ- 

ι 866. ῬΡ. 17, 18. σεργὰ 
3 δοῃῃθ Ὑγίζογθ πανὸ ἱτηδαίηοὰ (πδὲ οογία ἢ ἀοίοβίδθῖο Ῥγδοιίθοϑ οὐ 106 Ῥαβδῃδβ ὝΘΓΟ 

ΔοΟΪ δοὰ ὮΥ εἰν]! δδιίοη, δηὰ ποῖ ΌΥ ἴΠ0 ΟἸγίδιΐδῃ σοὶ χίοη. Βαΐ 1Π6 ἐα]δομουὰ οἵ [Πϊ5 
ορἰπίοῃ Ὑ01}} ἀρρθδσ, ΌὉν οοπειεγίηρ, ἴμδὶ ὈΪοοὰγ δηὰ οὔδοθῃθ σπβίομηβ ργουδι ἃ διηοηρ {86 
Ἐπγριίδηδ, Οδσι πρὶ πίδηδ, ατεεῖκα, δηὰ Εοϊηδηβ, Ὸ γόγα, ἴῃ ΤΌΔΗΥ͂ Τοδρεςίδ, ὁη6α] ἴο τι5 
ἴη Πτογδίοτγε δηὰ εἰν]! δαιίοη, δηὰ γεὶ Ῥεγίοιτηθα δενθσαὶ ᾿νάθουβ σίτο8 Ἰοπς ΔῸΣ ΠΟῪ παὰ 
αὐτὶ νοὰ δὲ [ὴ9 ρμίππδοϊο οὗ τεβηεπιοηῖ. Ῥο]δηοάὰ Βοδίπομα οὔεγο Βυαπιδη νἱοιϊΐπιβ ἴο τΠ οἷν 
ἔοάκ, δῃὰ ψεῦθ, οὐ ραχιὶσυἶασ οσοδϑίοηδ, σΈ} ΠΥ ΟΥ̓ ΘΤΕΓΥ δθοπιϊπδιίοη ἱπιρυϊθὰ ἰο ἰῃς πῃ- 
εἰν] ϑε 4, ἀχοερὲ ἀδνουτγίηρ ἐμεὶγ ἙσὨ]άγθη. [ΙὩ 41} ταὰθ ὩδεϊοὨ δ Ὑγῃ!οἢ ὁπιγασοοὰ τ[Π6 αο8ροϊ, 
ΟἸ γε Δ δηὰ εἰν] βαϊοπ ΕΓ 88 οδῦϑο δηὰ εἴδεϊ, δὸ ἰΠδὺ τ[Π6 Ὀοποδίδ οὗ [Π6 Ἰαι τοῦ δΓὸ 
ἴο ὃὈ6 αϑοτί θεὰ ἴο 1Π6 ἔοστωοσ. Αδ {6 αοδβρεὶ δοποποὰ δηὰ εἰν! δοὰ Ὀασθασίδηβ, νγ0 ΠΠΔΥ͂ 
(ΑἸ ΥἾΥ διϊγίδυϊο ἰοῸ ἰξὲ 106 ὮΔΡΡΥ εἰδοιϊδ οἵ εἰν!" } 8αιῖοπ. Τθθ ῬΓυδβδίδηβ δἀπὰ 1Ππυδηΐ θη 
Ἡανίης οὔτοὰ ἢυτηδη βδογηοοθα, δηὰ οοπεϊηυδὰ πηςὶν 96 [1] ποῖ οοηγογβίου ἐπ ἴἢ6 
πἰγίθεηι δϑὰ ἰουχίδεπι ἢ οεδηϊυτίεδ, ἰδ 6 ὑγοῦδῦϊο ᾿ΠΕΥ̓ ποῦ μανὸ ἀοπῃθ 80 0 (δι ἀΩγ, 
ΜΈΓ ἰδ ποῖ ἴφὺ ΟΠ σδεδηίΐγ, ϑδίποο ἴΠ6 Μίηρτε  δηβ, Οἰγοδεδίδιδ, δηὰ οἵἴβεῦ Πποαῖ ἤδη 8, ἃγὸ 
51}}} τηοτὸ γα ὰθ ἰμδη ΟἸ τίη πδιΐοηθ ὑάον ἩΘΑΣΙΥ 1116 Β8Π|6 ΟἱΓΟι ΠπθίΔηςο5 οἵ Ἰαιϊϊὰὰο δηὰ 
δοὶ]ϊ. ὍΤῆὸ ΟἸποδα δηὰ ψδρδῆςβο, βουὴ ΡΟ] δε ὰ μαιῖοηβ, δηὰ νυν 6 }} δοηπαίηϊοὰ τὰ ἢ τὶϑ 
δη ἃ τηδησίβοςΓοΒ, ἰδ 15 νὰ] Κηονση, ΡΟΌΪΙΟΪΥ οοτπῆϊ ογίβηθα ὙΠ εΝ του ]ὰ ἢοὶ ὃ6 ἰο]οταϊοά 
πη 16 ταάδδὶ Ομ γίδεϊδη κίηράοπι. ὕύγρου {π6 ᾿ΒΟΪα, ἰδ Δρρεδγβ ἰδδὶ ΟΠ γι βεϊ πὶ Πα5 6χ- 
ῬΙοάοα δβενογαὶ οσίπηεδ οὔ ἴδε εἰν! ]δοὰ 88 νοὶ! δ ὈΔΥθαγοῦδ Ποδίποη, ᾿88 ἰδυρῇῃϊ δος οἵ 
ἰδ πὰ Υυἱἰσίαοδ ἴο Ὑγῃϊς ἢ 80 ὙΔ2Δ8 ἃ δΒΊΣΔΗΘΕΟΥ, πα τημδὶ, ὙΓΠΟΓΟΥΟΣ ἰδ ἰ8 65:8} 86, ργονθης 
Τοίδρδαδ ἴο Ῥδαρδηΐδιῃη, δη ἃ ἴἢ6 πυϊηοζοῦ δ οΥἹ5 τοδυϊεὶης ἴγοπι ἔα ᾽8δ6 δγείθμϑ οἵ το] κίοη.---- 
τ. γαπ᾿ δ Ηἰδίοιγ οἵ Βεσίοη, Ῥρ. 277, 378. 
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γδηΐβ ; 80 [δ΄ ἃ γοαΐ ΟἸγΙδυδῃ δἷανο, [Ὁ 18 γν6}} Κη, γγ88 ὁ. φγεαζετ 
υαἴμο τ 6 ὙΠῸ 18 ἃ ρᾶρϑῃ, δῃα ΒΏΑΔΠΥ, βίανυθσυ 1867 μ88 ὑθθη 
ΔηΙ ]δἴθα. 

Ευγίμοτ, τ. Οτδοηϊδηά, ἀπηοης ἃ Ροορία 0, 1 δααιοη ἰο 411 (Π 8 
Ὀγνδίοηβ ν Β]οἢ ἘΠΘΥ͂ ΘΠ Γ6 ἔγοτῃ ὑπ δον οὗ ἴδ οἰϊηαίθ, δὰ 
Ῥδοη Ἰοίς ἴῃ 1Π6 Ἰονγοϑῖ βίδραβ οὗ βανᾶρὸ [1ἴ6, (Π6 Μογανίδηβ οὐ [7 πιϊοιὶ 
Βγοίῆγοη μάνα Ὀθθη ᾿παύγυμθηίαὶ ἴῃ Ἰπιγοἀποϊηρ ὑμ6 οοπιξογί8 δη 
ΘΠ ἀραυτηθηΐθ οὐἁὨ οἱ} }]βαῖίοη ; δηα {Πο86 ουϊοκβίβ οὗ δβοοι ἱν ΠΠΔῪ ποῦν 
Ὀ6 866} δῃ)ου πο {Π6 ἔροα δηα βο  ὑθὺ τ ΒΙοἢ {Π61} ἱπα ΒΥ δηα Ρογβα- 
γ ΓΛ η06 ΠδΔα βοουγρα ἴον πε. ΥἾ τ (Π6 ΔαπλἼβϑῖοη οὐὁἨ 16 ἀοςίτγιπαβ 
οὗ ΟΠ γῖβε, {πον ἢᾶνα σοὶ μα υἱβη θα [Π6 1} ἔδγοσιουβ ΒΔ ὈΣ(Β; (Π6Υ τοϑυιρὰ 
{Π6 Θχθγοῖϑα οὗ σϑᾶϑοὴ ἤθη {ΠῸν Ὀσρᾶη ἰο Ῥγδοίϊβα {π6 αι 168 οἵ τα- 
Ἰσίοη ; δῃά ᾿πβίθδά οἵ Ὄχῇ! Ὀϊπρ᾽ [Π6 ΤῊΊΒΟΓΙ6Β οὗὨ ἐπ 6 [Ὀὐτλοῦ οοπα!-- 
τοη, 6 Ὀδῃο]α 186 οἀϊ γίηρ βρθοίβοϊθ οὗ τλθη γαίβιηρ {Π 6 ῚΓ Δἀογβ οἢ 8 
ἴο Ὠϊπλ ΠΟ ογοαίθα δηάᾶ σοἀδαποα (πηι, αηα τοαἰλέπσ ἐπ αἰΐ ἐΐε σοπι- 
ηισπαπιοηίβ απὰ ογαϊπαποῦς ὁ {δε Ζοτα δίαπιοῖο88. ἴῃ ϑδουιῃ Αἰγτῖοα, 
{πγουρσῇ [6 αἰνιηθ Ὀ] βϑῖηρ οἢ {Ππ0 ἰαθουγθ οὗὨ {Π|6 Βᾶπλθ σα ββί ΟΠ αΥ 68, 
δα ἴΠοβο οὗ οὔδοὺν βοοι θἴ:68, Βῃ) ον ἃ Τχὰοα ΘαΌΔ|}Υ τοτηουϑά ἔγοσῃ ἢ 6 
Βα 18 οὗὮὨ ον} ΒΘ ΈΙΟΏ, --- Δηα, ᾿ουμαρθ, 5801}} τῆοσο Ὠοβῦ]6 ἴο (826 Δρρ]]- 
οδῖοη ΟὗὁἨ ΔΠΥ τηθὰῃθ οὗ ἱπιρσγονθηιοηΐ, --- ΟΠ ΣΙ ΒΒ ἢ88 τααὰθ ἃ 
ΡΟΥΟΡΪ ΜὨργαββίοη; 8ηἃ ἤἢδ8 δοσοιηρ  8ηθ6ἃ 4 οὔδηρο, βιό ἢδ8 
Ταϊβοα {πο86 ἢ 6 Γ6 μἰδορα δὲ {π6 δχίγθηβ ροϊηξ οὔ υϊήδῃ παΐυγα 
ἴο {1π᾿ὸ ροβϑβθδβϑίοῃ οἵ μι, ἀθοθηοΥ͂, ἀπ ὨΔΡΡΙΏ688. τ λ]Ασ οἰἴδοίβ 
αν Ὀ6θὴ ῥτγοάδυοθα οα {π6 ψοϑβίογη οοδδὺ οὗ Αἰτγιοα, {Πγουρῇ τἢ6 
Ἰηβίγα τη 7 οὗ ἴπΠ6 ΟΠ αγο ΜΙϑβΟΩΔΥΎ Θοοιοίυ ἢ δηά {86 βϑτηθ 
οἴἴϊδοιβ ἄγ ὈΠΙΓΌΓΙΩΪΥ β6θῃ ἴο [Ὁ]]ΟΥ 108 ργοόρτοββ. 

Τὴ βῃογί, 'ῃ ψγορογίοῃ 88 ΟἿ γΙ β Δ 1 Υ̓ Δάναποσβ Ἰμΐο {Π6 ΤορσΊοηβ οὗ 
Ῥασδη θη), ὙὙ6 ΤΏΔῪ ΘΟΠΒἀΘΉΓΥ δηϊοραῖθ ἃ το ογαῦοη ἴῃ [86 σοηθ- 
ΤΆ] οΟπα! το οὗὁἨ τηδηκὶπα, δπὰ ἃ στοαίοσ δαυλὶ] γ ἴῃ {86 ἐέήθι ἢ δηἃ 
ῬοΟΪ το] δανδηΐίαρθοβ οὗ ΘΥΘΡῪ {106 δηα ρϑᾶρίθ. Τα θοηοβοιαὶ οἴοοιβ 
οὗ 186 αοβροϊὶ, ᾿ἱπἀθοά, ἃγὰ [6]0 ουθὴ ἰῃ Μοβδιηπηθάδῃ δου πίγὶθΒ; [ῸΓ 
411 τὴ6. Ὀαδβῦ πιόογαὶ ργθοορίβϑ οὗ ἴπ6 Ἰζογὰπ αγὸ ἴδίκθῃ, ψὶιπουΐ δοκηον- 
Ἰεασοπηχοπῖ, τοπὶ ἴῃ6 ϑογιρίαγοβ. ὙΥ̓Βοτα 1Ὁ δσύθθβ ψι} ἴΠθπ, [ἢ 
16 η65 ἴο δάνδησθ υσδη ΠΔρΡΡΙΠ6Β88; ἤοσο 1 αἰ γθ ἔγομα {Π6ῃ}, 11 18 
ΘΘΠΘΓΑΪΥ 8 ΤἤΑΡΒΟαΥ οὗἁ ἔἈ]βοῃοοάβ, οοῃιγδιούζοηθ, βπὰ ἀοβυγά 8068, 
(πδῦ Μ0}}} ποῖ ὈοΔΡ {π6 ἰδϑ οὗ Ἔχδιηϊηδίϊοη. 
8, ΠοΥΘΥ ΟΣ, γόσθηΐ ἙΑΟΊΥΒ τηοϑὺ ΡΟΝ ΘΥΡΙΠΥ δγγοϑύ δἰξοηίοη, τὴ 

ΒΠ4}} δἀάισθ οη6 1ῃβίδῃοθ τόσο οὗ {86 ρ]ογίουβ ἐσ απρὴ οὗ ΟἸγὶ8- 
{ἸΔῸἸΥ ΟΥ̓ΟΥ Ῥαρδηίϑηη, νν ΠΙοἢ Ὧ848 ὈΘΘῺ Δοἢίανθα ἐπ Ομ οἱοπ ἐΐπιε, δἰ 6 
{π6 οοτητηδποριηθηΐ οὗ [η6 ργοϑαηῦ οδηϊαγυ, ἴῃ [86 ΠυπΊθΓοΟι8 ΟἸ βίο υβ 
ΟΥ ᾿ἰϑαπᾶβ πὰ {π6 βουΐβοσῃ Ῥβοὶῆῇο Οοδδηῃ, ποὺ οΟ] δοίνοὶν ἰογπιοά 

1 Το ἀοία!]β οα τ Δ οῖ τπ6 ἀῦονο δβίδίοι)θηβ ἃτὸ Τὰ πο, ΤΑΥ͂ 6 866 ἢ ἰῃ ΟΥ̓͂Σ Β Ηὶ-- 
ἸΟΥΥ͂ οὔ Οτοοπϊδηά, 3 νοΐβ. ϑὅνο. Ἰωοπᾶάοηῃ, 1820; ΙΔἰγοῦο᾽ 5 Φουτταὶ οἵὨἨ μἰβ Μ᾽ δῖς το ϑοῦιἢ 
ΑΠῖοα ἰπ 1815 δηὰ 1816, 4ϊο. Ι,.οπάοηῃ, 1818; δπαὰ ἴῃ [116 Ἰαῖεγ ορογίβ οὗ τὴ δοοίεςγ (ὸσ 
Ῥτγορασαητης ἴθ αο8Ρ 6] ἴῃ Εοτγείρη Ῥαγίβ, δπὰ οὗ [6 ϑοςίειυ (ὉΣ Ῥγομπιηοιῖίπρ (τ πιίδη 
Κηονίοίρο; οὔ πὸ ΟΠυγοῖ Μ᾽ββί ΠαΥΥ ϑοςίοῖν ; οὗ τπς δοςὶοε ἴοῦ Μὶϑεϊοηβ Ἂβίδ Ὁ ἐπ οὰ ὈγῪ 
πο {Ππ|118 ΕΥδίγυπι οὐ Μογανίδῃθ; οὗ ἴπο 1 οπάοη Μι βδίοΠΑΓΥ ϑοςιοῖῦ; οὗ τὴ0 Βαρτίες 
Μιβδίοηβ ἰῃ τπ6 Εδδὶ πᾶ ϊ68; δῃὰ οὔ ἴῃ ὟΥ̓ δβίουδη Μ ΒΒ ΟΠΔΓΥ ϑοοσίοςΥ. --- Α Ὀδίγδοῖβ οὗ 1η6 
χαοβὲ τοοθηὶϊ οὗἁἨ πόδε Τοροσίβ οὐ ΟἸ γί ϑεῖδη Ὀθπονυοΐθηοθ (σοπηργίδις δ͵80 ταις ἱπιροσίδης 
οορτδρὨϊςδὶ ἰῃ Ογτη δέ 0} ΤΑΥ͂ Ὀ6 866} ἴῃ ἴΠ0 μετ οαΐς αὶ Ἰοῦστιδὶ δηιἸοὰ “ ΤΠ ΜιβοίοπασΥ 
Ἡορί εν," 
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Ῥοϊγποβῖα, {πγουρῇ {π6 ἀἰνίπο Ὀ]οβϑίηρ οὐ 86 υπυνγοαγ θα Ἰδθοῦγα οὔ 
ἀενοίεφα τι ομΑσΊΘ8; ὙΠῸ ἤδνα ρογβαυθγοά ἴῃ {ποὶγ γάμου ὑπάογ- 
ἰακίηρ, υπάογ ἀἰδοουγασεπηθηῖθ {6 ταοϑὺ ργοίγαοίβα δηᾶ ἀδργαββίησ, 
δηά νἱῦῃ ἃ ραῦθηϊ δηἀμπγαησα οὗὁἨ ργιναίζοηϑ ποῦ δαβϑιὶν σοιρσγομθηάθα 
ὈΥ ἴῃοδβθ σῆο ὕᾶνα δἰνγδυδ σοπηδϊ θα αὖ Βοῖηθ, ΟΥ̓ ὙὩο Πᾶνα υἱϑι θα 
ΟὨΪΥ οἰ] 86 Ρογίϊομβ οὗ ἰογεῖσῃ οἰΐπηθθΌ [πῃ δοϊηλοη ὙΠ πιῖ8- 
ΒΙΟΠΑΓΙ68 1ῃ ΟΥΠΟΣ Ραγίδ οἵ (Π6 ννοῦϊά, 1Π6Υ βανα θθϑὴ ἀδβογι θεὰ Ὁ 
1π0 Θῃθπ168 οὗ τοὶ 0, 88 Ἰσηογαμῦ δηα ἀορτηδίῖοαὶ ἔῃ δ[168 ; ΤΏΟΓΘ 
Ἰηϊθηῦ οἡ ἴΠ6 που ]οδίίοη οὐὁἨ {π6 Ῥϑου λυ! 168 οὐὗἨ ΓΠΘΙΓ δθοὺ ΟΥὁἨὨΘΡΑΓΙΙΥ͂, 
1Πδὴ 1 Ργοιμοίηρ ἴῃ6 π6}}-Ὀοϊηρ, οὗ [86 Ρθορὶο ; μοϊάϊησ ουΐ πο ᾿ῃ- 
ἀμοοιηθηΐ ὈΥ̓͂ ργεοορῦ ΟΥ Θχϑιηρ]α ἴο Ἰπαυδίσίοιιϑ μὈ 18, ὅσο. : Ὀαΐ 186 
ῬΗΕΒΕΝΤ Β5ΤΑΤΕ ΟΥὗὨ {Π6 ᾿δαπ8 ἴῃ ἩΔΙΟἢ ΠΟῪ ΒρΡΟΠΐ 80 ΠΩΛΗΥ γΘΑΓΒ, 
Οοπηρᾶγθα στ ταὶ 10 τγᾶϑ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰο δῃὰ δὶ {πῃ6 πηθ οὗ {πεοὶγ 
ΓΙΑ] (849 τεοογάθα 1η ἴ(ἢ6 νογδρθϑδ οὗ ναυίουβ πανὶ ζαῦογβ), δῃὰ ἀυγης 
ΒΕΥΘΙᾺΪ ΕἸ ΒΟ θη ὙΘ ΔΓ, ργΘβθ δ ἃ δ β] οἰ απ δηὰ ὑσὶ τα ρμδηῦ γοξυδοη 
ΟΥ̓ ἜΥΘΥΥ οὔδγσα οἵ {π18 Κιπὰ. ὙΠ ΔΙ Ὼ ἃ οἰγοὶθ οὗἁἉ Ἰλϑὴν δυπαγθα τα }]68, 
νι ΒΙοἢ 18 ἰοἸαρὰ ΜΠῚ} ΟἸυθίοτβ οὗ πυμηοτοῦδβ δηα ρορυϊουβ 188 η 418, 
δηά οὗ πο ΤΆΠΕῚ ([Οὐτ Υ]Ὺ οδ]] 6 Οἰδμο} 06) 16 ἢπ6 σθηΐγθ, ΠΏ 
1πουδαηάδ οὗ αὐμίξ ἸΠΠΔὈϊ Δηΐ8, ἰοχοίποῦ πὰ {ἢ 6ῖν οἰϊοῖϊαϊπθ, ἤανθ 
γΟΪὨ ΔΡΙΥ δα το, δῃὰ τηδάθ δὴ ὀρθὴ ῥγοίδδϑίοῃ οἵ, [μ6 (τ βδίϊδπ 
ἔἢ, τ δουῦ [Π6 το νη οι ΟΣ ᾿πῆἤυθησο ΟὗἨ δὴν ΟἸγϊϑίίδη Ῥοίβθηῃ- 
ἰδῦβ οὐ ϑίαϊδ ; δῃὰ {86 οοῃβθθαυθησθβ οὗ {π|8 ργορασαίίοη οὔ ἰἢς (ἀοθ8- 

ἱ διῆοης πολ παν Ὀδοη, π6 Δοο]οη οὗὨ {πο ϊ, ΡΟ βΆΩΥ, δηὰ 
1πηΔη0}10146, Οὗ Πυμηλῃ βδουῆοθθ, δηα οἵ {Π6 πλιγάθν ΟὗἮὨ ὈγΙβοθοσβ ἴα Κθ ἢ 
1 ὙὙΆΓ, 84 186 οχίϊποίίου οὗ σδημ! θα] θα. [ἀοϊαίγυ, ὑ ἢ 4}} 118 
ΒΑΘ ΠΑΓΥ σἰΐαθ, 88 Ὀθθὴ δῃμι ἰ]αϊοα ; δηά ϑαἀποαίου, ᾿πἀυδίγν, δηὰ 
οἷν] Ἰϑαῦοα παν Ὀ66α ταρΙ Ϊγ αἰ ιιδο, δηα ἀγὸ αἱ αχύθηαιπρ {ΠΟΙ 
θοπανοϊθηΐ ᾿πῆσθησθθ. Ογϑθδη ὀοηρστορχδί!οο πᾶνε Ὀδδη ἰογπιοα ; 
δη4 ἔγοια {ποῖ {Π6 116- αἰ νίηρς ἰγυῖῃ8 οὗ ἴῃ (ἀοϑρϑὶ αν Ὀθθη οαγτὶ θα 
ἴο [86 Βυγτουπάϊην τορίοηβ. Απηοηρ βανασοθ, ΨΠηΟ 8 ἔθ Ὑθαγὰ 81Π606 
σψογα δῖ Π{||6 τοιηονοα ἔγοι (ἢΠ6 πχοϑὺ ὈαγὈάγοιιβ βίδα οὗ πδίυγο, [Π6 
086 οὗ Ἰοίύατβ δηὰ τυσιιθη Ἰἰδησυαροθ 88 Ὀδθη Ἰηϊτοάιιοοά. [Πηείοδα 
οὗ ἃ τυὰθ δαπηηϊδίγαιοη οὗ υδίίοο, ἔουπα θα οὐ {6 ΔΥΌ ΓΓΆΓΥ Μ}}} οὗ 
186 ἌοΒΙο δ᾽ 8, ἃ δγβύθῃχ οὐ δαιδῦ 6 ἰατγα δα οουγίδ οὗἁ 78.166, δῃὰ 
ΤΟρΡΓοδθηίλνα ρΟΥΟΓΏηΘηΐδ, ἤᾶνθ Ὀ661} Θδι ΒΟ Ἰθη6α οὐ τῃ6 Ὀα818 οὗ 
ΟΒγιδίδη Ῥυϊποιρίθδ, νἱἢ 16 γο]ίαγΥ οοπβθηΐ οὗ δονθγεῖηϑ, Ἰηξε- 
ΤΊΟΥ οἰ! οἤαϊη8, δα ρθορίβ. ὙΠ6 υϑοίιϊ αγίδ, νυ 10} ΠΙΔῺΥ οὗ {Π6 σοη- 
γϑηϊθηοἶο8 οὗ [1"ἴ6, αν Ὀθθ ἰηἰγοάἀυοοα ; ῥυϊηίζηρ, υγθϑβθδ αν θθθῃ 
Θϑ. Δ ὈΠ8ῃ64, δπα (6 ΠΟΥ ϑοτγρίυγοβ μανα Ὀθδη ἰγαπδίαἰβα πὰ ργιηϊοα, 
Ὀοβι 68 τι 68 οὗὁἨ οἰθιθηίδυΥ δὶ ποῖα] Ὀοοΐκ8 ; {π6 τυ! πηθη (3 οὗ 
Ὠδνῖ68 δαγα Ὀδθη ἰοσιημθά, δηά ρίογβ οοῃδίσχιοίθα ; σοϑὶβ ἤᾶνα ὕθθη 
τηδάς, δα δοδα 1} οἰυγοιιοθ ἴοὸσ ἀϊνὶπθ ποσβιρ πᾶν Ὀθθη ογθοίθα, 
Ιὴ βμοσγί, χα σίουθ, τροσαὶ, δ βοοῖαὶ ογάθὺ ΓΘ στρ  αἰν οχίθπαϊηρ ; 
δηὰ {Π6 ᾿πμδιδηΐδ οὗ (6 ϑουΐποσῃ Ασομιροίαρὸ δα συἹϑηρ ἴῃ ἐὸ 
βοδὶβ οὗ ἠδίΐομβ. 41] {π686 δγὰ 6 ἔγυϊίϑ οὔ (π6 αἰνίηα Ὁ] ββίησ ΡΟᾺ 
ὉΠ ΘΑΓΘα ΤΩ ἰΒϑί ΠΑ Ἰἰδθουγβὶ, δὰ {Π6Υ Πᾶνα [Ὁ] οοαὰ 16 Σηΐτο- 

. ΤῊ πϊδεϊοηδτγίοβ, το ἤδνὸ Ὀσοη [6 Βοπουτεὰ ἰηδιγατπηθη18 ἰῃ δοσοι 18Πϊπρ ἐπ στοαὶ 
ποτ δῦους ἀφϑοτί δοά, ἤδυο ὕσοη ἴΠ096 ὙΠῸ ΌΤΙ δεηΐ οὔ ὉΥ ἴπ6 ,οπάοῃ ΔΜ 5ϑ ΟΠΑΓΥ πὰ 
ΟΒυσοῖ Μιδδίοθδσυ δϑοείοιίοα, (ἢ. Νοσῖἢ Απιοτίοδη δηὰ ἴπ6 Ῥεδίεγδὴ Μοειδοάϊδε Μ|5- 
δίοπασίεβ: δηὰ (ἢ ἀοίδὶ 8 οἵ ονϊάδηςο, οὔ πὶ οἢ τῆς λοῖδ δἰδιθὰ ἴῃ ἴδ ἰοχὶ ἃσὸ ἰοαπάρά, 

Ἐν 4 
᾿ 
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ἀαοίϊοη οὗὨἩ (6 (ἀοβροὶ ; ἴθγ οἱν!] δαίϊοη, τ 1 41} 16 αἰἰοπάδηΐ δἄνδη- 
ἰΆ568, ΙΝΕΥΙΤΑΒΙῪ [ΟΠ] (πΠ6 αἰ βίοι οὗ ΟἸγιβίδῃ ῬΥΙΠΟΙρΡ] 68 δηά 
Ομ γιβϑύίαθ Ῥγθοορίβιυ Ὑγ θγανοσ 86 γαῖ 18 τϑοοϊνθα 'π ἴον (δπά 
τυ αὐ 68 Βᾶνα 80 τοσοϊνοα 10), [παὺ ὑγα ἢ μ88 τηδάθ Ποιὰ ἔγθα ἴῃ {86 
ΠΟὈ]οβῦ δηα τποϑῦ θηϊαγρϑα βθη8ε οὗ {π6 νοσά. δίϑθῃ ψ8ὸ σγοσα ἀδνοίθα 
ἴο ἱπίθιροσγαποθ, ἔθγοοϊουβ, ἐδ 1688, ῥτοῆϊραίθ, δηα ὑηροάϊγ, ᾶνθ 
Ὀδοῃ 80 οπδησρά 1 {πΠ6}]} Ποαγίϑ δηάᾶ ᾿ἰἴνθϑ, 88 ἴο Ὀδθοοηθ ΨΙΓ[ΊΟΙΙΒ, 
Ῥόδοθαθὶα, δηα πϑοίαϊ τρθιλῦθτβ οὗ ΒΟ οὐΥ ; 84 ΔΎ (δοιιβαπάβ οὗ 
Δ] Ῥουβοηβ (68:4 68 {Π6ὶγ οΠ] ἀγθ) ΜΠ0, 8. ἴ6 Ὁ ὙΘΑΓΒ βίη, ὙΘΓΘ 
ΘΠ ΘΙορΘα ἴῃ ΟΥΤΟΥ, ΒΘΏΒΌΔΙ γ, δηα ἸΔοἰαίτυ, παν Ὀθθη ἰυγηθα ἔτοπι 
ἀυτῦ Ἰάοἷβ ἴο βοῦν (06 Ἰινὶηρ ἀπα σὰ οα. Ῥυθ]ῖο, βοοσΐδὶ, δὰ 
ἀοχηοϑίϊο ΤΟΥ 816 ὉΠΊΥΘΙΒαΙ. ὙΥ ὨΟ οδῃ σοπίθιηρ᾽αίδ 1ῃ6 ΤΌΠΟΥ 
οοπαϊοη οὗὁἨ {Ππ686 Ἰϑἰαπᾶβ, σι ὑπ6ῖγ ἸΠπδοϊδηΐβ ρτοδηῖησ δηἃ σοη- 
ΒαΙΏΙηρ᾽ ὍΠΟΥ {16 ΓΥΤΑΠΩΥ οὗ ἃ οΥγ6] βυβύίθιῃ οὗ :Δο]αίγυ, δηᾷ οὗ υἱοϑθβ 
8{1}} τόσα ἀσβίγιισῦνο, ---- δϑηὰ {Π6η οοπῃίγαβί ἢ 10 (Π6 Ὡδίϊγοβ ἴῃ {Ποὶσ 
Ργθβϑηΐ οἰγουμπηβίδῃοθβ, στα 8}}} Θουρίηρ ἔροτα Π6 ΙΓ ἔσσυτο τ ἀλΥ ΚΠ 688 
ΔΠΑ ΤἸΒΟΥΥ ὑπάθγ [Π6 ὈΘηρτι ᾿ΠυΘμσοΒ οὗ ΟἾΥΙΒ ΒΗ ; ποσθδιρρίησ 
{π6 ἴσας οὐ, θοσοπεῖπρ ΠΒΟΠΟΌΓΔΌ]6 ταθιηῦοσβ οὗ {Π6 ΟἸ γι βίδη ομυγοῦ, 
τοδάϊηρ ἴἢ6 ΗΟΪΥ δογιρίυγαοβ (ὉΣ ἃ πυιθη ἰαησυασα π88 Ὀθθὴ ρίνθη 
το {Π6 11), δαἀναποῖηρ' ἴῃ {Π6 Κπον]θαᾶρο οὗ “6888 ΟἸ γὶβί, ἱπιργονίηρ ἱπ 
{Π6 1} τηθηἴ8] δηα τ ΓᾺ] οἤδγδοίοσ, δηα ἴῃ {Ποὶγ βοοΐδὶ μαῦϊΐβ, νι 1Π 6 
οοιηξογίβ οὗ οἷν: ]δοα 118 ἀΔ1]γ τὰ Ρ᾿ γιηρ' ἀγοιμα {Ἀπ 61, ---- ὙΠ ΠΘΤΟ 18 
106 ΟμΥΙβθδῃ ἡ 0 οδὴ σοπίθεαρίαίθ ῆθ686 Ὠ]ηρΒ, δῃὰ ποῦ δυ ΠΥ 
Ρούοοῖνο {π6 ρον οὗ 1)ινμα Ῥτγονυϊάἄθῃοο, --- ἃ ταοδὲ σοῃνιποῖηρ' ῥτοοῦ 
οὔ 16 εἴσοδον οὗ {6 (ἀοβροὶ, δηα ἃ τηοϑῦ ρον} ᾿ποοη να 88 τν6}] 
88 Θῃοουταροιηθηΐ [0 [ΓΙ ΠΟΥ ΤΩἸΒΒΙΟΠΆΥΥ ΘΧΘΟΓΓΟΙΒ 

ΥΙ. δυο ἅγὸ 186 οἴδοίβ 9} ΟἾ ΓΙ ΒΟ ΙΔ} 18. δοίαδ!]ν ργοάποϊησ 
ἴῃ ΟὟΥΓ οὐ {ἰπ|66δ.0. (Οὐοπίγαϑθῦ ὑπο τὶ 1Π6 οἴδοῖβ οὗ {παῖ δι μοϊβίοαὶ 
ΡὨΙΠΟΒορηγ, νι οἢ ὑοσαγαβ 1Π6 ο]086 οὗ ἴπ6 οἱσμιύδοηθα σοπίυτΥ ρ᾽υαησοα 
Ῥτδησα ἴῃ ἀοβοϊδ!οη, ΠΔΙΒΘΙΥ͂, 8η6] ΒΏΔΙΟὮΥ αἰτηοβὺ ᾿πἀθβου Ὀ80]6, δηὰ 
1Π6ὴ Ἰυᾶσα οὗ 7π6Ὸ ψαηΐ οὗὁἨ οαῃμάουγ δηά ἰγαϊῃ, ἴῃ ἃ τλοάδγῃ Ὀρροβογ οὗ 
ΟἸΥἸἰϑ δ ῃ  Υ, 80, τ ἢ θυ ἔδοί θοίοτο δῖα, σου δαβογὺ {Ππᾶὺ {6 
ΟἸἈυϊβύδη το] Πρίοη 18 “ἃ Ῥαβϑί πο 6 τηοσγο ἀοβίγασίνα οὗ ᾿16, ΠΡΡΊΠ 668, 
8:πα ραδοθ, 81. 8}} οἴπιοσ ρϑϑυ θη σοΒ σοι π66.Ἶ 

10 18, μονγανοσ, Ἰη (6 ρῥγινδῖθ ὑνα 8 οἵ 11ἴ8, Θβρθοῖδ!γ, ὑμπαὺ (ἢ 6 
ΕἸ ΠοΔΟΥ οὗἩ 1Π6 ΟἸ γιβιϊδη βυβίθῃχ ἢδλ8 θη ρυδοῦ αν 610 1ῃ τϑο αἰ της; 
{π6 Ρῥγοΐδηθ 8 Πα ᾿τημλογαὶ ἰο βορυιοῖυ, δα. Υ, ὑγατἢ, δα μ᾽οῖγ, 8πα ἴο 
Δ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΥ ὈΘΠΑνΟΌΣ 15 χοϊδῦνο 6. Ἡνιηρ Ὀσδη πιαᾶο Κγοε ἤγοπι 
δῖπ, απά δεοοηιο δε βογυαπές ΟΥἹ αΟοά, ἐΐεν ἔαυο ἰλοὶν Κγιιξ ὠπίο ᾿οϊέπεδς, 
Δηά, ΔἴΟΥ ρα. ΘΕ οοπίπυϊησ ἴῃ Μν 61] -ἀοἱπρ,, δηα οΠΘΟΥ ]]γ Ὀδδτησ 
γαυουβ Αἰ ος 08 (δυρροτίοα Ἶ᾽ 186 ργϑοϊουβ ῬγΟΠλ 1868 οὗ {π6 ΒΙΊὈ]6), 
ΤΠ6Υ 7οΥ]Υ πιοοῦ ἄραι; Ὀοὶπρ ομδογοα ὈΥ ἴΠ6 Πορα οὗἉ εἕεγπαὶ ἐϊ{ε, 
αϑ δε οἱ 9. Οοὐ ἐλτγοισὴ “οδια Ολγίδε: πὮ}}6 (ΠΟΥ γΠ0 ἀγα Ὀαϑῦ δο- 
Πυδϊπίοα νὰ τ1ῃ6 (ἀοβροὶ δύ τηοϑὲ δον πορα (ῃδὺ Π6Υ πᾶν Ὀ66η 
ΤΟΠἀογοα ὙἾΒΟΣ, ΔΟΤΘ ΒΟΪΥ͂, 88 Ὑ76]}} 88 Ἰῆοσα ΒΔΡΡΥ, ὈΥ ὈΘ]Ιανὶπρ 10; 

ΤΑΔΥ Ὅ6 866ῃ ἴῃ ἴΠ0 Ναϊτδῖνο οὔ ἴμο Μ|ιββίοηυ ἴο Οἰδμοῖδο, ρυ] βμδὰ ὉΥ 16 Ὠἰγοοίοτβ οὗ 
το Ιοῃάοῃ Μίιββι ΟΠ ΔΓ ϑοοίοςγ, δηὰ αἷδοὸ ἴῃ {πον τορουῖδ ἴτοπι 186 γεδᾶγ 1819 ἴο [06 Ργὸ- 
δ {ἰπ|6; ἴῃ ἴῃ6 ΜΙΒΒΙΟΏΔΙΥ Εορίδιοτ; ἴῃ Μν. διονγασι δ Νασγχγαῖϊτο οἵ μἷ5 Ἐδδίάδησα ἴῃ [86 
ϑϑηἀ]Οἢ 1δ᾽δηᾶβ; δηὰ Θβροοΐδ! γ ἰῃ Μγ. Ε}}}6᾽ 8 ῬοΟΪγποδβίδηῃ Πθβοδσοῆοδ, ἴῃ ἵἔνσο νοϊαϊηοδ, 
ϑνο.; ἱπ Μτ. ὙΥ1114π|8᾽8 Ναζταῖδνο οἵ ΜιβδιομασῪ Ἐπιοσρσίδο ἴο [86 ϑοῦϊἢ 568 1ϑἰδηάβ; διὰ 
ἱν Ἦετ. Ῥυ οαγα᾿ 8 ΜΠ δ ΟΏΟΣΥ ΕΠοουγαρετηδηῖ, ᾿οπάοῃ, 1845. 8νο. 
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Δπα (παΐ ὑπογο 18 ἃ τϑα ΠΥ ἴῃ τοὶ ρίοη, Γ[Πουρ ἢ νάτῖουβ οοηῇιοίπρ 1π- 
[ογοϑίβ 84 Ῥδβ810}8 πιδὺ θθρ ἴμδηὶ ἔτοπὶ ἀΪΥ δια γδοίηρ 11. ““ ΤΠΘΓΘ 
δῖ ᾿πἀοοα επέλιιδίαδές αἶδο, Ὀὰὺ (ΠΟΥ Ὀδοοπλα βοῇ ΟΥ̓ ἔογβαϊκιηρ {Π6 
οΪά τυ]ς οὗ (1 δὰ ἀμ ΤῸΓ βοπηθ ΠΘῪ  ἈΠΟΥ͂ ; δηα {Π6Γ6 δῦ ἦψρο- 
οΥίεα, Ὀὰΐ {ΠΟΥ αἰΐεϑύ [Π6 ΤΟΙ δ πα ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ οὗὨ γο]!ρίοη ὈΥ ἀδϑ- ἡ 
ἱηρ 1ἢ σου (ΠΟΥ {8116 ἴο οουπίογίοι 1{.᾽} 
ἧι 18 ὑπ 6 ῬΘΟΌΪΑΥ οἴου οὗ [6 ΟΠ γιβίϊδη τονοϊδίοῃ {Πδὲ 11 18 αἀὐκρίοά 

ἴο ΘΥΟΙῪ ΤΆΣ δηῃα βίδοῃ 1 [6. [8 1π6ὸ ΟΠ τιβδη ἔινουτοά πὶ ἢ 
ἰθροσαὶ Ὀϊαδείηρβὺ δ 8 Ἰπβίσυοίθα ΠΟῪ ἴο ΘΠΊΟΥ͂ ἰΠοτὴ ατὶσιΐ, ἀπά 
10 ἀϊδιϊθαῖα ἴο {π6 προϑβϑιῖοβ οὐὁἩἉ ([Πο86 ὙΠῸ ἃγὰ 1 ψαηί. ΑΥ̓ὄ ἢ8 
αἰτουτηβίδῃοοθ οοίγδοίθα ἢ 10 ᾿ΓΌΒΟσυ 6Β Ὠϊτα ἔγομι σοριπῖηρ. 276 λαΐλι 
ἰεαγηπεα ἐπ ιολαϊβοεῦοῦ' δίαίε ὧδ 15, ἐδπογοιοϊίς ἐο ὃς οοπέοπί. δ ἀποιος δοίι 
ἦοιο ἰο ὃδ αδαβεί, απά ἦοιο (0 αδομηά ; ---- ἐὐετῳ τοῆεγο, απαά π αἰΐ ἐλίπρϑ, 
λε ὃς ἐπείγωοίεά, δοίὴ ἐο δὲ γμὶϊ απά ἐο ὃδ6 ἔπποτν, ---- δοίὴ ἕο αδομιπ ἀπά 
ἰο 578 ποοάὰ, Νοὺ ἀοθβ {πΠ6 (ἀοβϑρϑὶ ΟὨΪΥ ῥγοάμπος Ἄσομπίοπίμπιοηΐ, διιΐ 
ἰῦ ρῖνοβ ἰο 118 ῬΟβθθββθοῦ ἃ δογίδιῃ αἰ ΏΣΥ δηα δα ποῦν, τ Π]οἢ {Π6 
ατοαϊοδι σδἢ ΠΟΥΟΥ δοαυΐγα πὶ ουῦ 1, ΤΠ τοὰβ ἀπά αχϑδ οἵ ἀδββροῖβ 
ΤΏΔΥ Οχίοτί 80 οὐ αγ συγ, Ὀυϊ ποίπίηρ Θοτητηδη δ {π6 Πρασίϑ 
πὰ αἰδοίου οὗ τηθὴ |Κ6 σϑαὶ ρἱ εἰν δῃά πῶ ὁ Οὐοαϊῖπε85 ἐπ ργο- 
“"Πιαδῖε ππίο αἷΐ ἐδέπρε, λαυΐησ ργοπιΐδε οὗ ἐδε 7,ε ἐλαξ ποιο ἐδ, απά οὗῇ 
ἐμαὶ υὐλὲσν 8 ἐο σοπιο. (1 ἼἸπ). ἵν. 8.Ξ}ὼ Α οοπδοϊοπέϊυμα ἀἸΒομαγρο οὗ 
{π6 ἀυίϊοβ οὗ στο] ρίοι ΘΟ! οἸ]Π]αἴθ8 ἴΠ6 ἰόν δηα δβίθοια οὗ στη πα, παπᾶ 
ΘΒ. Δ ὈΠΙ88.68 8 ἔδὶν ομαγδσίοσ δηα ὑπ] ]8ῃ6α τοραΐβίϊου. ΥὙΥΉ1]6 ἐπ6 
γεαὶ ΟἸσΙδίίδη ἔθασβ (ὐοὰ δῃα ποπουγβ {Π6 Κιηρ, 6 18 πΠοῃϑϑὲ ἴῃ ἢΐ8 
ἀοαὶησθ, ἔγαραὶ 1ῃ ΠῚΒ ΟΧΡΘΏΟΘ8, δῃά Σπαυδίσιουβ 1η {Π6 ῬΤΟΡΟΡ οΔ]]ηρ 
οὗ [18 116; δηά δἷπὶβ ἰο αὐογη ἐδε ἀοοίγίπε 9.07 Οοαά δὲς ϑαυίομν ἵπ αἰὶ 
ἐλέπσε. Ἐλθαὶ ΟἸ γιβδηβ, τ πδίθνοσ Ὀ6 1ΠΟῚΡ σϑὴῖκ ἴῃ 116, δανα ἃ ρ6- 
ΟΠ ΔΓ Θη]ογιηθηῦ 1π ἢ 6 Ῥοδββθβϑίοῃ οἵ θα ροταὶ σοοάβ (μοί Υ ΤΠ 6 Ὺ 
6 δ ΟΥ ΤΩ8}0}), ΜὯ116 (Π6 προ ΪΥ μὰ ΘΠ ρΡΌη688 1η 4] {Π6}Ὶ Ρο8- 
ΒΟΒΘΙΟΏΒ; ἴὉΣ 1Π6 ταϊηα, τοηδογοὰ ΠΔΡΡΥ͂ ὈΥ ἰμ6 ΠΟΙΥ δηὰ οχοοϊϊθηΐ 
ῬΥΪΏςΙΡ]68 {πα ρονογῃ 1, ΤΩΙΧΘΒ 118 ΟὟ βιυθοί; 688 ὙΠῸ τ βαΐθνον σοοΐ 
ὶ8 χσϑοοῖνθα, δηαὰ Ἰπρατίβ 80 ΟΧΙΓΔΟΓΤΟΙΠΑΤῪ το  8ἢ ἴοὸ 1; ΜἘ116 τῃ6 
ὉΠΠΟΙΥ αἰδροβιοηδβ οὗἩ [Πο86 ΨἼΟ δῇο ῃοῦ ἴῃ ἃ ΟἸ γί ϑίίδη βίδία οὗ τηληά, 
τησδί, ὈΥ {ΠΕΙΓ ὙΘΥΥ͂ Ὠδίυγο, ργανθηΐ δυοῖν ῬΡΟΣΒΟΏΒ ἔγοτῃη δῃ)ογίηρ ταὶ 
ΤΠΘΥ ΡΟΒ8688. 

Βυὺ [ῃ6 ΠΔΡΡΥ οἴεοία οὗ ΟἸ Υ δια ΠΣ ΤΥ ἀγα ποῖ σου ηοα ἴο ᾿ΓΟΒΡΟΓΙΥ ; 
118 ΒΙΠΟΘΣΘ Ὀγοΐδθθοσθ ἤδυθ 4]80 δου δὺ ΘΟΠΒΟΪ ομ8 ἴῃ (Π6 ἀδΔΥ οὗ 
Δανουθιίυ. ΤῊ Θχρουίθησα οὗ ΘΥ̓ΘΥῪ ΟΔΥ ῥσονθδ ἰδαῦ γιππ ἴς δογη ἴο 
ἐγουδίε ; ἀιὰ τοὶϊρίοη Μ1Π ποῖ ργονοηῦ {π6 ΟΝ γιβδη ἔγοσα Ὀθίηρ πηδὰθ 
ἴο ἴδε] πιμδῦ 1Ὁ 18 ἴο δῆδσ ἴὰ {π6 δσοσῃσῆοῃ ἰοὲ οὗ τηδηκὶπά, Βυΐ, τἢδί 
ΒΌΡΡοσίβ ν7}}} 10 αβοτὰ ἴτω, ἤθη (86 οὺρ οὗ Αἰ οίοη 18 ρα πο ἢ]8 
Πδηαβ᾽ βΌΡρογίβ ἰο τ ΒΙΟἢ πλογὸ πλθῃ οὗ ἴπ6 ΜΟΥ] ἀγὸ αΓΟΓ ΘίΓΔΏΡΌΓΒ. 
ΤἼ 686 δγὸ [ῸΣ [Π6 τηοβί ρασγί τ ἱθοσα Ὁ ]6 1η {πεῖς αϑιοου. [1 (86 ὺ 6 
Κορί ἔγοται τουσταυσίηρ, 11 18 [86 δυϊητηϊί οὗἩὨ [ΠΟΙ αὐδὶ ππηοπίβ, Ἡ 8116 
ΟἸγιϑδηβ ἀγα ΘῃϑΌ]6α (ο ρἸΟΥΥ͂ οσθὰ ἴῃ {ἱρυ]δίϊοη, δηα οογά αν ἴο 
ΔΡΡτονΘ 8}} 186 ἀϊνίηα ἀϊδβραπβαίίοηθ ἰοναγὰβ ἴἤθ. ὙΠΟΥ {τῸ]}Ὺ 
ῬΟΒΒ688 ἃ ρέαοε ἐλαΐ ραδεείδ αἰΐ μπαετδίαπάϊπο. Βείης μα ηεα ὧν ζαϊίὶ, 
ἐλεν λαῦο ρεασε ιοἱἐς αοἀ ἐλτοισὶι ομν' Ζοτα “εθια Ολτγὶεί, δὰ [Π6Υ αἷβὸ 

 βοοιῖί᾽ 8 ΟΟΙΩΙΩΘὨΙΔΓΙΥ οἱ ἴδ Β[δ]6, νοΐ. ἱ, ὑγοῖ. ῥ. 16. 
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λαῦε ἐδε ἐδείϊπιοπψ Οὗ α σοοά σοοπδοίοποο, ἐλαΐ, ἔπ εἰπιρἰοἱέψ ἀπά σοαϊψ 
δἰποεγίψ, ὃψ ἐλ σγαςε ΚΓ Οαοα, ἐλεν δαυε λαά ἐξλεὶν σοπυεγδαΐξίοπ ἐπ ἐλε 
ιοογία. ΤὨὶθ 18 ο ποτὰ ἃ ΒοιΓοΘ ΟὗἨἁ ὩΠΒΡΟΆΚΔΌΪ6 700, τι τ Ὠοἢ 8 
δέγαπφον Ἰῃϊοττθἀ] οί ποῖ. “δῖ ὑγσουῦ]ο, ἱπάθοα, οδῃ ονογ τ ἢ 6 ]π), 
Ποῦ ἔδαν σδη ἀϊδβοοίηροβο, {πᾶΐ τῶδῃ ὙΠῸ ἰονοίῃ ΟἸγιδί, απᾶ κθαροῖ ἢ 
ἢ18 ψογάβ ἢ Υ̓μαῦ ΘαΥ ΠΥ ρόνγον σδἢ τηδῖζα Βυοἢ ἃ ππδπ ἈΠΒαρρΥ Ὑ7}}} 
οὐ ίδκα ΔΓΑΥ ἢὶδβ στἱοπο9} Η8 ἰγθᾶβυγθ 18 ἴὰῺ ἤρανθῃ. ΥὙ7}}} γοι 

ὑιμοῖοι πὶ ἔγοση Βοιῃθ ἢ Η18 σου ΓΥ ἰδ αῦονυθ. ΥΥ.}1 γοὺυ Ὀὐπὰ ἢϊπὶ 
1 οἤαῖϊπβ ἢ Ηἰ8 σομῃβοίθηοθ, ἢ18 βρι γῖΐ, πὶ8 δθοίοβ, δὺο 4]} ἔγϑδ. 
ὙΜὴ] γοῦ ἀδδβίγου ἷ8 Ὀοαγ ῦ Ηἰ8 ὈΟΑΥῪ 81|4}} Ὀ6 ταϊϑϑὰ ἱποοσγρθ 0} 
αὖ 186 Ἰδὲ ἀΔΥ, δηὰ 8 βοὰ] Μ1}1 ἱπητηοα! θυ σοίαση υπίο (οά, ψ ῃο 
ἃγ6 ἰἴΐ, Ηδανοθὴ ἰΐ861 186 δα δὴ δι Ὁ] 6 οὗ 18 Ὠδρρῖπμθβθ. Α.8 ἤθαᾶνθῃ 

18. ΘΠ Πρ οηρα ὈΥ {πὸ τἰβὶηρ δύ, 18 801] 18 Σ]πϊπαίθα Ὀγ τπαῦ δι 
οὗ τἱσβίθουβηθθθ, ψπῖοῖ ἀγίβοίῃ, ψιΐποιΐ βοίπο, ἴῃ 8 ποασί. Α8 
Ποδυθ 18 ΠΕΣ ΠΘΊΟΆΪΥ Ὀσισηῦ δηα Ὀδδυ Ὁ], ἸΠουρσἢ οἰουάα οὔβουγο 
ἀηα τ] ἀηϊ σὺ ἀΑΥ Κη 688 βυσγουπὰ 10, Π6 18 ραδοθίι!, ἸΔΡΡΥ, δῃά βεγϑῃθ, 
πη {Π6 τυ! ἀ 5 οὗἁ {γ18]8 δηὰ Δ ΠΟ Ο8. Α,8 ἤθανθῃ 18 οχα (θα αὔδοόονα [6 
Βίοστηϑ δῃα ἰοιροϑίβ οὐ {18 ἰοῦσαν δἰμιθρῆσγο, ἢ6 18 οἰθναίθα αῦονθ 
[86 αἸδίγβοοηβ δπὰ ρογίυγαίομδ οὗ {Ππ|86 του Ὁ] ϑοιηα νου. δ 18 
ἃ Ομγϊαθη. Ηἰἴ8 σομυθγβδίϊοη 18 1 ἤθάύθῃ. Ηἱἰβδ [116 16 4, ἢ 
Ομ γιβί, ἰὼ αοά. 

« ΥΥ̓́ς δά, ἤθη, παῖ ϑυοῇ 4 (τ δίίδη π88 ἢ18 ϑούῦοσα. Βυΐὶ ἢ 5 
ΒΟΓΓΟῪ 18 ΒΥ ΟΙοΥ (Πδπη (18 του 107. ΕἸΥΘΓΥ͂ {Γ8], ἜυοσῪ δἱδιοίίοη, 
ἄγανγϑ Πὶπὶ ΠΘΆΓΟΓ ἴο μἰ86 ἀοα. ἴη {Π6 ΒΘΟΥΘΟΥ οὗ ἢ18 ομδηῦοσ, 1π 1Π6 
8:16 η06 οὗἨ τη ἀπ! ρη, 6 Πδ8 ἃ γεϑουτοθ ψὨῖοὴ ἴΠ6 που] Κπονβ ποὶ οὗ, 
Ης Ρουτ8 ἔοστ ἢ ἢὶ8 ἔδαγβ, ᾿18 ΡΥ ΘΠΘΏΒΊΟΏΒ, ἢ18 ρτ]οῖβ, Ἰη το ἴῃ 6 Ὀοϑοῖὰ 
οὗ ἢ18 Μακοσ. δυβαγιηρ (ἢπ18 ὈΘΟΟΠ68 ἃ γὑγ6}}-ϑρσῖπρ οὗ ἀδ! ρσῃ!; ἴον ἴδ 
18 ἴδ! ἰο Ὀ6 ἃ βουζοθ οὗ ϑρὶ για] ἱπιρτονοπιθῃί. Τρυε Ὁ 18, 1 4]]} 
{Ππὴρ8 ποῦῖς το ῖμον, ποῖ ΟἿΪΥ ἴοὸσ σζοοά, Ὀαΐ ἴοΣ Θη)ουπιθηῖ, ἴο {Π6πὶ 
1μαὖ Ἰονα ἐποὶν οὰ, Τῆι 1 18, (μαῦ 1 {ΠΟΥ ΒΟῪ ἴπ ἰθᾶτθ, (ΠΟῪ αἷ80 
ΤΟΔΡ ἴῃ 70γ."} Ἐὰν αἰ ογοηΐ ἔγοσῃ {Π]18 16 ἴπ6 10Υ οὗ 1[ῃ6 ὨΥΡροογιῖα ΟΣ 
οὗ [06 ἁυπροᾶϊγ. Ηἱ8 ΟΥ̓ 18 ἃ τη! ρηδπῦ ραββϑίομ, ϑχοϊ θα Ὀγ [6 ἰ6πὶι- 
ΡῬΟΓΆΓΥ Βοοθ88 οὗ βοιηδ οὗ 18 ἀδνοθθ. οὶ ἐς 7ον ἐο ἀὲπι ἐλαέ ἴς 468- 
{ἰξμῖς 97 τοϊδάοπι ; ὈὰΓ {π6 ἐγίιπρλίπο οὗ ἐδλε ιοἱοἀεδα ἐδ δἠοτί ; απᾶ ἐδλε 
ον 9 ἐδὲ ᾿ψγροογὶίε ἐδ διιῖ 70. α πιοπιεπέ; Οαοα ἰδ ποὲ ἐπ αἱ ἐλεὶγ 
ἐλουσὴϊδ. ἽΠἈεΥΕυΥο ἰλεν δαν ὑπέο Οοά, εραγέ ἔγοπι τι8, ΚὉΓ τοὲ ἀεεῖγε 
ποὲ ἐΐεε ποῦ ἐΐε ἀποιοίεάσε Γ᾽ ἐΐδψν ισαψε. λαί ἐ5 {κε Αἰπιϊχλίν ἰλαΐ ισε 
δἠλοιιία βεγυε πἶπι ἢ λ)αξ γγηῆὶί ἐλοιϊά τοὸ ἔαυε ἐγ τοο ργαν ἰο ᾿ἕπι 3 ὃ 

Βυΐϊ Ὁ 18 ἴῃ {ΠπΠ6 φῬγοβρϑοὶ οὔ ἡιμέωγέέψ, δϑρθοία!]γ, τπαὶ 1Π6 ΠΔΡΡΥ 
οἴεοιί5 οὗἩἨἍ ΟΠ ΥἸ ΘΕ ἸΔΟΥ͂ ΓΘ ΡΘΟΌ ΙΑΥΪΥ [6]ῖ δηὰ ἀϊερίαγοα. Τα ΠοὺΓ οὗ 
ἀδαῦ πγιδῖ, παν  ἀΔΌ]Υ, αγτῖνα ἴο Ἔν ΥῪ ᾿παϊ νι άυς] οὗ [6 πυϊηδη ταοθ. 
1η τπδΐ δυν] πηοτηθηΐ,  Βδη {86 508] ἰ8 Βονθσίηρ; ο ἴῃ6 Θομῆπαβ οἵ 
ὕπνο σου] άθ, βυβοσιηρ {86 ΔΡΌΠΥ οὗ ὈΟΟΠΥ ἰογίατο, δηᾶ {Ππ 6 ΤΟΙΊΟΥΒ6 οὗ 
Δ ϑασυβιηρ᾽ ΘΟΠΒοΐθΠ06, δοι] ΒΙηρ᾽ 18 ΒΌΓΟΙΥ ποραρά ἴο οἤθοσ {πΠ6 τϊηὰ, 
ὝγΠ6σθ, ἴῃ 4}} {86 ραϑί, ἀο ψγχὸ ἀἴβοονεῦ ἃ βίῃρ]β ᾿πϑίασποθ οὗ οβϑογία] 
Τοδι σηδίοη ἀπᾶ ΠΟρ6 ἴῃ ἃ ἀγίηρ 1η8ῆ46] ὃ [Ι1η τπαΐ οχίσθῃου, 1Π6 ΟὨΪΥ͂ 
Ἑοοηϑοϊδίϊοῃ αῇογάθα Ὀγ ᾿πβά οὶ 18, “ ὑπαὺ {Πογα 18 πὸ πογοαβοσ. 
ΛΥΒΘη {γ16 68 δῃηᾶ σο]αϊνοθ αὐ δαργοβδίῃρ ὈΥ {ΠΟ ἀσοηϊθοα Ἰοο ΚΘ 

᾿ Βρ. Φεῦ 5 ϑοστηοηϑ, ἢ. 86. 
3 Ῥγον. χυ. 21.; Φοῦ χχ. δ.; πα], χ, ὁ.; Φοῦ. χχὶ. 14, 15. 
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ΜΠ αὺ [ΠΟῪ δτ6 αἴγαιὰ ἴο αὐΐοῦ; ψΠΘῃ τ θα !οῖμθ8 δηα ρα ἢ 8 ἀγ6 σϑοκίησ' 
ὑμ6 ἀο ἢ] αἰοα ἔγαιμ ; θη {6 δ᾽ αμαῦογβ οὗἨ Ομ ΒΟΊΘΏΟΘ ΔΓΘ [ὉΓ δ ῦ 
Ὀτγοκθῦ, δῃὰ 15 δ] σοὶοθ ΓΑΙ86( : -- 41] --- 4}1 (αῷ΄ Ὁ 6] 16 σδη 
Ὀγαβθηΐ ἰο βιιδίαιη 1Π6 ταϊηα ἴῃ (818 ΕΥΥῚΠΩ ΒΟῸΣ [8 ---- ([λ6 ο0]4 δὰ (ἢ6 
οοτηοσ 1688 ἀοοίτμα οὗ Δ ΕΤΕΕΝΑΙ, ΒΨΕΕΡ. 
Ταῦ (686 ΒΘ, Θη8 ἀΓΘ ἀποαυδὶ δ δυο ἃ ροσιοα ἰο βυῃρροτέ {Π6 

τηϊης, 18 ουϊάθηΐ ἔγομι [6 ἀθδί - 648 οὗ [Π6 τηοϑῦ δι ηθηΐ οὗ ἐμοῖσ δά- 
νοσεαίρβ.; ΥὙΝΈΙΪδ 4 Ραυ], ἃ Ῥοίοσ, δὰ ἃ οδη, δῃηὰ {π6 ννῇοϊα Ποβὶ οὗ 
ΟἸγἰβίλδῃ τπδγίγσϑ, σου] βυγνου, υπτηονοῖ, ἀθαίῃ πὰ 118 πιοϑῦ ἰογγῆσ 
ἔογπιδ ; Ὑ{116 ΠΙΔΩΥ ἤαγθ ΘΠ ΘΠΠΥ Ἰοηροα [ῸΓ 118 Ἀρργοόδοῖι, θβιγῖπρ' 
ἔο “εραγὲ απά δε τοϊλ Οἰτγὶδέ; ΜὮ116 δοῆθ ἴᾶνα δχυ θα ἴῃ {Ππ6 πηϊάδὲ οὗ 
186 πιοϑὲ δχογιοϊδίηρ ὈΟΟῚΎ ἰογίαΓοδ; --- γ οΟ]ίαῖγο οπαυγοα ΒΟΥΤΟΥβ 
ΠΟΡΘΥ ἴο Ὀ6 ἀχργοϑβοά. Η!8 δβϑοοϊαῦδβθ να δἰζθυιρίθα ἰο δοῃσθαὶ] [Π6 
ἰδοῦ ; Ὀαΐ 1π6 Θν!άθποβ 18 ἴοο δίσοηρ ἰο Ὀ6 τοίιϊοα, Κὸ Ηοτοά, τ Βο 
ΔΒ διηἱ ὑθῃ ὈΥ Δ δηροὶ τυ 1]δῖ τϑοοίνιηρ ἀηπ6 Ποιμδρα ἔγομ τθῃ ; 
80, πω Ἰδίο Υ ΔΙ͂ΟΣ Ὠ18 τοΐαγῃ ἔγουῃ ἴμθ (ποαίγο ἱπ το ἢ Πα πεάᾶ 
Ὀδθῃ ᾿ῃ] ηρσ [ἢ 6 Ἰπσθηβο οὗ δαυ αίίοι ἔγοπι ἃ 81}}γ ρορυΐαοθ, π ἔδὶῦ 
[Παῦ (Π6 δίτοκο οὐὗἩ ἀθδίῃ πδα ατοϑίβα πηι. [πιηλϑα!δίθὶ Υ ̓ἷβ ἔτι θά 
ογον θα ἀγουπῃα ἢϊπ), δηα 18 Ὀτοίῃτγοῃ οὔ {πΠ6 ΠῚ] Π411 ὀχδογίοα ἢϊηι 
ἴο αἴ6 Κα ἃ βοῦσο. ἴῃ βρὶίθ οὗ ὑπο ὶν δαπηοπ! Ἰοη8, Π6 δβοηΐ ἔου (86 σμγέ 
οὗἨ δι, (ἀογναὶβ; δηᾶ, δόϊον οοῃδδδίοη, βιρηθα ἴῃ 16 ργϑβθῆσα οὗ [}9 
δ θό ΜιΙιρπηοῖ (18 Παρ 6 1}), δῃα οὐὨἨ τ1π6 τρδγαυϊθ ἀ6 ὙΊ]]6ν16}16 (οπα οὗ 
(6 ΠΙυπαΙμ811), 818 γοσδηϊδίϊοη οὗ ᾿18 ἔοσιηθυ ῥυϊηοὶ ρ]θδ. Αἴ {μ18 
νἱδιῦ, [Π6 σωγό ν͵ἃ8 ὯὨῸ ΠΛΟΥΘ αἰϊρνοαὰ ἰο 8606 πη. Ηἰἷδ8 ΓΌΓΠΙΟΣ ἔτ] 648, 
μανὶηρ ΟὈίβ᾽ 6 ροββϑββϑίοῃ οὗ ἢ18 ποῦβθ, Ἰπίθγαϊοϊθα 41 δοῦθϑ8 υπίο 
ἴω. [10 πα, Πογονοσ, ογορί ουἱ ΟΥ̓ ΤΩ68}8 οὗὁἩ {Π6 πυγβα ὙΠῸ αἰδοπάρά 
μΐπ, [πὶ 6 αἰοα ἴθ πηυίογαθῖθ ΔΡΌΠΥ οὗ τηϊηα.2Ζ Π᾽᾽ ΑἸεοπιθογῖ, 
Πιάογοί, δπὰ δρουΐ ὑνγθητν ΟἴΠΘΓΒ, ἬΝ ᾿ δόϊ ἢ18 δραγίσηθηΐ, ΠΘΥΘΓ 
ΔΡΡτγολοβοά δὲπη ψι βου σϑοθινηρ Βοῖιθ ὈΣΓ(6Γ Ἔχθοσγαύίοη. Οἰΐδθῃ ΒΘ 
νοῦ] ἁ ουτδο {Π6πὶ, Δπα Θχοϊδιμι, “ Βοίγο [Ὁ 18 σοὺ ἡ ο Βαᾶνο Ὀτουσῃῦ 
ΤῺ6 ἴο ΠΩΥ͂ ργοδοηΐ βίδίοὶΐ Βοροηοΐ 1 οουἹὰ αν ἄοῃο ψὶιπουΐ γοιὰ 
8411; Ὀυῦ γοὺ σουἹὰ ποῦ οχὶϑὲ πιβουΐ 6. Απᾶ ψδαῖ 4 πιγοϊοποα 
σον γουὺ πανθ ῥτοουγοά τη6 ἢ 

ΤΉ686 σοργόδοιθβ 6 δβυοοοοαρα Ὀγ {π6 ἀγοϑα Ὁ] γϑοο]οοϊοη οὗ 
ἢῖθ οὐ ραγὺ 1ῃ [Π6 ΘΟὨΒΡΙΓΒΟΥ ἀρδιηδί σα] σίοη. Ηδ νγὰ8ϑ Βοαγά, ἴῃ 
ΔΏΡΊΙ8}} πὰ ἴῃ ἀγοδά, δ᾽ ἰογμαίθὶ Υ Θαρ]Ἰοαύϊπσ οὐ ὈΪΑΒρμοταΐηρ ὑπαὶ 
(οά ἀραϊηδὶ οτὰ ᾿θ πδα οοπθριγοά, Ηδ νου ]ὰ ΟΥΥ ουΐ, ἴῃ ῥ]αἰπίνο 

1 αἰ ὙῊγ ἴδ ἷξ [Πδὲ, οὗἩ 81} {86 [κοἰ8 χδαιβογοὰ ἔγοτι [π6 ἀθϑιῖ- θὰ δοομο8 οὔ ἰηθ 615, [6 ΤῸ 
ΔΙῸ ΠΟΙ οὗ ἃ ρ᾽οδδὶπρ οἰδγδοιοσῦ Ενθη ἐπ [Π6 τηοϊηθηίδ οὗ ἀε] ἰγίππὶ τποὶν τα 8 ϑϑοπιὶ 
ΒΙΙεὰ τὶ ἱπιαρσοθ δηᾶ ἐδποίοβ οἵ ἃ ποττί δ] κίηα ; Ὧογ ἰδ ἱξ ἠελμάφμα τὲ δαςῖ βδῃουὰ ὃ6 
1Π6 ἴαςεϊ, τῆοη τὸ σοῆοοὶ ἴἢδὲ ἰη [δεῖν ϑοπιϊπιοπῖδ [ΠΟΓΟ ὶ5 ποι πη ἴο ὮορΡα, δπὰ δνοιγτίης 
ἴο ἴδασ, ἴγοπι ἄφδσί. Τἢο κρίμα δε οὗ δηπὶ ἰ]διϊοη ἰ8 ἰϊδοὶ ἤιϊθὰ ἴο ἐπδρίγο χίοοπι; δηὰ 
Ἡδίονου δῆ κα 1Πἷ8 Ὀε ἰοῦ δυσακοηϑ [ἢ 6 τηοδὶ ἔδαγῆι! [οσευοάϊηρβ οὗ ἃ Ἰπάρστηθης ἴο σοπηο: 
80 ἴῃδὶ ἰηβάο]5 πδιυγα! γ υἱὸν νεῖ ἢ τοι Ὁ ηρσ [10 πθᾶΣ δΔρρεοδοῖ οὗ ἀδδιῖ, δὰ ἤδυο τΠοἷγ 
ἴδατϑ δτοιδεὰ ἴογ ἔς σοπβοησθηςςβ." ον δηἀ᾿  ΟΟἸο; Μαχίπι οὗ [πῇ ἀο) γ, Ὁ. 280. 
Νον Υοτκ, 1850. 

2 ΤῊ βϑιηδ ΠΏΓΒΟ, “ ὈΘΪΠ ΤΙΔΗΥ ὙΟΔΙΒ δῇοσνγαγὰβ τοατοαϊθὰ ἴἰο0 ἡγαὶξ οἢ ἃ εἰςκ Ῥγοίοδίδης 
ξοπ]οπ δ, τοὔιδοά, 1}}} 81.868 νγὰϑ δδδυσοὰ π6 ῬἨΔΔ ποὶ ἃ ὑἢ]οδορδδῦ; ἀϑοϊδσίης, ἢ 6 τόσα, 
86 τουἱὰ οὐ ὯῸ0 δοοουηΐ ἱποῦνγ 116 ἀδῆροσ οἵ Ὑγ Πποδδίηρ δυσὶ ἃ 066 88 δὴ6 δὰ δ 
σοι ρα! οὰ ἴο ἀο δὲ 116 ἀεϑδὶὴ οἵ Μ. γοϊ αίγο." Βρ. ὙΠ] δοη’ 5 (οὗ Οδ]ουῖ8) 1,δοίαγοδ οπ 
1Π0 ἙΕνϊἄοηςοβ οὗ ΟὨ τ δο ΔΏ Υ, υοἱ]. ἰΐ. Ρ. 412. 8νο. οἀϊμίοη. Ὁ)... 1 δου δὰδ, ἐμαὶ ἣθ 
ἐφῤδω 1Π6 δοοουης ἴτοπὶ ἰἰς ϑοπ οὗ ἴἢ6 πεηε]οπδη ἴὸ ττθοβο ἀγίὶπρ ὑθὰ [86 τοΙΔΠ τᾶν 
ἰηνὶ 
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δοοοηίβ, ΟἿ, Ομτῖδε ΟἿ, 7 68ὺ8 ΟἸγῖϑε  δπα {θη σοπιρ]αῖπ ἰδαὶ Πα 
νγ88 Δραπαἀοηρα Ὀγ Οοα ἀπ τδῃ. [10 βϑοιηθα 88 1ἢ (86 μβαπηά, ψῃ ἢ 
Πα ἰγασοά οὗ ο]ά [π6 βοῃΐθῃηοθ οὗ δὴ ἱπιρίουβ Κἰηρ, πον ἰγασοά Ὀοίοσα 
ἢ8 αγθ8 δἷβ οσῇ ὈΪΑΒΡἤΘΠ.168. [π γαῖ Πα {πγηθα ΑἸΤαΥ ἴγοπι [πο Θ0η- 
ἰοτηρίαἴϊοη οὐ ἰμθαι. Τθδ {1Π|6 τῦδϑ Θοπϊπρ Ἀρ806, Π6Π ἢ 88 ἴο 
ΔΡΡΘδν Ὀδέοσο {Π {γἰθυπ8)] οὗὨἉ δῖτηλ βοτὰ ἢ6 πδα ὈΪΔΒρμοπιοᾶ : δπὰ [15 
ΡΠ βιοἰδηβ, ραγου]ασὶγ Ὦγ. Τσόποῆϊη, ΟΠ] Ὡρ ἴῃ ἴο Δατα] Σϑίοσ σα], 
Ἐπυπάογείσυοκ, τεῦγοα, Η18 αδβϑοοιδίθα ψουἹὰ, πο ἀουρύ, πη] ηρὶν 
Πᾶνα ΒΌΡΡγοββοα [Π686 ἔδοίβ ; θαΐ 1ὲ νγᾶϑ 1 νδῖη. ΤΠ6 τ δγθβοθαὶ ἀ6 
ἘΙΟΒοΙΙοὰ ἤρα ἔτοπι 18 Ὀ64- 816, ἀΘο]ατηρ 10 ὑο Ὀ6 ἃ δἰρβαίύ ἴοο τοστιῦ ]ο 
ἴο Ὀ6 δηάυτοά! ; δηὰ Ὦγ. Τχομποῃίη  οοτηραγοᾶ (Π6 Πογτοότα οὗ Ὑο]αῖσο Ἐ 
ἀγϊηρ τποπηθηΐβ [0 {πο86 ᾿πῆϊοίθα Ὀγ [Π6 ἔΓΙ68 ου Ογθδίθα. Τὴδ 

1 ΤΏ γοδᾶοσ ν1]}1 δηὰ 4 (Ὁ]] δοοουης οὗἉ [18 ἸΓΛμδδοϊΐοη, δὰ οὐ {πὸ Βουτὶ ἃ ἀδδιῖ οὗἩ νοϊ-. 
ἰδίγο, ἰθ 1[Π6 δο]ού Βαττιιὶ β Ηἰβίουυ οἵ Φδοοδἱῃίβηι, τοὶ. ἱ. οἷ. 17. ὑρ. 877---ῶ280.0. ΤῊ 8 
δοσουῃῖ νῦδ8 σοῃῆσιιοα ὃγ Μ, ἀδ 1πς, αὶ ΡΠ ΟΒΟΡΒΟΣ οὗ ἀϊδιϊη συ ϊδῃοὰ δοίθποο, δηὰ οὗ 186 
τεαϊεϑι ΠοΠηοῦΣ δηὰ ῥσοὈ (γ. 

2 ΤΠ βοοουῃῖ οὗ οἰ ταῖγο᾿ ἰαδὲ Βοῦσθ, ῬαὈ] 86 ἃ Ὁ Μ, Βαστιοῖ, ἢ68 δὲ Ἰϑηρίῃ τοοεϊνοά 
8 δ'η8] σοηδγιηδίίοη, ΌὉΥ̓ ἴπ6 ΡαὈ]ςδιίοη (ἔου 16 χει {1π16) οὗ ἃ ἰοῦ ἴγοτῃ Ὦγ, ΤΥοης πῃ 
ἩΪπη66 1 ἴο ἴ6 οπϊποϑης ΟΠ ϑιῖδη ΡΒ] Οδορμοσ, Μ. Βοπποῖ, οἵ ὕϑπεονὰ, ἱπ ὑΡ. 272---274. οἵ 
ΟἸ. Εγπασγὰ᾽ 5 “ Εδββαὶ βιῦ ἰὰ 19 ἀο Τίδβδοοι," ζδυβδῆπο, 1839, ϑνο.; ἔγοτλ τ δος ἴῃ6 (οἱ- 
Ἰονηρ ῬΑΓΆΡΤΑΡἢ58 δυο Ὀ66η [Τα Πβ]διθά. 
“ς᾽ [γοϊιαῖτο, βαγ8 Ὦτγ. Ἰτοποδίη, “ ᾿ππδρίηθὰ ἰδαῖ Σ που]Ἱὰ ποὶ δο6 Ὠΐηι; δηὰ ἰῃἰς 

ἰάοθα ἰοσπιθςοα πἰθ. [πῃ Παβίο 86 Ὑσοῖθ [26 δ ἰοϊοσ ροσίιυπιοα ὙΠ ἰποοηβοα, ἰῃ νοὶ 6 
ΒΌΎΓΘΔΙΒ ΟἴΟΓΠΏΔ] οϑίθοῃ δηὰ γορατὰ ἴο τη. 1 νἱβιοἀ πίστη. “ Υοι αν Ὀθδη,᾽ δο βαϊᾷ ἴο τῃϑ, 
“ΤΩ βϑυί οι, Ὀ0 ΠΟΓΘ ΤῊΥ ΤὈΟἾΑΓ δηρεὶ. 1 ἢανο Ὀπῖ οη6 Ὀγοδιὴ οἵ "ἴο Ἰἰοῖς, 1 σοι ἴο γίο]ά 
ἷν ἊΡ ἰπ γοῦγ δύιηβ.᾽ Ηδ ῬγοῦδοὶΥ δροῖκο πὸ ἔγιῃ; (ΠΟΥ νν}}} ΚΙ Ηΐπι. 

“ 1 ΤᾺΥ Ρυίῃο ρ]θ68, ΤῊΥ ἀοδγ ἰσγίθπάὰ, μδὰ σοαυϊγοὰ ἴὸ θὰ βίτθῃριπομοὰ ὮΥ͂ ΔΩΥ εἶδ, [ἢ 6 
ἸΏϑη Ὑπό 1 πᾶνο βοὴ Ὀδοοπο Ὑ6ΔΚ, ἀροῃίδβο, δηά ἀϊα ὈΟΙΌΓΟ ΤΩ 6γ68, του] δᾶνο 86- 
συγοᾶ ἴπ6πὶ ὉΥ͂ ἃ χογὰΐδη Κηοῖ; δὰ ου οοϊῃρασίηρς ἴδ6 ἀθαῖἢ οὗἉὨ ἃ σοοά πηδῶ, τ ὶοῖ ἰ8. δὰ 
16 ἐπὰ οἵ ἃ ὅπ ἀδυ, ν»ἱἢ τΠδὶ οὗ Υ᾽ οἸίαῖγο, 1 δβδῃουϊὰ ανα δοοη ἴΠ6 αἰ βόγοησο νοὶ οχ ἰδὲ 5 
Ὀεΐνθοη 8 θη ἀδγ δηὰ ἃ ἰοτηροδὶ; Ὀοΐπνγθοη ἴ[Π6 βογοηΐϊυ οὗ 86 βουὶ οὗ [86 ννῖϑα τϑδὴ ννῆο 
(68868 ἴο ἰἶνο, δηὰ ἴ86 ἀγοδάζα! ἰοσιηθηὶ οὔ ᾿ἷπὶ ἴο γ'ἤοτὰ ἀοδίἢ ἰδ τις Κίηρ οὗ ἰοῖτογβ. ἃ 
ἰθδκ σοά τ ἀϊὰ ποὶ ποοὰ {πἰ8 βρεοίδοϊο; δηὰ γοῖ μογίὰ οἰἑνε τηδπείπίδεε ἡμυαδὶὶ ΤῊΪΐδ τηδὴ 
1Π6η γγαϑ ργθα βεϊηθα ἴο ἀΐβ πᾶσ ΤΥ μα ὰβ. 1 δἰ ννα β (014 Ὠίπὶ 1.6 Ἰσαϊῃ; δη ἃ, ὈΠΌΔΡΡΙΪΥ 
ἔον ἷπι, 1 ἀπ [6 ΟὨΪΥ ῬΟΙΒΟῺ ὙΠῸ ΠΟΥ͂ΘΓ ἀοοοϊνθα ἢἶπι. “ Υ68, ΤΥ ἔτιοπὰ,᾽ πὸ οἴδῃ βαϊὰ 
ἴο π|6, " γοὺ δ'οπα ζᾶνα πιὸ ροοά δάνϊοθ 1{1 πδὰ (Ὁ]]ονεὰ ᾿, 1 δμῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἴῃ ἴδ ἀτοδά- 
ἴα] βίδῖθ ἴῃ πῆς 1 ἀπὶ. 1 δῃου]ὰ αν σοϊυγηθα ἰὸ ΕἜΓΠΟΥ; 1 δῃουϊὰ ποὶξ αν Ὀθοοτηθ 
ἱπιοχὶςαιοὰ πὶ [6 ᾿ἰποθῦδο Ἡ ΒΙΟΝ ἢ88 ἰυγηο ἃ ΤΥ πεδὰ. Ὑο8' 1 πδνὸ [Ὁ] ουνοὰ ποιπίησ 
Ὀαϊ διῆοκο: γοὰ ὁδῃ ἀο τὴ6δ ΠΟ τοσο ροοᾶ, δοηά τὴη6 ἴΠ6 Ρἢγπίοΐδη [ῸὉΓ τηδάσηοη. Ὑδαὶ 
ΓΑΙ ΔΙ ΠΥ Ὀγοῦρῆι πὸ ἴο Ῥαγβὴ Υου ἰο]ὰ 20 ὙΏΘη 1 αττινοά, 1πδὲ δὴ οδκ οὔ ΟἸΕΡΙΣ γοδῖβ 
οΪὰ ἀοοβ οὶ Ὅ6δσ ἰγδηβρίδηιίηρ; δηά γοῦ βροῖθ ἴΠ6 γι. ὙΨῺΥ ἀϊὰ 1 ποῖ Ῥεϊδενο γου 
Απᾶ ψἤθη Σ δὰ σίνϑῃη γοὺ ΠΥ πογὰ τμδὶ 1 που]Ἱά δεῖ ουξ ἰη ἴῃ6 ἑῃηγνδὶϊά σαττίαρσο ἩὩϊς ἢ 
γοῦ πὰ ῥγοσηϊβεὰ το, ψγ αἀἰὰ 1 ποὶ σοῦ ΙΓ πιο 1 δὴ τηδὰ. 
“Ἡς νὰ8 ἴο δεῖ ουῦδ πὰ ἄΔΥ5 δἰοΥ τῃ6 [Ὁ]1168 οἵ δὶβ8 οογοηῃδιίίοῃ δὲ ἴπ6 τποδῖσγο ἢ [δὲ 

Ῥασὶδ7; “ δυῖ τὴ ποχὲὶ τιογηίΐηρ ὃ τοοοϊνοάᾶ ἃ ἀδρυϊδίοη ἴγοτῃ [86 ΕΥοηο ἢ ΑἌοδάθμιυ, ΝΒΙΟἢ 
ἱπίγοδιοὰ πἷπὶ ἰοὸ Βοπουῦτ ἰδ τϊι ὨΪ8. ῬὈγόδοῦοθ Ὀείογο ἷ8 ἀδραΐασο. δ διϊοη δὰ ἰῃ τὸ 
αἴνοσηοομ, δηὰ γῶϑ τηϑο μγοβίἀθηϊ οἵ ἴδ δος οἱ ὉΥ δοοϊδημδιίίοη. Ηδ δοῚοεριεὰ [86 οὔἶῆοο, 
ἢ] οἢ ἰ8 ἔοῦ ᾿ἤγοο τοηῖ 8, Ἦρσ {Π8 σΠδὶ ποὰ ὨϊΠλ5617 [ὉΓ (πχθ6 τοοηΐδα, δὰ οἵ ἰδ ὑτοτϊηΐδο 
εἰνοι ἴο τὴ0 ποίιίηρς τοιημδίηοὰ, ΕὟΟπὶ ἰδ ἷθ8 τηοϊηθηϊξ ἴ0 ἢ ΐ8 ἀοδίῃ, ἷ8 ἀδγ8 ὙΓΟΣῈ ΟἿΪΥ͂ ἃ 
ὅπει οὗ πιδάμοδα. Ηθ νΙΔἃ2 δομδιηδὰ οὗἩ ἱξΞ. θη 6 ΒΔῊ 126, ᾿6 δβικθὰ ἵΥ ραγάοη. ἤὸ 
Ῥγοδδβοὰ ΤΥ βδηάβ; 6 ἰηιϊσεδίοὰ π|ὸ ἴο ἤδῦθ ὈΓῪ οὐ δἷπι, δηὰ οὶ ἴ0ὸ δδηάοη ἢΐπὶ ; 
ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 89 6 τσδὲ ῸὈ80 ΠΕ ΟΥΟΓΙΒ ἴο ΤΏΔΚΟ ἃ 8 180]6 τοῖιγῃ οσ ἴπ6 Ὠοποῦγ ἴΠ6 
Αοδάδεηγυ πδὰ ἀοῃο δὶπι, δὰ ἱηάμποο ἰδ ἴο ΔΌΟΌΣ δὲ ἃ ποὸὺν ἀἰσς! ΟΠΔΙῪ ἰδκὸ ἴπδς οὔ τη δ εἰία 
Οτιμβοα. Το ἌοομιρὶἸατίοη οὗ 1Π|8 ἀἰςςἸ ΟΠΔΣΥ νγα8 Πὶ8 1δδὲ ἀοτηΐηδηξ ἰάοα, ἢΪ8 16δὲ μαβδίοιν. 
Ηο δὰ ππηάοσίδϊκοη ἔπ ἰοίοΣ ΑΙ; δηὰ πα παδὰ ἀϊεδιγι δαϊοιὶ τῃ6 ὑνγοηῖν-γοο ΟἿΟΣ ἰοιίο τ ἴὸ 
ὈΘΏΙΥ-[Ὦγοο Δοδάθιἰοἰ 8, ΤΩΔΗΥ͂ οὗ ΜΠποτὰ στΟΔΕΥ ἱττ δε ὰ Ἀἷπὶ Ὁ ἀπάοτιακίηρ 1Π6 ἴδε κ 
ὙΠῸ δὴ 1}} στδοθ. “ΠΟΥ δγὰ ἰάϊο 6] οννδ,᾽ βιὰ ἢθ, " δοσπδίοπηο ἴ0 ᾿ἷνο ἰῇ ἰά θη 688: 
Ὀα1 τὶ] τᾶ ἔἤθῖλ δάνδπος,᾽ Απὰ ἐξ τὰἂβ ἴὸ σηᾶκα ποτὰ δάνδηςαθ, {πδὶ, ἐη τ 6 ἰπίογναὶ) οὗ 
(Π6 ἔνγο βἰεεἰη 8, δ ἴΟΟΚ ---- ἱ 8 ῬΘΣῚΪ --ς 80 ΤΏΘΩΥ ἀσρβ, Δη ἃ σοτϊημ δὰ 50 ΤΩΔΏΥ 90}1168: 
νυ ἢ Παδιοποὰ ἢὶβ ἀδδῖ, δηὰ ποῖ ἔπγον Ὠἷπὶ ᾿η10 ἃ δίδίο οἵ ἀδδβραὶγ δῃὰ 16 πιοαὶ 
ΡΒ] πιδάποββ, 1 σδηηοὶ σϑοοϊ ]οοῖ ἱξ τ πουϊ ὨΟΙΤΟΥ. ΑΒ δοῦῦ 88 ὃθ μεζοοϊνϑα {{ππ| 41} 
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Ιαδὲ πουγβ οὗ Π᾽᾽ΑΙ]οροσὶ τόσο Κὸ {ποβα οὗ γοϊίαϊσα. Οὐοπάοτοοὶ 
Ὀοαβίβ, (αὶ ἢ6 γοἤιϑβοα δαπηϊβϑιοη ἴο 186 σμγό οὐ ᾿ϊϊ8 ϑϑοοῃὰα νυἱϑὶί. 
δυσῇ δ σοίιβαὶ δυ θη! βῆονγα {παῦὺ 6 ἔδαγοἃ ταὶ δὴ Ἰπίοσυ ον 
σοῦ ἃ ἀἰδοῖοθθ πιο, ᾿μϑίθδα οὗ τηθοίηρ ἀθαῖῃ 1 186 ΔἸ θ 88 
ΟΥ 86 ῬΒ]οβορθογ, ρἰαγοὰ (μ6 Ὀυβόοοι ἴῃ ἰπαὺ αν] Βουγ, ρῥγονίηρ, ὈΥῪ 
διὶβ οοτηϊο ϑοομβ, [18 Δχ οὐ ἰοὸ ἀγοῦγσῃ βουΐουβ ἱπουρσρς. ιάοτοὶ 
αη αἸθΌου ἀϊδοονογοα {16 βατηθ δηχι θυ, ὈΥ ἀθορὶ ᾿ηϊογοδίϊηρ' {Παιὰ- 
βαῖνϑϑ ἱπ (ἢ τηοδῦ ὑἹΕ[ϊὴρ δἴηυβοιηθηίβ. ΤῊ Ἰαδῦ μουγβ οὗ Ῥαϑὶπθ 6 γα. 
ΒΌΘΝ. 88 ταϊραῦ παν ὈΘ6ῃ οχροοίϊθα ἔγοσῃ ἢ18 ὈΣΘΥ ΟΣ ἱΤΩΠΊΟΓᾺΪ δηὰ υῃ- 
ῬΥϊποῖρ]οα ὨΔὈϊῖ8. ὙΒμουρῇ, ἴῃ ΤΟΡΙΥῪ ἴο [16 ᾿παΌΣΤΥ οὗὨἨ [18 τηραϊοαὶ 
αἰἰοηἀδηῦ τ ποῖμον πα 6] θα ΟΥ π]δῃθα ἰο δ] ϊονα {παὶ “9688 ΟἸσ ϑὶ 
18. [6 ὅοῃ οὗ ἀοῦ, δα ἀοοἰατοὰ {πὶ ἢ6 ““δαά πο Ὑ18} ἴο Ὀόῖανα οἡ 
{μὲ βυθ)]οοῦ; " γαῖ, ἀυτίηρ [Π6 Ραγοχυϑη8 οὐὗἨ ἢ8 αἀἸβίγεββ δῃὰ ραϊῃ, ἢ 
σου ὰ ἱηνοῖκο ἴπ6 πδῖλθ οἵ {μαὺ ϑδνιοὺῦ σι βοῖὰ δ6 πδα ὈΪΑβρμοιηοα Ὁγ 
1}18 τ τιηρδ, ἴῃ 8 ἴομα οὗ νοΐϊος {π2| σου]ὰ αἰασηχ 86 Ὠοιιδα: δῃηὰ δ 
Ιδπσῖμ Π6 ἜΧΡΙΣΘΩ͂, ὑπαορίογθα δηα ἀεοιοβίθα ὈΥ πὶϑ δἀορίθα οουῃίγγ- 
τη6η.;2 ΑἜ οοὐάυοῦ [6 {π|8 Ῥγονθβ (μαῦ ἴπογΘ στ88 ΟὯ6 ΒΡ οὗὨ ΒΟΥΓΟΥ 
ἴῃ 1Π6 βοὺ]8 οὔ ἴπ686 δηίδροη δίβ οὗ γονϑδοη ἡ βιοῦ 41} {Π6 1} μ811ο- 
Βορἢἷς οἴοσίβ ΤἜσθ πὐπθαυλ] ἴο Ἔχ ηρσ ]8ἢ. 

ΤΠη6 ψΠ0]6 οὗ (6 δἰ ποῖϑοβ ογθϑά, ἢ τοϑροοῖ ἴο {π6 αΐατα που], 
18 σοι ργίδοα ἴῃ ἴἢ6 ([Ὁ]]ΟΥΤ ΠΡ ΒΟΓΩΓΤΏΔΥΥ ; ὑπαῦ 8 Ὀοάγ, Ὀοσὰῃ ὈΥ 
ΟἴδΏΟΘ ΟΥἩΠΘΟΟΒΒΙἑΥ, 18 ΘΟ πυρὰ πὶ πουΐ ἀδδῖρη, δα ρουβῃθ8 που 
Πορα; ἴδαῦ ΙΒ 800} 18 ἃ τῇρσο δἰγιραία οὗὨἨ ἢὶ8β Ὀοᾶγ, τιβοῖθββ δηά 
σου ἢ] 688 8116 Π6 ᾿ἰνϑϑ, δηα ἀοδίϊηοα αἱ πἰ8 ἀθδίῃ ἴο γοϊίθῃηῃθϑβ δηα 
ΘοΟΥΤυρΡΐίοη ; δπα {μαΐ, [Π6 ΒΟΟΠΟΡ 10 18 Γαϊυγηοα ἴο 118 ραγεπῦ που ϊὰ 
1Π6 Ὀοζίοτ. Απά, ὈΥ 18 τηδῃάδίΐθ, ἢ6 ὀοηϑιβηβ δ ΚΊ ά 10 ἴΠ6 ἀΑΓκ 
δηἀ ἀοβοϊαΐθ σορίοηβ οὗ δηῃιῃι]αίῖοθ. ΒῪ {Π186 ϑινθθρίηρ, βϑηΐθῃςθ, 
Ὑν ΠΙΟἢ ἢ ρϑ8868 ου 411} [Π6 Ὠυπηδη ΤᾺ6Θ, ἰδ [Δ κ68 ΔΥΑΥ ἔγοπιὶ ἢ 1156} 
δηα ἷ8 [6 ]]ον - θη, ΘΥΟΓῪ τιοῦγ6, {ΓΠΙΒῃΠοα ὈΥ [86 δας οὗ ἔαΐυγα 
Ῥυἰβημπηθηῦ οὐ ὈΥ ὕ8μ6 ΒΟρα οὗἉ παΐαγα σογαγάβ, ἴο νἱσίυουβ, Ὀργρΐ, οὐ 
ΔΙΩΙΆΌΪ6 οοπάποί. 

Οη τπ6 οἶμον βαηά, πον ρἱογίουβ ὅσ (πΠ6 ΟἸ γβ δ π 8 νἱθνϑ οὗ {πὸ 
ξυΐαγο νου. Ετοια [6 ῥγοπιῖβα οὗἩ ἢϊ8 Ογθαῦοσ, 6 ᾿ἰθᾶσγῃβ {παὶ 18 
δοάν, δοισπ Ἀ6τὰ ἐπ σογτιρίίοπ, ἰοεαΐπεδ8, απα αἀἰδηοπομγ, ἐμαὶ ὃ ταϊδοίῶ, 

Ηἷ8 οεἰογίϑ ἴο ἱπογθβϑθ [15 ὈΟάΙΪΥ δίγοηρίῖ δὰ ργοάπορά ἃ ΘΟΠΙΓΑΙΥ εἴἶεοὶ, ἀοδι᾽ἢ Μὰ ο0Π- 
εἰη8}}ν Ὀοΐοσο ἢἰβ θογοβ. ΕἼοπι {π8ὲ τηοπηοηϊ ΓΑΡῸ ἴοοκ ροκβϑδεβδίου οὔ δἷ8 δο]. ἘδΠΠΟΏΡΟΓ 
τῆς [ατΐε8 οἵ Οταβίςβ. [Ἐδρρ6]162 νου 168 ἔαγοῦσ ἀ τοδί. Εἰ μσίἐφ ασίίαίμε οδίἑε:" [ἰ. 6.} 
Ης, Μοϊιαῖτο, αἀἰεά, ἰογτεηίθα ὃν ἰδε Ἐπτγίῖεε. 

ἴῃ ογάοσγ ἴο ὀχρ᾽ δἷπ {πἰ5 δ᾽ πδίοῃ οἵ σ. Ττοπομίη, {πὸ δΌΪΠΟΥ ΤῊΔΥ ρετῆδρα ὃ6 ρεττο εἀ 
10 βίδα, (δὲ “186 Ευτγίοεβ οὗ Οτοϑίοβ᾽" ῬὙΔ]Δ8 ἃ ῥργουδυθίδὶ Ἵχργοβδδίοη, δηοπρ ἴ86 δποίεηὶ 
Οτοοκα δηὰ Ἐοχηδῃβ, ἴοσ [ἢ τηοδὶ Βα] ΠΟΙτΟσΘ οὐὗὁἨὨ πιὶϊηά, Αεοογάϊπρ ἴο ἴῃς Οτοεῖς 
Ῥοεῖβ δηὰ τγιδοίοζεγε, Οταδίοδ ὙΒ8 ΤῸΓ ΤΏΒΗΥ ὙΕΑΓΒ ἰοττηοηϊοὰ ΟΥ̓ ἴπΠ6 νοηρεοία! ροά- 
ἀθδ8686 ννυῆοτῃ (ΠΟΥ ᾿οττηοὰ “ ἴἢ6 ΕὨτίοδ," ἴοῦ πανὶπρ ὈΘΘῺ σΌΪΕΥ οΥ̓́ ραστίοἰἀθ ἰπ τηυγάοτίης 
Ἠΐδ τροῖμοῦ ἀπά ποῦ ρμαγϑδίθουῦ ᾿Ἐσίδι δ, Ὑδὸ δὰ Ῥσουϊοῦβὶυγ δδϑαδδιπδιεὰ 8 δι θοῦ 
Αἰατηθτηηοῃ. 

1 Βαῖτις 8 ΗἰδίοτΥ, το. ἱ. ὉΡ. 381, 882. 
3 866 ΟΒΟΟΙΒΔτη᾿ 1 16 οὗὨ Ῥαΐῃο, ΡΡ. 158---160. (8νο. Ι,οηάοη, 1818.) τὶς ἢ ἷν τορτ πιο 

ἴτοτῃ ἴῃ Απγετίοδη ρυ]οαιίοα, Ὑ δὶ τιυδὲ βαυθ ὕθθη ἴπ6 δρΌἢΥ οἵ {πὶ τηδῃ 5 πιὶπὰ, 80 
ςουϊὰ Ἔοχοϊαίτη 85 Ῥαΐπο ἀϊὰ οπ οὔβ οἼςδβίοῃ, ---- " 7 (λίπα, 1 απ δαὰν ΄ολαί (ΠΥ παῖε “εεια 
Ολγίει ἰο δαν, --- " Δἴγ Οοὐ, τιν Οοά, τοῖν λαεί ἰλου {ὁτεαλεν πιε ̓ " ΙὈϊὰ. Ρ. 157. 

5. ἘῸΣ δὴ 80]6 οοτωηρασζίβοῃ οὔ ἴΠ0 ῥγίπεῖραὶ ἔδαίυγεβ οὔ 1πὸ Αἰδμεϊδεῖοαὶ ῬἈΪΟΘΟΡΕΥ ἢ 
ΟἸ τ βεϊδηϊγ, [80 τοδᾶον ἰ8 τοίοιτεὰ τὸ τ. αοάνίη᾽ 8 “ ῬΒΪΟΘΟΡὮΥ οὗὨ Αἰδείβπι οχασιίμοι." 
Τιοείατοα χὶΐ, δηὰ χἰϊὶ, Ιου, 1858. 8γο. 



480 τς ϑμοογίογείῳ ὁ ἐδε ΟΠ γ δέϊαη Ἠευοϊαξίοπ, 

Ῥαογομᾷ [86 ρστάνβ, ἰπ ἱποογγμρίΐζοη, ροισεῦ, απὰ σίογῳ, ΓῺ 80 ΤΩΘΔΏΥ͂ 
αἰεὶ θαῦοβ οὐ τωϊηᾶ οὐ δρίγιξ, ἃ ἴο δ6 ἀδποιμιπαῖθα Ὁ Η πὶ γμ0 τηδαθ 
10 ἃ “ρίγιμαὶ δοάν. ΕνΟΥ γουῃς, δοίϊνο, δηα ππαθοαγυίηρ, 10 884}} 06 
το-απϊίοά το [6 ᾿ηπλογίαὶ ταϊηά, ρυτ θα ἔγοῦι ΘΥΘΥῪ βίῃ δηα δΥΟσΥ 
ΘΥΤΟσ, 118 ρογίδος τη 8.14}} Ὀς6 δἀπχι 66, τὶ Δ Οροη δηὰ αδιπαάαηΐξ 
ὀπέγαποθ, ἰηῖο [86 ποανθη οὗ μοανϑηβ, [86 θοῦ ΙΑ σοϑιἄθηοα οὗ [ηῆ- 
πἰΐα Μα)θϑίυ, δηὰ (π6 οἤοόβθῃ βαϑὶ οὗ πηβηϊδ ἀομπίοη. [ἢ (8 ποῦ ]οδὶ 
οὗ 4}} παν ϑϊομβ, [Π18 τηδηβίοη οὗὁἨ δνθυ  βηρ 10Υ, 6 8}|8}} θ6 υπϊοα 
ὙΠ} 8 ἸΠΠΌΠΊΘΓΑὉ]6 τα] ἰτ46 οὗ Θοπ ΡβῃΟἢ8 [ἰἰκα ἈϊΠπλ56}}, βαμοι 64, 
Ἰτητηοσίαὶ, δηαὰ ΠαΡρΡΥ. ΕἸγο ] θα διιοηρ {Π6 ποῦ]οϑίὶ δηά ἰνδδὲ θαϊησθ 
ἢη [6 υῃΐνογϑθ, α οὐξίά, α Ὀγίοξδέ, α ἀΐπφ ἰὼ Ἃἴπ6 ἤουδα οὗ 18 Ἡδαδυθηὶν 
ἘΔΙΠον, 18. θη 1688 δηά ΟὨΪΥ ἀσϑιϊηαιίοη τν}}} Ὀ6 ἴο ποῦν, ἰονθ, βδθῦνθ, 
δια ΘΏ]ΟΥ οα; ἴο ᾿πίογοπδηρθ {πα Ὀοβὺ δου οηβ δα {πΠ6 68 οϑῆοαϑ 
ψ ἢ ἢϊ8. Ο]ΟΥΟΌΒ ΘΟΙΡΔΏΙΟΙΒ; 8η4 ἰ0 δάνβῃοσ ἴῃ τϊδάοι, νἱγίαθ, δηὰ 
ΠΔΡΡΊΠ688,. . . ΕΟΒ ΕΥΕΚΒ. 

ΤῊϊ8 15 δὸ Ἰάθαὶ ριοῖασο Ηορϑβ δῃα δομβοϊδίϊοηβ {ἰκ ὑμθδα παᾶνς, 
10 ΘΥΘΥΥ͂ δρ6 οἵ (ΙΒ. ὨΣΥ, βυρρογίοα 1Π6 ταϊηἀβ οὗ π]]οη 8 οἵ 
ΟΊ ϑ. 88, ἰη {6 0} ]6 δηᾶ γοϊγοα παῖ κα οὗ 116, 88 νὰ} 8δ8 ἴῃ 
οχϑ! θα βϑίμ ]οη8. ὙΠΘΥ ΟΠ δογθα δηᾶ δηϊγτηδίθα [Π6 τιϊηἀβ οὗ βιιο ταθη 
88 {Π6 ἰ,οτὰ ΟΠμϊοῦ ἐ πδέϊο6 Ηδ]6, Ῥαβοαὶ, Νονίοη, Βου]ο, μοοΐο,.Αἃ- 
ἀϊδου, Βοογῆδανθ, οτὰ Πγι(οΐοη, Βαγοη ΗΔ, ]οσ, δὲν ΝΥ ΜΠΙΔτὰ «Φ0Π68, 
Βοδίῖῖθ, 8 Πα νΘΥΥ ΠΊΔΩΥ ΟΙΠΟΣ αἰδύϊηρυ Βη6α ἰαγυηλθη (αἀϊνπ68 ἀγα ἀ6- 
δ ση α γ οταϊ64}, Ὀθοτἢ Βτιυβἢ ἀηὰ ἔοτοῖρη, ὙΠΟ ἀρρ 168 {Π61Ρ τα ΠΥ 
1η16}|6οἰ8 10 [26 ᾿πνεβραϊοι δηὰ δἰ ποι δίϊοῃ οὗ {π6 δυἹάθηοαβ οὗ 188 
ΟἸ γι δδ ΤΘΟΟΓᾺΒ ; δπα ψὮΟ86 [ἰἰγ68 δῃα Ὑυϊτησθ νν1}} οοητίηθ ἴο Ἰη- 
βίγσιιοῦ αηὰ φαΣ Ὗ (Π6 σοῦ], 8ο Ἰοῃρ 88 ἴπ6 αὐ οἵ ῥγϊμίϊηρ β.4}} ρβγρθ- 
τυδῖθ ΤΠ ΘΠ. 

ΘΝ ἀτὰ δα οἴἴδοίϑ ψηϊοῖ {πὰ ΟΠ γι βύδη τονοϊαἰίϊοη 88 δοϊια Εν 
Ρτοάυςσοά οἡ {π6 Παρ πθ88 οὗ παίϊοῃβ, 88 τ 6}] 88 οὔ ἱπάϊνιάαβ. ῬΆὶ- 
ἸΟΒΟΡἢΥ δῃὰ 1ῃ βάν (πὸ αν 866Π} 8.6 δἰἰϊκα ᾿πδαθαυδῖο [0 86- 
σΟΠ 15} (Π6π|. “Ἵπ| ουἱΐ ἔγεο, 6 κον, δγίηφοίὰ ποΐ γογλ φοοα Κγιῖ, 
1, τπογοίογθ, ἐδὲβ γουοϊαίζοη το 76 ποί 9 Ουά ἐξ οσομίά ἄο ποίλίπφ. 

ΒΕΟΤ. Υ. 

ΤῊῈ ῬΕΟΌΠΙ͂ΑΒ ΑΥΑΝΤΆΑΟΕΒ, ῬΟΒΒΕΒΒΕΌ ΒΥ ΤῊΞ ΟἩΒΙΒΤΊΑΝ ἘΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΥ̓Κ ΑἸ ΟΤΗ͂Ὲ ΒΝ 

ἘΞΊΙΟΙΟΝΒ, Α ὈΒΜΟΝΒΤΒΑΤΙΥΕ ΕΥ̓ΙΘΕΝΟΣ ΟΣ ΙΤϑ ὈΣΥΙΝΕῈ ΟΒΙΟΙΝ ΑΝ ΑΥΤΗΟΕΙΤΥ. 

Ατν, {(π6 ἰγτυιἢ8 βἰαίθα πὰ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ Ρᾶροδ νν1}} ἈΡΡΘΑΓ 8.1}} ΠΊΟΓΟ 
αν ἀθηΐ, 1 τὸ σοπδιάον πα ΟἿ γ βίη σενοϊαιίοη, ἃ8 18 βίϑη 48 ὁρροβοὰ 
10 411 οὐδοῦ τ]! σοη8. ΟΥ Ῥγοίθη θα σϑνοϊδίϊοηβ. Τὴ Θχοθ ] ΠΟΥ οὗ 
1Π6 ΟΠ γϑύδη γον δίοι ΟΟΠϑϑῖβ ἴῃ {}118, 1Βαῦ 1Ὁ ροββθββθθ ΑΚ ΑΚ - 
ΤΑΘΕΒ ΨΉΗΙΟΗ ΝΟ ΟΤΗΕΕ ΒΕΠΙΟΙΟΝΒ ΟΚ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝΒ ΗΑΨΕ, δ (ἢ 6 
ΒΆΤΩΘ ἔτὴ6 ἐπα [Ὁ πᾶ89 Ποη6 οὗἩἨἁ [Π6 ἀείδοίθ ὈΥ Ὑιο {ΠΟΥ͂ ἃγ οἰδγπο- 
[ογ8θα, 
γε αἴἴἕἔττη, {παῦ πὸ οἴμοὺ στο] ρίοη οὐ σον αἰΐοῃ δ88 δαναηίασοβ 

οαῖαὶ το {ποβ6 οὗ ἴπ6 ΟἸ γιβιιδη σου ύϊοη οὐ γο σοι ; [ῸΓ ὯῸ ΟΙΝΟΥ 

νρδι δ δνείσαχ οἱ ΤὨΘΟΪΟΩΥ, Ρ. δδ5. 



«4 ῬΥΟΟΓ 9 6 1) ἰυίπο Οτίσίηπ. 43] 

45 Ρῥγοίθηα ἰὸ αν Ὀθθῃ οομῆσιηθά ὈΥ δποϊθηῦ ῥγόρἤῃθοῖθθ. Εὔνθῃ 
Μομαδιμπιθὰ Ὡπουραῦ 10 Ὀοίίον το ΟὈ]ζ6 τηθὴ ἴο 681} [86 δογιρίυγοβ ἴῃ 
αυοδίοῃ, ἴπδη [0 ἀοῦῖνθ ΔΠΥ Δυρυμηθηΐβ ἴσοῖὰ {ποῖὼ, το ταῖρι ΐ 
ΒΕῦν6 ἴ0 οοπῆγηι ἢ18 τηϊβοίοῃ. ὙΠΟΓα ἀγα ἱῃάθο βονοσαὶ τοὶ ρΊΟΠΒ 
γΠΙοἢ Πᾶνα Πδα (ΠΘΙ͂Σ τηϑγίγσθ, Ὀιὶ οὗἩ τιμαὶ ἀδβοσιρίϊοα Ὁ ϑυρογεῦ- 
τοῦδ τηθη, 80 Ὀ]ΙΠΑΪΥ οχροβοα ἐμ θπλβα να ἰο ἀδαίῃ, κα {π6 Ἰρποτγδηῦ 
Ελϑὺ [πάϊαπβ, ᾿πουδβαηἦθ οὗὐ πθοῖλ ργοβίσαϊ {πϑιηβοῖνοθ Ὀθίοσγο {Π6 
140] Φυρρογηδαί, δηα μυπάγοαθ οὗ ψ βοτὰ ἀδνοῖα {Πποπιβοῖνοθ ἴὸ Ὀ6 
οὐιβοὰ Ἷπ 186 τ μ6 68 οὗἩἨ [Π6 τρδοῦϊηθ {Πδὺ σΑΓτῚ68 (ἢ ΟΟ]οΒβα] ἱγωθρ8 
οὗ τοῖν 40]. Βαΐ πο σοϊιρίοη, Ὀθδιθβ {π6 ΟἸ γιβδη, νσϑ8 ουοσ Ὁ0Ὴ- 
Βγηθα ὮΥ ἴΠ6 Ὀ]οοά οὗ δὴ ᾿πῇῆπ|ῖ6 πυμιῦοῦ οὗὨ βθῃβιῦ ]6, μπαάογϑίαπαϊησ 
ΤΑΆΥΤΥΓβ, ὙΠῸ ΨΟΪΙΆΓΙΥ βυβδγοα ἀθδίῃ τη ἀδίθηοθ οὗ σηαΐῦ {πὸ ν μαὰ 
Β66ῃ ; ὙῈΠῸ ἔτοπι υἱοΐομ δηα γο ηισαΐο ῬΘΥΘΟΠΒ, ὈΘΟΆΤΠ6 ΘΧΘΠΊΡΙΑΣΥ ἴῸΓ 
{π6 βαῃπο νυ οὗ {μοῖγ ᾿ῖνθθ, Ὡροὴ ἴπ6 οοπβάρηοα {ποὺ ποὰ ἴῃ {Π|6}Γ 
Μαβϑῖου ἢ δῃηὰ ΨὟῇῃο αἱ Ἰϑοῃησίϊ, Ὀοϊηρ ἀἰδροτβοὰ {πῃτουσπουΐ (Π6 ψοΙ]α, 
Ὀγ τΠ61γ ἀθαίῃ σαϊηθα Ῥγοβοὶ γίθβ;; δῃὰ τηακίηρ {πεῖν Ὀ]οοά {π6 βορὰ 
οὗ 116 οἤυγοῖι, ΘΠ ΘοΥ]Υ δι βετθα τηαγίυγάοιη, πανΐηρ οογίαιϊῃ 88- 
ΒΌΓΔΩΘΘ ΟΥἨ Ὀοΐης ΤΟΥ ΠΘα αἴον μοὶς ἀθαῖῃ; 8. οογίδι ἢ ΔΒΘΌΓΔΏΟΘ 
ν Ἰσἢ [6 ἀογινοα ἔγοτα τ μαῦ (Π6Υ ἐΠοηλβοῖνθβ δα ἔουπΊουν β6θῃ. 

γΥΎε ἢπα οἴδμοῦ το] ρίοηβ, ἰοῦ ργοίθηα ἴο Ὀ6 οοπῆγπιοα δηὰ δ1- 
{Ππουϑοὰ ΟΥ̓ ΒΟνΘΓΆΙ] διρηϑ 8ηα ΟΧΙΣΠΟΓΪΏΑΤΥ ἀνθηΐθ ἔγοτὰ ἢθάνυθῃ. 
ΤΊιυ8, {π6 ΕοΙ δη8 τιϑοὰ ἴο δἰίγιθυΐα ἴο {ποὶν τοὶ σίου 41} ἐπ δάνδῃ- 
ἰᾶσ68 ἴΠ6Υ οὈϊαϊηθα ον Γ ΟἾΒΘΡ πλοπβ; δπὰ {86 Δίομαιηπηθάδῃβ ῥτο- 
ἰδπὰ {μπᾶὺ {π6 στοαὶ δυσοδβϑοθ ἡ Ποἢ (ἀὐοὰ νῦ88 Ρ]θαβοα ἴο ρῖνα {061 
Ρτορμοῖ, ΘΓ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΓΆΙ δηα ἀπάθηϊδῦ]6 τηαυΐ8 οὐ {Π6 ἰγὰἢ οἶ 
{Ππ6}ν το σίοθ. Βαῖ ἴο ῥγοίθηα ἐπαῦ ὕδπιροῦαὶ ῬγΟΒΡΟΥΥ 18 8. οογίβ!η 
σπαγαοίοῦ οὗ ἃ ἰγ6 το] ρίοη, οὐ Δάνθγδι υ {παΐ οὗ ἃ ἔδλ᾽8δα ὁῃ6, 18 ἴο δὰ 
Ροβα {παῖ 1τῃ6 πιοϑῦ ὑγοῆιραίθ ψσϑίοῃθβ, ρον θα {ΠΟῪ τὸ ΒΆΡΡΥ ἱπ 
1:18 νγουῦ]ά, ἄγ [Π6 ρσγαοαύθϑ ανουγιῦθϑ οὗ ἀρὰ. Βυῦ σογίδιηϊυ 10 18. ποῦ 
ῬΓΟΒΠΘΓΙῪ ΟΥ δἀνογδιίν δυπρίψ οοπδιἀογοα, Ὀσὶ ῬΓΟΒΡΟΥΠῪ ΟΥ̓Δ ΘΓΑΙΥ 
ἃ5 “υγείοίά ὃψ Οὐοα οΥ ἠΐδ ὑγορλείε, ἰμαῦ 18. ἃ Οαγίδι ἢ ΟΠδγβοῖοσ οὗ {γι|6 
τοὶ ρίοη ; δπὰ σ ἤθη νὰ δίἥγιη {παὶ βονθγαὶ χα γδογἀ ΠΑ ΓῪ ανθηΐβ ὑθαγ 
γγ  Π688 [ο {π6 (τυ ἢ οὗὨ ΟἸ ΓΙ ΒΕ Δ}, 76 πλθ8ῃ ΟὨΪΥ ἴπο86 ουθηΐβ ῃν ΠΙΟἢ 
Παα Ὀδοὰ ἔογοίοϊ ἃ ὈΥ {Π6 Ργορἢοίβ; 88, [ῸΓ ᾿Ἰηβίβῃοθ, {π6 ΠΑ] πρ οὗ [Π6 
Οομί δβ, [μ6 ἀοδίγιισου οὗ « Θγιιβαί οι, δὰ {π6 οϑίδ Ὁ] Ἰϑῃμηθηΐ οὗ 16 
ΟἸ γιϑιϊδη οἰναγοῆ. ΕἾΠΑ], Π6ΓΘ πα Ὀ6 Βονθσγαὶ στο] ρίοηβ (Παΐ ΤΉΔΥ 
ἀεοοῖνα, Ὀὰΐῦ 1Ὁ 18 ον {π6 ΟἸ ται τοὶρίοι {παὶ οδῃ ἰγαν βα ΒΥ 
τηΔη Κιη, ὙΠΟΓῈ ΔΓΘ ΒΟΙῚ6 ΓΟ] ΊΟΙΒ ἀτου ἠὰ ὍΡΟῚ ἔα υ]οιΒ ταῖγα. 169, 
δι σοηῆτγιηθα ΟΥ̓ Μ]Π6 8868 θ851}ν οοηνϊοίθα οὗ ἱπιροβίιγο : Ὀὰΐ 11 18 
ΟὨΪΥ ἴπ6 ΟΠ τϑδη το] ρίοη ὑπαΐ 18 ΕΓ ΠΙΪῪ δηα 3011} οϑίδ Ὁ] ἸΒῃμ6α προ 
για ταῖγα 168 ἀπα νδ]ἃ (οϑιϊπιοηΐθβ. [Ὁ Δρρθῶγθ, ἔμθη, τπαῦ ὯΟ το] σίοη 
1ἴπ {Π6 νου] ἃ ̓ ὰ8 δυο οχίσγδοσ ΠΑ ΥῪ απ} }} Βα. οη8 88. {16 ΟΝ γι διΔη 
το] σίου ; οὗ ψ ΒΙΟἢ 10 πηυϑῦ αἶδὸ Ὀ6 αἰὐθτγτιθά, {Ππᾶὶ 1 18 ἴγθα ἔγομιχ 4]]} 
Βυοἢ ἀοἴδοϊβ ἃ8 ἈΓῈ ᾿ποϊάδπί ἴο Οὐ ποῦ σοἰ Ἰρ]ΟΏΒ. 

Νο ἄθδρ γεϑραγοῦ, πὸ ζγϑαΐ βαρδοι(Υ ΟΥὁἹΎ ραποίγαίοη οὐ τηϊηά, 18 π6- 
ΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴο αἰβοονοῦ (18 ἰγατῃ ; [ῸΓ 10 15 τηδηϊδδί ὑπαὶ {π6 ΟἨ γι Δη 
τοὶ σοι 18 πού ἀοϑισηθα ον ἴῃ βαδ ϑίδο οι οὐ 1.6 ὀλγμδὶ δὰ του] 
Δρροί68 οὗ Ἰη6ῃ, {πκὸ {πα οὗἩἨ ἴΠ6 «6νγϑ, ὙΠῸ ἀβρίγαιΐ οΪΥ δἰ δσ ἴθιὰ- 
ΓᾺΡ ὈΣΟΒΡΟΥΓΠῪΥ ΔΠ4 Ὑγογ] αΪγ ΡΟΙῺΡ ; ΠΟΥ 18 1Ὁ 8 τηοηϑίγουϑ του, 
ἸΚκ6 ταδὶ οὗ {π6 ἀποϊϑηΐ ϑαπιασιίαῃβ, 846 πρὸ οὗὨ δ συἱάϊου]ουδβ πλϊχίιγθ 



432 ϑιερογίονὶέψ 0 ἐλ ΟἸι»ϑέαπ Ἰευοίαξίοη, 

οὗὨἨἉ [π6 ρασϑη δηᾶ «6 ῖβθα το] σίοη ; ΠΟΥ Ἦ88 1ζ 8ΩΥ οὗὨ {16 Δ} 8 οσ 6χ- 
ἰτανασδηΐ Βυρογθίλ ὁπ οὗ {π6 ραρϑὴ σα] ρίοθβ. Βαῦ δ5 1 σου]ὰ ὀχίεπα 
(18. ομαρίογ (αἰτοδν ροσμαρβ ἴοο Ἰοῃρὺ ἴο ἃ ἀϊβργορογίομαίθ ᾿θηρίῃ, 
Μ6͵Θ ΜΘ [0 ΟΡΡΟΒ6 1ὖ ραγου Υν ἴο 411 {16 ΘΥΤΌΣΒ οὗ ΟἾΠΟΓ ΤΟ] ΡΊΟΙ8, 
76 8}|8}} ΘΟ ἔπ ΟΌΓ ΟΠ ρΑγίβοη ἴο Ββμονηρ [Π6 δἀνδηίΐαρεβ ροββεββοᾶ 
Ὀγ ἴῃ ΟἸγϊβδῃ γο]σίοη νὸν 811 {86 τϑϑῖ, ἴῃ {86 10] σὶρ τεβρθοίβ: ---- 

Ι. ἴῃ 15 ΡΕΒΕΞΕΟΤΙΟΝ. 

Οἰδετ τε] σίομβ, 88 Ὀεϊηρ' ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΙΥ ΟΥ̓ Βυπιδπ ἱηνθηϊίοι δηὰ ᾿μβεϊ οι, τσοτα 
[οττηθα ὈΥ ἄσρστοοβ δῸπι 86 ἀΙδγθηῦ ἱππδρὶ παι! οἢ8 Οὗ ΒΕΥΘΓΆΪ ῬΘΥΒΟΏΒ, 80 8016 68- 
αἰνεῖν τηβὰθ εὐςἢ δα 05 ΟΥ δ᾽ ὑθγαῦϊοηδ 88 [ΠΘῪ ἱπουρθῦ οοηνθηϊθηῖ. ΤθῈ Οτροῖκς, 
ἴογ δχϑιηρίὶθ, δὰ θὰ βουδϑγαὶ ὑπίηρβ ἴο {δῦ Γεϊ σίου το ΠΟΥ τοοοϊνοὰ ἔγοπι [ἢ 8 
Ευγριίίδηϑ: δπὰ {86 Βοιηδηβϑ ἴὸ {δαὶ πϑίος ΠΟῪ μδὰ σϑοοϊνοὰ ἔγοτι {μ6 ατθοκϑ. 
ΔΙ ηοΓ ἱπιρτονθὰ ὑροη {1 8686 [658 ̓ ἱπιριοὐΐο8 οὗ δίπιοη Μαρι: δηὰ ϑαϊυτηΐηυ 
απὰ Βαβι ἀθ5 δα ἀρὰ ἰο {8086 οὗ Μοηβηᾶογ Απὰ {Π6 τγϑϑϑοῃ 18, Ὀθοδυβα ΠΊΘΠ ἃΓῸ 
ΠΟΥΟΣ ὝΘΒΓΥ ΟΥ̓ ἱπυθηϊ προ, ΠΟΥ [86 ῬΘΟΡΪΟ οὗ Ὀ6]ονηρ, πόνο ιῖοβ. Βαϊ ἰδ 'β ποῖ 50 
πὶ 186 ΟὨ τ ϑιίδη τοὶ σίου, τ ΐοἢ τγα8 τ ΒΟΙῚῪ ἀ 6] Ἰνογθὰ Ὀγ ΟΠ τί, 18. δπιγοὶγ σοη- 
ἰαϊηοα ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥ οπα οὗ [86 (οΒρ618, δῃὰ ουθῃ ἴ ϑδοῖὶ οὗ 86 ορίὶβϑι 168 οὐὗὅἁἨὨ 1Ὧ6 Δροβέ]6β. 
ὙΥμαίονοσ δ᾽ ογαιοὴβ τπθὴ ἢάνα ἐμβουρδὶ Αὐ ἴο τὰ Κα ἱπ {μ6 ἀοοίσί πα νοΐ Ομ γῖβὶ 
Ὀγουσδῦ ἰηῦο 188 ποτὶ ἃ οὔἱγ σογγυρίοα 108 ΡΟΤΠΥ δηὰ βρί τὶ] γ, 88 Ἀρρθασβ Ὁ 188 
στοδῖ ἀἰβρσορογίζοι ἴβ6 γα 18 δαῦννθθῃ ἘΠ) 6 δροβίοὶοϑὶ ἀοοίσηθ δηὰ {86 ΟΥΑΙ ΏΠΑΓΥ βρθοὺ- 
Ιατοπ 5 οὗ πιθῃ. 

11. 1 ἰζ9 ΟΡΕΝΝΕΒΒ. 

Οἰδας σοὶ ρίοηβ ἀυγβὺ ποῦ βῆονν ἐμοπηβοῖνοθ ορθηΐΪγ ἴῃ 7.11} ΠΙρδΐς, δὰ ἐπουοοτα τσοτο 
νοϊοὰ νοῦ τὶ ἢ ἃ ΠΊΥΒΙΘΓΪΟΙΒ βίίθποθ δηὰ αῇἴεοίοα ἀαγκηθδβ. ϑόιμα οὗἩ ἰδ6 (ὐποοριῖςβ 
οδοβα {π6 ηἰσῃΐ ἴο οονοῦ [86 ΠΩΡΌΣΥ οὗ ὑμοὶρ δου ]6 χηγδίοτιθβ Απάὰ 186 
Βοπηδῃβ δχροβοά {μοιηβαῖνοβ ἰο {86 ΒΔ 0 Σ]0 8] ΓΑΙ ΠΘΥῪ οὗὨἨ ὑθοῖν ροείβ, ὈῪ Ὀοΐηρ 80 σβσγο- 
Ὰ] ἴο φοποθαὶ {86 γγογβμῖρ ΠΟΥ Ραϊὰ ἰο τοῖς σοάάε88 Βοπδ. «0]14η δηὰ ῬΟΓΡΌΥΤΣΥ 
οχογίρα 4]} {μοῖν ἰδ]θηΐβ, οἰἤ ον ἴο 86ῖ οΥ͂ το τι ἀϊουίουθ δηή οἴδηϑβινο σογοιηοηΐθβ οὗ 
Ῥσδηΐβηλ, ΟΥ 10 ΡΔ]] 8.6 (Β6ὶῦ βιρογβι θη, ΟΥ̓ ΒΕΥΘΓΑΪ νδτίουβ μα ὡκήκυυλεν οὗ ἴξ; 
88 ὙΏΘη ΠΟῪ ΡΟΒΙ ΓΙ ΟΙΥ αἰτιηοα {μαὲ (ΠΟΥ Ὑγουβμῖρρο ΟὯΘ ΟἾΪΥ δοργοπιο αοά, 
τῃουρῇ ΤΠΘΥ δοϊζηον  οἀρσοὰ δ [86 βδπὶθ (ζπη6 ΟΣ βιυδοτγάϊηδία ἀοἰτῖ68, ἀδροπάϊησ 
9Π6 ὕροη δῃοίμεου ; δῃὰ ψ βρη {ΠΟΥ͂ Θπἀθανουγοά ἴο ᾿υΒΌ ΓὙ (Π 6 τγοσβδρ ἱμοῪ ραϊὰ [0 
τμοῖν Ἰά018, ὈΥ υυδίῃρ᾽ ΤΔῊΥ βυ0]6 δπὰ πος ἀἰϑυϊποιίοηθ. [1 15 οογίδιη μδὺ ἴθογα ἷἰβ ἃ 
ῬΥΪμοῖρ οὗἁὨ ργίάθ ἱπ {86 Ἀθαγίβ οὗ τηϑῃ τὶς 18 {86 Υθαϑοὸὴ ὙΓἘῪ {ΒΟΥ οδηποῦ δπάυτα 
ἴο Ὀ6 ὐοιεδι οὔ οπίογίδ! ἴῃ σ ΔΠῪ ΔΟϑυγὰ δπὰ οχίγαναρδηϊ οριπίοηβ, 80 {μὲ νἢρθη- 
Ἔν ον ὑΒοἱγ Ῥαββίοῃ8 ἢὮδνα τηϑάθ {μ6 1 ΘΙ ὈΓΔΟΘ 8 ΓΟ] σίου τ ΒΙοἢ ΒΘΟΙῺ8 ποὲ ΥΘΥΥ͂ ΓΘΘΒΟἢ- 
ΔΌΪΘ, ΤΠΘΥ ΘΙΏΡΙΟΥ 4}1} {Π6 1} ἱπσο ΠΥ ἴο τηᾶα 10 δὲ ἰϑαϑὺ ἄρρθᾶγ οοηβοπαπέ ἴ0 γθᾶβοῃ, 
Βυῦ τἨμῈ86 ΟΒγιβιίδη τοὶ βίου γΘαυ 68 ΠΟ γ8 1} ἴο σου ἷΐ, ΠΟ τηγβίθυϊοιϑ β᾽]6 ποθ, πὸ ἀδυῖκ 
ἀἸββ᾽ πη] το, οὐ οἶοβα ἀἰβσυΐβα, ΔΙ ΒουρὮ [Ὁ ρΓΟροβαβ βαοὶ ἔιρᾶς οὗ ΟὈ)θοῖβ ἰο 8 88 
ΓΟ ΨΑΒΟΪΥ ΘΟΠΙΓΔΥΥ ἴ0 8}} ουγ ργοιἀϊοθβ δηὰ σϑοοῖνθα ορίπίουβ. ὍΤῆα βροδί[68 ὕγϑο! Υ 
σον θβ8 {παὺ ἴδ ργθδοβῖηρ οὗ ἔπ6 ἀοβροὶ ἰβ, 88 10 τγεσθ, δὴ Δρραγοηῖῦ ὉΥ : Ὀὰΐ γε 
(ΠΟΥ͂ ϑβαγο 8 {πα οα γγᾶϑ σϑβοϊνοα ἴὸ βᾶνα (6 που ἁ ὈΥ ὑμαῦ βϑθπνΐηρ, Οἷνγ. 
ΠΟΥ Κπονν (ἢδὲ [Π6 ἀφαίμ οὗ ΟΠ σὶβὺ ὈδοΆπιο ἃ βοδπάαὶ ἴο [86 ὅν, δῃὰ ἃ (Ὁ}}} ἴο 186 
Οτοεῖϊς ; γοῦ {ΠΟΥ Ῥυ ] οἷν ἀδοϊαγοὰ ὑπαὶ ΠΟῪ γα ἀσίοστηϊποὰ ποῖ ἴο ΚΟ δῇγ 
(πΐπσ βᾶγα 658 Οδτγῖδὶ δβηὰ ἷπὶ ογσυοϊβοᾶ. Απα μον δοπιθβ ἴξ, {86 πη, ὑμ8ῃ 186 γ αἰὰ 
ποῖ τὴ 186 ἰοαϑὶ ἀόρστοθ οχίθπιιαῦθ ΟΣ ϑμάθανουγ ἴο ϑοῆθῃ ἴἢ6 δθῆβ6 οἵ {πδΐ βοοιμησ 
ῬΆΓΔΟΟΧ (80 ἊΣ ὙΟΓΘ [ΠΟΥ͂ ἔγοπι ΘΟ οα]ηρ 10), Ὀὰΐ ΟΓΘ δίγοπρν δὰ {}Υ Ρογ- 
βϑιιάοα οὗὨ [π6 τγα ἢ οὗὨ (πδὺ δἀόογαῦϊα ταγϑύοσγ, δηὰ [86 δουπάδποα οὐ ὑποὶγ ὑπο Σ- 
διδηἀΐηρν βαυνθὰ ΟὨΪΥ ἰ0 8 Κ6 ἴποθῖὰ τρογῈ {ὉΠ} ΘΟ ΡΤ Βοηα ἴδ6 ΘΕ ΓΟΔΟΥ οὗ (86 ογοβϑἢ 

111. Ιῃ 18 ΑΘΑΡΤΑΤΙΟΝ (0 ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟχΊβίϊηρ δίαϊα δῃαὰ (ομβεςα!οη, 
Δηα ἴο {Π6 (Αρδοι 68 οὗ 4}} τβϑῃ, 

ΠῚ τῷ ὑγοσθ βίγί οι γ ἰο σοηβίθσ βοπιθ σ ρίοη8, γα 8μου ἃ βηᾶ ἐμαϊ (μ6 σσοτὸ οἱ 
βγϑῖ, ἴον {Π6 τηοϑὺ μαζί, ἱπβυϊϊαιθὰ οἰτμοσ ΟΥ̓ Ροδὶδ οὐ ῬἈΪ]ΟΒΟΡΏΘΙΒ; δὰ {μὲ (Π6Ὺ 

8566 8ὴ δοζομηΐ οὗ [8680 ἴα͵86 ἰοδοθογθ οὗ ΟἸ γί δι δ γ, ἰπ τ. 1αγάπογ Β ΗἰξιΟΥΥ οὗ 
Ἡοτοιίς8. 
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ΘΌΘΓΑΙΙΥ͂ Βργδηρ ἤγουν {{π|8 βρογίϊνα οοηοοὶῖβ ΟΥ̓ ΝΕ ϑρθουϊδίίοῃβ οὗἁἩ {86 Ὀηάᾶοτ- 
Βίαπαϊηρ ; τ ἰΐο ἢ 8 186 τϑΆβοη ΜΕΥ ΤΒ6Υ ΘΓ ποῖ 80 Ὠπίνογ δ Υ ἀρρσονθά. ΤῈ 
ῬὮΠΟΒΟΡΟΓ5 μα μὴ ἀογιαοὰ [86 τεϊ σίου οὗ (Βα νυ ρα ; πὰ (86 νυρὰν ὑπάογβίοοα 
ποιδίηρ οὗἉ δ6 τεἰϊρσίοη οὗἨ (μ6 ΡἈΠ]οδορμογϑ. ϑοογαῖθβ τ ἀϊουθα {Π6 τοὶ ρίοη οὗὨ 186 
Αἰβοπίδηβ; δηὰ {86 Αὐβοηΐδηϑ δοουβοὰ ϑοογαίθϑ οἵ ἱτρίοιγ δηὰ δι μοίβη, δηὰ οομ- 
ἀοιηηθα πἰπ ἴο ἀραὶβ. Ὑὴο Ο γί βεϊαπ σοὶ ρσίοῃ δἴοπα 18 ΔΡρσγονθα ὈοΙᾺ ὉΥ [86 ρβ11ο- 
δΟΡΒ ΕΓΒ δηὰ αἷδὸ Ὁ [86 νυ σὺ ρθορίβθ, 88 ποῖος ἀδραπαϊηρ ἀροῦ [86 ἴσπογδηςα οὗ 
186 ἰαλύοτ, πος ῥγοοθϑάϊηρ ἔγομῃ ἴμ6 Ἰδδσπίησ οὗ 86 ἔοστηοσσ. [ἐ δα8 α αἰσίπδ οἤϊοαου 
απα ἀαργρεαδίε ροισθν,, διιϊίαδῖε ἰο αἰ! Ἀδαγίδ : τὶ ἰΒ δἀαρίοα ἴο 41] οἰ ἱπιδῦθϑ, απ ἴο δου ΥῪ 
οχ βυϊηρ δἰδιθ- οηδιϊ τίοη, δηὰ 15 δυϊνε ὕο 411} οἾ65968 οὗ [86 Βυϊηδη ἰηἰο]ϊοοῖ, ἀπὰ τὸ 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ νΑΓΙΟΥ ΟΥἨ δυπιλῃ ΟΒαγβοῦου. 

1. μὲ Ο)ιγιβεϊδῃ σοὶ ρίοη 8 δἀδρίοα ἴἤο Βασταοηΐβθ τὶ ἜΥΘΓΥ οί βεϊηρ βίδίθ οο- 
διϊτυϊοη. [0 Βι8, ἱπάθϑι, ποι βίην ἱπηπηοάϊαίοῖ Υ ἠο ἀο υῖι ροϊεἰοαὶ δαῖτα. 1 
[8] 008 ΘΥΘΤῪ ἱπάϊνί τι], πὰ ργοάμοοϑ ἰπ πὶ ἐμαὶ Κηον]θᾶχε δηὰ ἔποβα ἀϊεροδὶ - 
(ἰἸοη8 δηα (δεἰπρα, το ἢ ἘΠΕΣ Β Βἴτα 0 ᾿νε οοηἰθηϊοα ἰῃ ΔΩΥ ῥἷδοθ, δηὰ Ὀδοοπηα ἃ 
υιϑοία! ΟἸἸ ΖΘ ἀπο Σ᾽ ΘΥΟΡῪ ἰεὶπὰ οἵ οἶνὶ! σοπδιϊξυιίοη, πὰ ἃ (δ ἃ] δὰ δ)θοὺ οὗὨ Ἔν οΥῪ 
Βογδγημμθηῖ. [Ὁ ἀ065 ποῖ, δΔοοογάϊηρ ἴο [86 ῥγὶποῖρ 68 οὗἁἨὨΎ [5 Αὐἴδογ, ογθοῖ ὁΠ6 δίαιτα 
ὙΠ ΠΏ ΔΏΟΙΒΟΓ, ὯῸΣ ἀο68 ἰῦ ἴῃ ΔΗ οδὯ86 ἀϊβίυτγ {π6 ρυὉ]1ς ἰσαηαυ !γ (τ Ἰογαὶν 
διὰ ἐγ ὈἱοΥ ΔΓΘ ΠΟΝΟΓ ἀἰρυπιναῇ, ΠΟΡ σδῃ [86 Ἰηϊογοδὶ οὗ ὑπ6 σα ΓΟὮ ΘΥΘΓ ΘΟΙΩΘ ἷ 
ςΟἸ βου ἢ (δαὶ οΥὮὨ 186 ρονοεγηπηθπί. Οπ ἔπ οἰἰοῦ μαπὰ, (παὶϊ ϑἰαῦο, νγῆοβα εἰςἰ- 
ΖΘ Π5 Ββου]ὰ γραϊψ Ὀ6 ἔστη ἈΟΥΘΘΔΌΪΥ ἴο {π6 ρτίῃςοΐρ 68 οὗἨ ΟΒνϊβεϊδηϊ ἐγ, τσουἹὰ υπ- 
ΠΠ. ΠΗ ΒΔ Ὀ6 (86 Βαρρίεϑὲ δηὰ πιυδὴ ἤουγίϑῃιησ. [18 γυϊοσϑ σοῦ ὰ μανο {86 τηοβὶ 
ΔΒ ἔα], οὐδαϊοηϊ, ἀπὰ δοῖϊνα βυιὈ)θςῖβ ; δῃὰ {Π6 βίδα ἰ86 1} πσουϊὰ 6 ἀϊδιϊησυ βη ρα 

ἴογ δηὴ ογάθγ, νος που]ὰ πθοὰ πὸ ῬΟΥΤΘΓ ΟΥ σομϑίγαϊηϊ ὉΓΥ 118 ργοβοσνδίίἼοῃυ. Τμα 
ΑΥΐδ Δηἃ βοίθῃςθϑ ὑοῦ ἃ ουτΒῃ ἰἤθτὸ πίιμουῦ Ὀοὶηρς δουβοα δηὰ πιδάα {86 Τη68η8 οὗἁ 
Ῥοϊβομίηρ {Π6 τηογα}8 οὗ (6 ρϑορὶθ: 1 αἷδο σουἹὰ {βοσα Ὀ6 οπ͵ογϑὰ ἵπ ἐμ πηοβὶ 
ΔΓΘΟΒΌΪΟ δη ἃ Ὁγαηαυΐ ΤΩΠΠΟΓ, ἀπα 41} ΡΓΟΡΘΓΟΥ δηὰ σι ρδῖϑ πουϊὰ Ὀ6 ρογίδει [Υ 86- 
ουγοὰ. Νὸο 8ἰδῖδ σου] Ὀδ6 τζογα βγιγ οοηποοίοα ἰοροίδμοσ, δμἃ σομβοα  ΘΏΟΥ ΤΟΣ 
ἰογγῚ Ὁ]6 δηὰ ᾿πνϊ ποῖ Ὁ]6 ἴο [(8 δου 68." 

2. ΕἸγίΒον, ἴ86 ΟΝ τ βίη στο] σίοη ἰ8 δἀδρίοα ἰο Ἔσο οἶδ88 οὗ ἔπ6 Βυπηδη ἱπίο]- 
ἰεεῖ : 10 '5 ἰδνοὶ ὕο 186 σϑρδοί(υ οὐ 188 πλοϑὲὶ δίπιρίβ δπὰ ἱσπογβηῦ, ἐμβουσὶ 1Πβ ΠΊΕ Ὺ 
ΤΆϊ86 1 δῦονα {μα ΡὮΙ]ΟΒΟΡῺΥ οὗἁὨ ὑπὸ νγῖβθ : 1 18. βυ πλ6 τιουΐ ὈΘΙΏ ΠΙΟΟΙΥ βρθοὺ- 
ἰδίῖνα, δῃὰ βἰπηρὶα πιϊμουΐ Ὀδὶπρ τη68ῃ : ἴῃ 1ζ8 δι. ἢ ΠΣ} ργοβουνίηρ [18 ΟἸΘΑΣ 688, πα 
ἴῃ [18 Β᾽πρ Οἱ γ ργοβϑοσνίηρς 118 ἀϊσπὶῖγ. [ἢ ἃ ποτὰ, ἸΠ6ΓΘ 18. ΠΟΙ ΠΩ 50 ργοαῦ ΠΟΤῚ 80 ἰη- 
σοηδβί ἀδγαῦϊα πῃ ἠὐϑαβὸι ϑοσϊοῖγ, Ὀυὺ δῦ ΤΩΔΥῪ βοὴ ἩΆΥ 14] ὑπᾶὰ ον 118 σοποί ἀογαιίοη, 
δΔηά ἰδ 15 Θαυδι]γ δρργονοὰ οὗ δηὰ δάἀπιῖγθὰ Ὁ 4}}. [0 18, του ΟΣ, ποδὲ ποπάδγ- 
[ΟΠ δάἀδριοὰ ἴο ἐμοβα ΒΔ 18 δηἀ δϑῃ θη 18 ὙΠ] ἢ δργίηςΣ υΡ ἰπ (Πα δανδῃοθιθηϊ οὗ 
κηον]οάρσο δηὰ γοβποιμθηῖ, δηὰ Ἡθοἷ βθοῖὰ ἀθϑιϊηθιὶ ἴοὸ ΘΟΕ Ππ16 [ὉΣ ἃρ,68, 858 ΤΠ6Ὺ 
αν ἀοηα ἴοῦ 186 ᾿αδὴ τι γοα σοηϊωγίοδ, δηὰ ἴο βργοδὰ {δβοιηβοῖυθβ ΠΟΥ Δα ΤΔΟΣΘ 
νἀ ο]γ οὐὰσ ἰθ6 Βυπλ Γασθ. ϑίποα {86 ἱπίγοἀυοίίοῃ οΥ͂ (6 ΟΠ γβιίαη τοίου, 
ὁ Πυϊιηδη Ὠδίυγο δ48 τη866 τοδί Ἡλύλ ον δ δοοϊοιν ὀχρογ ποθ δῶν {ΠΥ γι. ΣῈ 
δη( ἴῃ {18 δ ναποοὰ οοπαποπ οὗὨ ἴῃ6 ποῦ], ΟἸιγ  βεϊαπ ἐγ, ἱπβίθϑα οἱ Ἰοϑίη 118. 8ἃρ- 
Ῥ᾿ϊοδιίοη δπὰ ἱταρογίδῃςο, 18 (οιπὰ ἴο "6 πόσα ἃπὰ τλοσὰ σοηροηΐαὶ δἃπὰ διϊδρίοά ἰο 
τὴ η᾿ 8 παίγο δπὰ δηΐ8ι Μρϑὴ παν ουὐϊρτονγη {86 Οἶποῦ ἰηϑι 0 ]Ἰ00}8 οὗἁἨ {π81 μογὶοὰ 
ὙΠ 6 ῃ ΟΕ 96 ΙΔΠΙῪ Δρρεδγθα, [18 ρ ἢ] Οβοργ, 1186 πλοάθ8 οὗἩἨ νδγίαγο, [18 βοΐ ΐογ, [18 ρα Ὁ]1ς 
πὰ ρῥτίναῦθ ΘοοΠΟΠΙΥ ; Ὀυὲ ΟἸΓΙΒΕ ΔΗ Πα8 ΠΟΥ͂ΘΣ ΒΏΓΟΠΙς 89 ᾿ητ6] 16οὐ ἢὰ5 οραπαά, 
Ὀμῖ ᾿Ἰὰ8 Αἰ να γ8 καρ ἴῃ δάνδηορ οὗ το π᾿ 8 δου 165, ἀπὰ ὑπίο] ἀθὰ πΟΌΪΟΣ νἱθννϑ ἴμ 
Ῥτγορογίίοῃ 88 ἰμ 6 0 πᾶνε δϑοθῃηἀθα. μα δίσμοβϑὶ ρονγαγβ δῃὰ δἤδοιοπ8 τς ΟΌΓ 
Ὠδίυτοα [88 ἀρ οὸ ἂν διὰ πιοτα ἴβδὴ δάθαυδῖβ οὐὈ)δθοίβ ἰῃ {818 τοὶ σίου. ΟἸ τ β ΠΣ 
189 ἱπάθοα ρϑου]αγῖγ διϊοὰ ἴἤο τ 6 πόσο ἱπιργονοά δίαψεβ οὗ βοοϊεῖγ, ἰο [6 τηογα ἀ6]}- 
οαῖα βδϑῃϑὶ Ὁ} }1π|68 οὐὗἩἨὨ τοῆποὰ τϊπά8, δηὰ δβρθοΐδ! γ ἰοὸ ἐμαὺ ἀἰδθδιἰδίβοιίοη ἢ 180 
Ὀτγοβθηΐ δβίδῦβθ, Ὑυβῖο ἢ δἰ ταγ8 στοῦ ΜῊ (ἢ 6 στον ΟΥ̓ ΟΣ πιογαὶ ροῦσοῦβ δπὰ δῇδρο- 
[οπ8. ΑΒ τιθῇ δάναῃο ἴῃ ςοἰν"]Ἰβαϊίοη, ΤΠ6Υ Ὀδοοηθ 88. ρι10]6 οὗ πιοπίδὶ βυδεγίηρβ, 
ἴο ἩδΙΟΝ τυάθσ ἃσοβ 8ΓΘ δίγδῃροι; δῃὰ ἴΠ686 ΟὨΓΙΒΟΙΔΠΥ 15 διϊοὰ (0 δϑϑιδρθ. 
Τιπασϊηδίίου δηὰ ᾿ητο]] θοῦ ὈΘοοτ6 τΔΟΓῈ τοβι} 643, δη ἃ ΟΒΥΙ ΒΟ Δ ὈΓΙησ 5. Ἰθθτω ἰγϑη- 
4ᾺΝ ΠΥ ὈΥ 186 δἴογηι] δηκὶ ᾿παρηϊβοθηὶ γι 88, (Π6 δοΐϊδπιη βηὰ ἀπθουπάθα ργοβροοῖδ 
νοι ἰδ πη Ὁ]1.5. ΤΠἘν5 δὕμοββ οὗ οὔὐγ το] σίου ἴο ποῦ διἰνβηοθα βίαχοϑ οὗ βοοι 
(πη ἰδὲ ἰὼ τινε 1 τγᾶαϑ ἰηϊγοἀυοσοί, ἴο τδηῖβ οὗ δυπμδὴ Ὡδίυγα ἢοὶ 6 ἄἀογο- 
Ἰοραὰ, βθθπὶβ 0 126 ὙΘΥῪ διγι κί. Τα το] σίου Ὀθαγδ [86 Τηδγ 8 οὗ δανίηρ ὁΟΙηΘ 
ἔγοια δ Βείπρᾷ γῦο ρογίοογ υπάοτγείοοῦ {86 υπιδη τη, δηὰ δα ΡΟΣ ἴο ῥγονυϊὰο 

1 ἨοΩΒετὰ 5 Ρίαη οἵ (ἢ. Εοαπάον οἵ ΟἸὨ γι βεϊδηϊγ, ΡΡ. 211, 212. Νον Ὑοτκ, 1838], 

ΥΟΙ, 1. ΕΡΕ 



434 ϑιιρεγίογίέν οΥ ἐλι6 Οὐ γί ἐίαπ Πευοϊαϊίοη, 

ἴον ἰξ8 ργόχτοαβ. Ὑπμὶδ οδίυσο οὐ Ομτ δ ἰδ 6 οὐ [86 παθῦγα οὗ ργόρῆθογ. 1Ὲ 
88 80 Δηϊὶεἰρδίίοι οἵὨ διΐατε δπὰ ἀϊδίδηϊ δρθὲ; δηὰ ὙΒθη Μ6 σΟμΒΊ 6 Ἀπ ΟΠρ γῆ πὶ 
ον το σίου κργάαηρ, τόσο, Ὀυὶ ἴῃ αοα, οδπ νὸ βπὰ δὴ δχρἰδηδίοῃ οὗ {815 ρεςα- 
Ἰιασιγ "1 

ΙΥ. [πῃ ἐπα ΒΡΙΕΙΤΘΑΙΙΤῪ ΟΕ 118 ῬΤΟΈΒΗΙΡ. 
Οὐδογ τοὶ ρίοπβ Ὀγουρμὲ τλδη ἤτοι δρί τυ δὶ ον᾽]εοὶδ ὑο ἔβοδα τ βιοἢ ΤΕΓῈ ΘΟΥΡΟΓΘΔὶ 

δηὰ φαυίδ]γ : [186 ΟΒτβιίδη σοὶ χίοπ ὈσΣηρ8 ἰδδῖι ἔγοτ ἴῃς οὈ͵θοὶδ οὗὁὨἨ ϑθδα ἴο ἔδόοδα 
ΟΥ̓ 186 ἐμπρ ῥεξφας ΚΙ να 411} πον ἰδαῦ θη ὑδ6 ποδί μβοηθ ἀοἰφα τὴθη οσ ποῦ- 
Βηϊρροὰ ἃ ἀδυ ὑπάθὺ ἃ βαπιδη Βῃδρθ, ΠΟῪ ὝΓΟΓΕ 80 [ΔΓ ὕγοτι Ῥϑγίηρ ἴο {μδὶ ἀΟΙΥ 4 
ὙΟΓΒΒΪΡ ἀπο ἴο 8 δβρί για] πδίυτο, (μηδὲ ὑΠαῖν δἀογϑιοῃ οοποίβιοιὶ ἱπ δανεγδὶ ραπι68, 
Βῆοννβ, δὰ αἴνθγβ δχθσοῖθοθ οὗ 8 Ὀοάγ. ὍΤ86 6ν͵ δηὰ ϑδιμασίίβηβ, ὈΥ̓ ἔμεῖγ Ἔβρασ 
ἀἰβρυῦοβ βοῖμον αἀοὰ νδϑ ἴο δ6 υουβῃ!ρρϑα ἴῃ ογυβαίθπι οὐ ου Μουπὶ Οοτίσζιμ, 
οχιϊη συ ϑμοα οἰ ατγὶγ, [86 ἴσα βρίγις οὗ σε σίομ, ἴῃ {μοὶς νἹοϊθης ἀδίθηοεβ οὗ {88 
δχίθγηδὶ ρασὶ οὗ ᾿ξ. Νδυ, ἴ86 ῥσορῃοίϑ οοπιρίαἰηθα (ὈΣΙΠΘΓΙΥ ὑδμαῦ ἰδ 6 'νγ͵2 τηδάς ἃ 
ἴγι ἔμδὺ ἰο οομδὶδὲ ἱπ ὈΟῪΣ ἡ τὰ 1 ῖσ οδὰβ 86 ἃ θυ γυθὶι, δὰ ἘΜΠΘΕΕ δὲ 88Κ- 
οἷοί δηὰ δδῆςβ.2 Απὰ δε Ηοὶγ ϑεσιρίυσα οὔϑεσνυββ, ὑπαὶ [86 ὑτιοδίβ οὗ δα] σεγε 
σποηΐ ἴο ουξ ἐΒαπιδοῖνοβ Ὑ}ΠΠ Κηΐϊνοθ δηὰ ᾿ἰᾶποθϑ, θη ΠΟῪ ΒΘ βορὰ ἰοὸ Ὠΐπι, 85 [ἴ 
ἴδβογα ἬΟΓΘ ΠΟ ΟἾΒΟΣ ὙΔΥ ἴο τα {πο φοὰ ᾿οαν ὑδοὶτ ῬΓΑγΟσΘ Ὀυῦ ὈΥ ἱπῆϊοϊ της 
Β ἢ} ΡΌΙ ΒΘ 18. οἡ ἴδεν ονπ Ὀοάϊο8.Σ ὍΤηθ χποάθγῃ «(6ὴὟὦὸ οδηποΐ Ὅς ρεγ- 
βιλθοα {μα τὸ βανα ὕθθ οδἹοὰ ἰοὸ ὑπὸ κπον)θάχο οὗ 1μ6ὲ συ ἀοὰ (που σὰ [ΒΥ 
δηὰ να 8}} ργοίδββ ἴο ρυὺ ΟἿΣ ἴσυδέ απὰ οοηβάδησα ἴῃ δἰπ)), Ὀδοδαι86 ἴπ6 } ρογοεῖνα 
ποῖ {δαὶ γγχ8 158 ΔΗΥ͂ ΟΟΥ̓ΡΟΓΘαὶ σογθιμοῃΐθβ. Απὰ [89 Μοβδιηηπιθάδηβ, τποσγα ἱστα]ῖ- 
δἰου5 (δὴ δβυρογϑι ἰοῦ, τηδῖκα Τμοὶσ τοὶ σίου δηὰ 108 Βαρρί 658 ἀδρεπὰ Ἴδε οὐ 
1Π6ῖγ δ6ῆβοθ, ἮΝ ΠΘα (ΠΟΥ ὙΟΣΒἢρ, ΠΟΥ ἰὰγη ὑμποτηβοῖνοβ ἑοπτασὰδ Μδοολ, δδ {86 
εν8 ἰυτποὰ ἰονασὰβ γυδδίθπι, δηὰ ΘΑΓΏΘΒΟΥ ἀθεῖγα οὗ (σοὰ ἐδμαΐ Βα πουὰ στον 
ΚΠΟΙ͂Σ ΒΩΏΒΟΒ ; δηᾶ δουρὶ {Π6Ὺ Βᾶνα α βοσγί οὗ σε] σίου σοδροοῖ [ῸΣ [δ ἰοξίοσβ (δ δὲ 
ΘΟΙΡΟϑ6 (86 πδιηα οὗ σοάᾶ, δηὰ (6 οη ἩΒΙΟΣ Ὁ 18 τε τἴδη, γοῦ ΒΟΥ ΔῈ δῃ- 
)οϊηοδά ἴο Ὄρρῦϑββ πη {δαὶ Ὅθασ (86 ᾿πηϑρα ΟΥ̓ οὐ, Ὀγ {δεὶν χοἰ σίο, τ δίς Ὀγθδῖδοθ 
ποίπίης Ὀυὲ νἱοΐίθῃςθ, ἔΥΥ, δηὰ ὀρ γοββίοη. 

Τῆδ ΤΟΆΒΟΣ ὙΒΥ͂ ΤΩ ΘῺ [8118 ὨΒΌΔΙΪΥ ΓΟΙῸ ΘΥΟΙῪ ἰἰΐρ ἰο {πδὶν ΒΘ Ώ865 18, Ὀδοδαβο δ 
ὙΓΟΓΒΒΙΡ (μὲ 18 ΟΘΟΥ̓ΡΟΓΕΔΙ αι ΘΟΏΒΌΑΙ 6 ΒΓ ΤΟΥ͂Θ ΘΉΒῪ ; ἰΐ ἰ8 τη οὗ Θϑθίοῦ [ὉΣ ἃ σζδπ 
ἴο ἴδῖκα {86 ϑπῃ [Ὁ ἃ ἀοὰ ἴδδὴ ἴο Ὀ6 ΘΟὨΕΙΠΙΙΔΠΥ οσσορίοα ἴῃ δβεοκίηρ δἤεσ 8 αοά 
ταὶ 16 ᾿πν 81 0]6 ; ἴο ϑοϊθιῃ δα Κ,δῖη68 δῃὰ (δδίζνα!ϊβ 1 ΒΟΠΟῺΣ οὗ ἃ ρῥχγεϊθηδοὰ ἐοἰεγ 
ἰδπ ἰο τοποόῦηῃςα πα. 56 1 ἴοσ [Π6 βακα οὗ ἃ ἔγὰ οπδ: ἰῦ 18 ΚΩ.ΟΣ οδδίεσ 10. δἰαν ἰὸ 
ἴαδὶ ᾿θδὴ ἴο0 σα ποῦῃοο 8 νὶς68 ; ἴο Βῃς; βρὶυἰ 8] δοΏσα, οσ Ὀον ἰο ἃ βἰδίιιθ, ἰμδπ ὥς 
αἷνα δἷδ ποι ΐο5. [Ὁ Ἄρρδϑδᾶγβ, θη, ἔμδι [6 ΟὨ γί βίδα σοὶ ἐχίου ὈΘΔΓΒ 8 πηοσ 6ΧΟο]- 
ἰομὺ σβαγβοῦδσ, 885 1ζ ψῖνυββδ υ ἴον (86 ΟὈ]θοῖ οὗ ΟἿΣ νοσβδὶρ, ποὶ ἃ αοὰ ὑπιῖορ ἃ Βυσηδῃ 
δῆδρο, Ὀυΐ ἃ Οοἀ {δὲ ἰδ ἃ δρὶγιΐ, 88 ἰδ ἰθδοῖθθ τι ἦ0 ΠΟΠΟῸΣ ᾿ΐπ), ποὺ τ ἢ ἃ σατπαὶ, 
Ῥυΐ ΠΏ 8 δρί γι [8] τγοσβδ!ρ ; δηὰ 815 ΟἸ γῖβὺ Βἰπη86 17 μ848 ΟΡ δἰ οσαηῖ!Υ ἰο]ὰ δ ἴῃ 
ἴμο86 ποσβ: Οὐά ἐξ α Ἔρίγιξ, απά ἐλεν ἰλαΐ τοογϑλὴρ ἀϊπιὶ πιδέ τοογελὶρ ἀΐπὶ πὶ ἐρίτι 
απά ἴπ ἐσιίλ. (οἴη ἵν. 24.) ὙΥ̓́ΒΟ οουϊά 411} δ΄᾽]5 πηπὰ σι ἢ δαοῖ οἰαναιοα ποιίοις ἢ 
Απα ΒΟΥ ΘΟΠῚ68 ἰδ ἐμαὶ ἢ6 80 Ἔχθθὶ ἰΘΉΕἸῪ δβαῖϑ ἀοπν ἢ ἴῃ ἰδαΐ δβογὶ ργεοαρὶ ἰμ6 σοί 
οὗ ἴσα Ταϊρίοη, ΟΥ̓́ ΒΟ ἢ πιθῃ ὈΘΙΌΣΘ γοσα ΒΟΙΪΥ ἱσπογδηὶ ὃ 

Ὕ. [Ι͂ἢ 1τἰ8 ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΞΡΙΕΙῪ ΟΕ ΤῊΝ ὙΥΟΕΙ,Ό. 

ςς ΖΕ ΔΔΥ Ὀ8 Βε!α οὗὨ 8}} οἵἴμοσ σοὶ σίοπβ, που ἀποορίίου, δαὶ (Π6Υ πᾶσα υ8 ἐο 
Ἰοοῖς αἴλονγ [86 ρμίθαβισοδθ δῃὰ ὑγοβίδ οὗ ἴῃς που] ἴῃ [86 τογβμῖὶρ οὗἩἍ σα; τδοτθαβ 1868 
ΟΒ γί βιΐδη τοὶ! βίο τᾶ 68 τὺ ρ]ογγ αοἂ ὉΥ τεηουπείηρ ἔα πουϊὰ, Τῆυϑ ἐδπθ 
ιοδίμθηϑ, ἀθδι ηἶΠρ ΤΆΙΒΟΡ ἰοὸ Ρ]6 858 εἰεπίδεί τοι ὑδδη {Ποὶν ἀοὶ 168, ἰηἰγοάσοὰ ἰηῖο 
τοὶ σίοη τ Βαΐίθνοῦ ΘΟ ἃ ἴῃ ΔΩ ῶΥ βδίιου δπὰ ἀϊνογὶ ἐπ οῖ ; δηὰ μα Μοβδιωσηθάδη 
Το χίοη, ποῖ Ὀαΐπρ' Θπουπιθογοα ΓΝ ΠΊΒΗΥ͂ ΘΘΥΘΙΠΟὨΪ68, αὖ ᾿δλϑὺ ΔΒ Χο ἰδτηρογαὶ δά- 
νϑηΐαροδ ἴο ἴΠ6 ργδοίΐοθ οὗ 108 ογβῃὶρ ; 85 1 τ6 ρἰ θα ΘΌΓΟ5 οὔ [186 νοσ] ἃ νγαγα ἴο 6 
1π [αΐαγα τοναγή οἵ σοὶ αίοη : αὶ σοτγίδιΥ ὈΟΙΒ οὐ ἔμβοπι δα πο ταϊδίαθη : ἴον 
1Ππ6 Βοδίμθηβ ββου]ὰ ἐν ε μηδ τε {πδὺ 1π6 πουβμὶρ οὗ ἀοᾶ οοπείβίοα ποῖ ἴῃ ἀἰνογίίησ 
δηὰ μ]εδϑίηρ {μοπηϑαῖνος ; δὰ ἴἰῃ6 Μοδβαδπιηιθάδηβ βῃουὰ ποὶ Ββανα Ὀδοπ ἱνποσδηῖ, 
[μδῦ βῖποθ ἱεΏροσαὶ πὰ του] ὰϊγ δἀνδηίΐδροβ ποσὰ ἱπδυβὶοεϊοης ἴῃ ἰποιηβοῖνθα ἴο βδεϊβῆν 
1π6 Ὀουπ [688 ἀθβῖσθϑ οὗἨ 186 Βαπιδη μδατγί, {Π6Υ οου]ὰ ποὶ οοἴηθ ἴῃ οοπιρειξίοη τὶ 
ἴδοβα Ὀθπαβιδ τ δῖο ὑγὰθ σε] ρίοπ δὰ ρθουν ]γ ἀοδιχηδὰ τος μαι. Βας Βοιὰ 1 6βα 
βξιξςος εν ὐποκιξτιςε  ς --- τὼἔὄὖᾷ Ὁ Ὁ ὉῸὺὺ 

. Ὁ τ. Ἧ,, Ἐς ΟΠ δπηπρ᾽5 Π᾿βοουγεθ οἡ ἴδ Ενίάρηςοϑ οἵ Ηδυοδὶοὰ Ἐοϊρίοῃ 86. 88. 
Βγίδιοὶ, 1824. (Βορτίηιοα ἤουχ ἴπ6 Απαοσίοδῃ οαϊεοπ.) ἐὐὰ 

5 168. [νἱϊ]. 5. 51 Κίηρε χυὶ, 28. 
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ο]]ονγαὰ {86 τροι!οη8 οὗ 86] -“ἰονς, υυβϊοι Ὀοϊηρ πδίυγαΠγ Βοϊ ἃ ἴῃ βύθροηϑο Ὀοίνγθθῃ 
186 ποτ] ὰ δπὰ σοὶ ρίοῃ, ἱπιαρίποβ {πὶ ποίη οδὴ ὈΘ πλοσο ρ]ομβδηῦ {Πμ8ὴ [0 υηϊΐα 
16 πὶ ὈοῖΒ, (δ πἰκίπρ ΓΒΟΓΘΌΥ ἴο Τϑοοης 116 118 ἱποϊϊπαϊίοι δηὰ ἀυέγ, οομδοοσγαῖθ 118 
Ρἰοαϑύγοβ, δὰ ρμαῖ πο ἀἰβδγθποθ Ὀδίνσθθῃ οοπβοίθηοθ δηκὶ ἰη ογοϑὲ. 
Βι (δε ὅτβι στὰ ]α οὗἁὨ ἴγσὰθ σε σίου ἰθαοθοθ ὧδ ἐμαὶ {μδὺ τηθέυλ] ἀρτϑοσηθηΐ 15 1π- 

ῬΟΞ81016 ; ΟΥ̓, ἴο ᾽86 118 Οἢ ποχγάς, παὶ ΟἸγῖβὲ απὰ Βο᾽ δὶ ἀγα ἱποοιυραί}]6 ομθ τῖτ ἢ 
16 οἴδοῦ; (δαὶ τὸ ταῦξὲ οἷδε σου Οοά δἱ ἴα ὄἌχρϑῆδα οὐ πόσιν ρἰθαβαγοβ, ΟΥ 
ῬοΒβ8685 {86 δανδηΐαροθ οὗ μ6 ποιὰ πῖτ 1Π6 1088 οὗἩ ΟΌΓ τοϊϊρίου : δηὰ ἐμ οϑσί δι} Υ 
βιιονβ (Π6 ΟἸ τ διΐίδη στο σοι ἤο μανο ἃ ἀϊνίμα ομδγδοίοσ. 

ΨΙ. Ιὴ 1! ΗΥΜΙΣΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜΑΝ ΑΝῸ ΕἸΧΑΙΧΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ἜὌὭΕΙΤΥ. 

Οἰδον [Ἀ136 σοὶ σίοηδ ἀοῦαϑο ἢ Ὠοῖγ δηὰ Ἵχαὶὶ τπδῃ ;  Βογοαβ (86 ΟΠ τ δίΐϊδη σο- 
Ἰϊρίοπ λυπιδί68 πιαπ, απα ἐχαίί ἰλε Πεῖίν. ὙΏῈ Ἐργρίίδπβ, 8 πδίίου 18δὺ Ὀοδδβίθα 80 
τι ἢ οὗ {πο} δα γ, τηδὰθ τποηϑίουβ οὗ (μον ἀδ1}68; δηὰ ἰδ ΒΟ Π8 πηρο 
ἀο 165 οὗὨ ΠΟ ἷγ ΘΙ ΟΥΟΥΒ, ἸΏΔΩΥ οὗἨ ἩΒΟΙΩ ἬΟΤΟ ΓΑΙΠΟΥ τη ηβίογδ [ἤδη ΠΏ Θ : ἴ86 πιοϑβὶ 
ἴλιθουδ ῬὨΠΟΒΟΡΠΟΥΒ ὝΘΥΘ ποῖ δδδδιωθα ἴο σδηκ Ὁμοὶν ἀ6ι.168 Ὀδΐονν {πα ηηβοῖνοθ, απ 
{6 πιϑαῖνοϑ αν θῇ Ὀοίογο  αρίϊος. Βυΐῦ [80 ΟἸ τ  βιϊδη τοϊ ρίοη ὕὑθδοθδ 5 ἐμλὲ τ οὐγε αἱ] 
ἴο οἷ, νψῖο οὐγθδ ποίην δὲ δὶ] ἰοὸ πιϑ' [Ὁ Βυπι 68 18 ὈΥ 186 σοηβιἀδγαίίοῃ οὗ ἐμαὶ 
᾿ηβηιῖ6 αἰϑίβησα δῖοι ἔμ γο 19 Ὀθίγεθη ἀοα δηὰ 8: ᾿ἴ Βῆον8 {πδὺ γα 8.6 τ βογ  ὉΪ 0 
ἀοβρί σα ογοδίέυσεϑ ἰῃ ΘΟ ΡΆΣ δοη οὐ ἀοᾶ, ὙΠῸ 18 ἃ ϑυργοπιθ Βοΐῃρ, δηὰ ψ8ὸ 
πρνλ ἢ ἷβ ΤΡΡΡΙΣ οὗ οὖν ἰονα δπὰ δάοκαϊζῃη. ὙΥδο, ἔδδθῃ, οδὴ πὲ δμλῖτο 80 ὀχ οὶ ]θηΐ 
ἃ τα ἴοι 

ΨΙΙ. Ιη 15 ΒΕΒΤΟΒΑΥΙΟΝ ΟΕ ΟΕΡΕΒ ΤΟ ΤΗΕῈ ΟΕΙ,Ό. 
ΟἿΟΣ στο  οηβ τδὰθ 9 ἀοροηὰ ὕροπ {8086 ὈοΐηρΒ ἩΒοἢ ΟΤΘ σΊν θη 18 ἴ0 ΟΟΙὰ- 

τηδηα, δηα ργοϊθπα ἃ ροῦγοσ ονϑνῦ ὑπαὶ ϑυργεπιο Βοῖηρς ἀροῦ τ ποῖ 6 ΟὐσΒῦ ΟἾΪΥ (ο 
ἀεραπά. ΑΥ̓͂ ἰδυσῶϊ τῆθ 0 ὈΌΓΠ ἰβοθῦβα ἴο (26 τηραποδὺ ογθαίγοδ, δπὰ ᾿πιρι- 
ἀοηου ἴο Θαπα!] ἐμοιηδεῖνοϑ [0 ἴδ 6 υπίνογβαὶ τ οπατοὶ οὗ {π6 του]. [Ιζ 18 ἰηάθθὰ πὸ 
ποπάοΣ ἐμαὶ τηθη βου ἃ Ὀ6 50 ἱπηρίουϑ 88 ἴἰο ἀδβϑῖτα ἴο Ὀθβοοπια ζοίϑβ, βίῃοα (ΠΟΥ ΟΓΘ 
80 Ὁ8586 88 (0 ἔοτρεῖ δαὶ (ΠΘΥ ἬΟΓΘ τ6ῃ ; δηα γοῦ ἴον 11 ὉΠοἷν ῥυἂθ Ὀδοᾶπιθ ἵμοσα 
Ἡ ΔΘ ἴΠ6Υ ἀϊδαδιηοα ποῖ ἴο βυθυλὶ ἴο ἰουτ-ἰοοϊοα Ὀαδβῖβ, ὕο ἴμ6 ἴον δ οὗ ἴΠ6 αἷγ, δητὶ 
ἴο {86 σΥΓΘΟΡΙ ΠῚ δηΐπηαῖ8 δηὰ οἱδηῖθ οὐὁὨ ἰμ6 οαγίδ, δ9 8. δὰ γορύῥοβοβοα ἔποτ ; δηὰ 
ΒΟΥ ὈΆΒΟΙΥ Βαρογϑθι ἰοῦ τοῦ ἴμ6γ, ἰὰ ὑμαὺ [ΠΟῪ ΕγῸ ποῦ οοηίδηΐ (0 ἀδΙΥ {Π6π- 
δοΐνοβ, Ὀυῦ που]ὰ αἷδὸ ἀθιγ ὑποὶρ οὐ υἱοθδ δπὰ ἱπιρογίδοιίομϑ' Βυΐ ἴπ6 ΟἸγιβιϊδη 
οἰ χίοη αἰοθθ σοβίοσοθ τμδὺ θαυ δ Ὁ]6 ογάον το οὐρὰν ἴο Ὀ6 65 80} 158Π6ἀ 1π 1886 
σον] ἁ, ὉΥ δι πλ  εἰἰπρ᾽ ΟΥΟΓΥ {πὶπρ ἰο 16 ῬΟΥΤΟΣ ΟΥ̓ πιδη, ἐμαὶ δα τσ ῦ δβυταῖί Ὠΐπι- 
Β6] το 186 ψ}}} οἵ ἀοά. 'λυὰ ες ΤΒΝ ἐαῃ 6 186 ἀπίγ οἴ ἔγιι6 σε σίοη, θα ἴο τοβίογα 
δι δὶ δηὰ Ὀδοομηίηρ ΟΥΟΡ ἰῃ {π6 νοῦ] ἢ 

ΨΙΠ1{ ]1ὴ 15 ΤΕΝΡΕΝΟΥ ΤῸ ἘΒΑΡΙΟΑΤΕ ΑΙ], ΕΥ̓, ΡΑΒΒΙΟΝΒ 
ἙΈΟΜ ΤΗΕ ΠΕΑΛΕΊ, 

ἯΥα ποοὰ πὸ ἄδθορ σοβϑαγοΐ ἱπίο οἵμοῦ γοϊ!σίοηβ ἰοὸ δπά ἐμὲ {πον οἰ οΗΥ ἰοπά ἴο 
βαιίον 1Π6 σογτιρὶ ἀοβῖγοβ οὗ πιθη, δη εβδοθ ὑμοβο ρσί ποί ρ 68 οὗ υ5ιϊςα δπὰ ἀργὶρηῖ- 
Π688 ὙΠΙοἢ Οοα ἢδ85 ᾿πιργϊ πο οὐ ὑμοῖσν πλϊπ8. Βυΐ δα ναι 8ἢ 411 ΤῸ σοηδίάοσ [86 
ΟὨγιϑεῖδη σοὶ σίοη, νι }} οογίαϊ]γ δηα ὑπαὶ ἰδ ἰδ η 45 ἴο ἴῃ ογδάϊσαϊίοη οἵ 18ιοθ6 ουγτιρῦ 
ἀφδῖτοβ οἂὖὐ οὗ οὖ Βοαγίϑ, δηὰ σοβίοτίηρ ἴθοβο Ὀσῖρ δ ΟΠ αγασίοσβ οὐἤὁἨ ΒΟΠΟΒΟΥ δηα 7ι.5- 
{ἶσα ἱπιργίηϊδαὰ οἢ ΟἿΣ ταϊη 8 ΌὉΥ (86 Βαηὰ οὗὁἩἉ αοἁἀ. Τμδ δοδίμθηβ ἤαϊιογοὰ (δον 
ρμαϑϑίοηβ ἴο βιςοἢ ἃ ἄδρτϑα 88 0 δγϑοῖ δ] ἴδ γβ 'π βοποῦτ οὗ ἴβοῖα ; δηὰ Μοβαπιπιθα νγὴ8 
80 Μ .}] ρἰδαδεὰ νεῖ ἢ ἐαπηροτγαὶ ρτοβρετί ἐν, (καὶ μ6 ταδὴθ ᾽ξ {86 πὰ δπὰ σϑιναγὰ οὗἉ δ15 
τοὶ σίοη. Τμο Οποβίϊοβ τπλσίποὰ ἰδαῦ θη (ΠΟΥ Παὰ αὐτὶ νὰ δὲ ἃ οογίαίη ἄσρτθα οὔ 
Κπονίοάχο, τ πο ΤΠΟΥ οΔ]]16 4 σίδίθ οὗἩἨ ρογίδοιοη, (Π6Υ πιὶρ σοπιπιῖς 41} βογί5 οἵ 
δοϊϊουϑ Ἡϊβοαϊ ΠΥ 5ΟΓΌρ]6 οὗ οοπβοίθησο ; δπὰ {δμδΐ βίη, το μοὶ αὐοα οἴ ογε, 
πουϊὰ Ὀ6 δαποϊϊβοὰ πῃ ἰβοπι. Βαϊ νἢδὶ Ὁ πάη688 1 ψἢαὶ ἱπΡΙΕἿΥ τγὰ8 115] Ηον 
Δατ ΓΑΌΪ6 ἰ5 186 ΟὨ γί δέίδη το] σίοπ, τυ δ ἢ δἰοηθ, δπιοης 84} οὐμβογβ, βῆ ον 8 05 ΟἿΓ ΟὟΤΙΙ 
νἰοΚοάηθ88 ππὰ σογτυρίοη, δηθὰ ἢ θ8}5 1ὲ ὙΠ δυοἷι Σοσλθάϊοθ ἃ5 δΓΘ 88 ἩΒΟΪ ὁδοῦ! α ἴ0 
186 νου} 88 υηρίθαδίης ἰὸ [86 Ὀοαγ. 

ΙΧ, [πῃ 118 ΟΟΝΤΒΑΒΙΚΤῪ ἴἰο ἐΐθ σογοίομβηοθθ δηὰ δι δι ο οὗ 
τηδηΪκιηα. 

Ις 18, τρόγθονοῦ, ΟΣ ὮΥ οὗἁ τουλασῖς, [8δὲ οὐδὸς τοὶ ρίομβ δα σΟΠΙΣΑΥΎ ἴο ῬΟΪΙΟΥ, 
ΟἸΕΒ6Γ ἴῃ ἐδυουνῖης ΟΥἩ Γοδισδιηἰηρ ἴο0 πιο Ὠαταδη θα κποδ8 δὰ ΘΟΥΥΌΡΙΟΠ ὍΡΟΙ 

ΕΡ2 



486 ϑιερογίογίέν ὁ ἐδ ΟἸιγιδείαπ Πευοϊαξίοπ, 

16 δοσουπηΐ ΟΥ͂ ΡΟΪΪΟΥ ; τ ΒΟΓΘδ8 {86 ΟἿΣ δ. 18 στο ρΊΟΠ ὈΥΘΘΟΓΥΘΒ [(8 Γὶρ 8 αηᾷ ρῥγίνῖ- 
Ἰερσθβ ἐπυ]ο 40 ]6, ἱπαερεπαδηὶ ΟΥ̓ εἰϊλεν. Τηα Ῥαρδῃ τοὶ σίοη 88 ραϊπδὶ ΡΟ ογ ἴπ 
ἱνίηρ ἴοο πιυοὰ ἴο υπηᾶπ τυ θαϊκ 685 δπα σοττυρίίοη. [ὑ πουϊὰ δανα Ὀδθη τς ἢ 
{τὸ γ ἴοσ ἴ6 ροοὰ «πὰ νποϊίδγο οὔ {π6 δίδϊθ, 1 τῶθῃ δὰ ἔγασηθα ἴο {πϑιηβεῖνοβ ἃ 

δτοδίοσ ἰάοδ οἵ ἴ86 ΠοΙ 'πο88 οὐ {ποὶγ ροᾶβ; Ὀδοδυβα {πο Ὺ που ἃ μανο Ὀδθη 1685 Ἰἰοοπ- 
τἴουδ, 5πἃ τηοτ6 δ πεῖνα ἴο {Ππ6 οἷν} ἰανγϑ: ὙΒΘΓΘΆΒ ΠΟΥ͂ ὙΘΙῸ ΘποοῦγΑροα Ὀγ 1[Π6 
Ἔχϑιηρῖο οὔ ᾿μοῖγ ἀοἰ 168 ἴο νἱοἰδία {86 πιοβῦ βλοσοὰ δῃὰ νυ] δ ]6 σὶρ ϑ. Μοβδπιπιοά, 
ἀδδίγουβ ἴο δνοϊὰ {δ}5 ἱγγορυϊαγγ, τοϊαϊ πο 186 ποίϊοῃ οὗἩ ἃ ἰσῃβ ἀοᾶ; Ὀυΐ ἰμθη, 
Ὀσίηρ πὶ Πρ αἰδὸ ὕἤο δυο πιο 8 πο πδίϊοπβ ἰῃ ογοσ ἴο ἀΥΘΔῪ πο ἴο ἢ] βιάθ, Β6 
ΠΟΙ ΒΘΑΪΥ τηϊχοὰ τὴ ἢ ἰμαὺ ἰάθα {π6 οατπαὶ πὰ στοβθ βοίϊουβ ΒΟ ὕπ6 μοδί οι 
᾿ιπὰ οη!ογδ ποὰ οὐὔἤἁ ραγδάϊβο, Ὀοστονίης ἴγοτα ΟἿΣΙ 8. ΙΔΏΠῪ δυο ΟὈ]Θοΐβ 88 τηυδύ ἢ6- 
ΟΟΒΒΑΓῚΪΥ ΤΟΥ ΟἿΤΥ Ῥαββίοηβ, δηὰ δϑϑυμηΐϊπρ ἴΒο086 ἴγοπι Ῥϑρδηΐδία ὙΓΒΙΟΝ βαῦνο ἴὸ 
βαιϊίον οὐν Ὀδὰ ἱποϊμηδιίοηβ. Βυΐ π6 ΟἸ γι βυϊδη τοὶ ρίοη Κθορα πΠῸ δᾳο τηθαβυτοβ 
ΕἸ ΒΟΣ τ ἢ ῬΟΪΙΟΥ οσΣ οογττυρίίΐοη. ῬΟΙΟΥ Τοοπιρίδιηβ ἐμαῦ {86 ἀοούσίηα οὗὨἨ ΟἨτγιβι 
ΠΘΟΘΒΘΑΥΙΠΥ͂ ΒΟ δ ;δ ΤΩ Π᾿Β ΘΟΌΓΑΡΘ ; πα ἰδδ0 ἱπδίθδα οὗἩ δποουτγαρσίηρ {μ6πὶ ἰοὺ ἐπ ἰδὲ 
τροηιϑοῖνοβ δβοϊ ἀΐοιβ (ῸΣ {Π6 ποϊαγο δῃα ργοβοσυδίίοη οὗ {86 δίδῦθ, 11 σαῖθοΓ τ κο8 
186πὶ Ἰαπιὺβ, το οδη Βαγὰ Ϊγ Ὀ6 ὀχαδρογαιθα ἀρδίηδβι {86 ]" ΘΠ Θτ 168, ποην ΠΟΥ ππυδὲ 
ΘΟ Εἰ ΠΌΔΙΠΥ ῬΓΑΥ͂ ἴον, διὰ δὲ οὐ] σοὰ ἴο ἰονα 85 {μϑιιβεῖνοθ Απὰ Βυπιδῃ ζγαι]γ 
δηὰ ΘΟΓΓΙΡΟΙΟΙ ΠΥΌΓΓΑΙΣΒ ἴο 566 ἰἴ56]7 ἱπιρυρηοὰ Ὀγ 186 ΟΒτ  βίϊδη σοὶ ρίοη, ὄν ἰπ 
186 ἀϊδροδι(οΣβ διὰ πιοβί βοοσοΐ ΣΈΟΘϑβοϑ οὗ [ἴῃ6 δου] ; διὰ δαὶ [26 ν6}] οὗ Ὠγροοσίβυ, 
δηὰ 16 ρῥίουιβ ρτοίθῃοοβ δηᾶ αἰ ββιταυ το 8 ΟΥ̓ ἰδ6 ΒΟ] ὑπᾶοσ δῖ οἢ 10 οὐφδὶ ἴο 116 
ΒΟΟΌΓΟ, 8Γ6 ἱποίϊδοῖυδὶ! ἀραϊπϑὶ τ. Ὑ8ο, (Βοη, Ὀαὺ αοἄ, οδῃ Ὀ6 {86 δυῖδον οὗὨ 8 σὺ ]]- 
Είοη 80 ΘαΌΔΙΪΥ ΘΟΠΊΓΑΤΥ ὈΟΙὰ ἴο 86 σονοΐουβ ἀοδβῖγοϑ οὔ [86 πηθϑῃ, δῃὰ 186 δἰ τἰο- 
Οὗ 186 ρστοδῖ, δπὰ ξὸ δα Δ ΠΥ δυοσϑα ὈΟΪᾺ 0 ΡΟ]ΙΟΥ͂ δῃὰ οοττυρίίοη ἢ : 

Χ. Τὴ 18 ΒΕΒΤΟΠΑΊΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΠΙΥΙΝΕ [ΜΑΘῈ ἴο Μααν. 

Οἰδον το ρίομβ του Ἱὰ αν ἀοὰ Ὀδαν (Π6 ἱπηδρα οὗ πηδῃ, δηὰ 80 ὨΘΟΘ ΒΑΣΙ τορτα- 
βοΐ (π6 ΠΟΥ 88 νγθαῖς, τι βου Ὁ] 6, πα ἰηΐδοϊοα νὴ 4}} ΤΔΠΠΘΥ ΟΥ̓ ν]σθ8, 88 τθθ ἢ 
το,  Βογθδϑ [86 ΟἸΤ80]18ὴ σο] ἰσίοῃ ὑθδοῖ 68 ὰ8 [πδ΄ τδῃ οὐρῃῦ ἴο Ὀδαν 16 ἱπιασα 
οἵ ἀοὰ: ΒΊΟΣ 18 ἃ τιοῖϊνο ἴο ἱπάυοθ τ ἴο Ὀδοοτμο ροτγίδοϊ, 88 τὰ οοποοῖνο ἀοά μἰπι- 
861 ἴἢο 06 ΒΟΙΥ δηὰ ρεγίδβοῦ. Ὑαῖ τεϊσίοη, ἴἤθη, το τοβίοτοϑ ἴο αοὰ ᾿ν18 ψίοσγ, 
δηά [86 ἱπιᾶσα οὗ (ἀοά ἴο τλῃ, τηδὲ ΠΘΟΘΒΒΑΣῚΪΥ Ὀς οὗ ἀϊνίηθ Δι ΒΟΓΙΣ, 

ΧΙ. Τὴ 18 ΜΙΘΟΗΤΥ ΕἸΕΕΈΟΤΒ. 

ἘΔ156 τοὶ σίοηϑ τσογα ἴΠ6 ἰγγορυϊΐαν οοπίαδοα ρσχοδυοίίοπβ οὗὨ ἐμ μο]ἐϊθβὲ απ δο οϑὲ 
ΤΆ ΟΥ̓ ἴπο886 {{π|68: ἩΒΟΓΟΔδ (6 ΟἸ σι βίϊδη το] ρίοη ἰ8 ἃ πόπάδγία! σοταροβίτϊοπ, 
ὙΠ] οἷ ΒΘ Π.8 ψΠΟΪΥ ἴ0 Ῥγοοθοα ἔγοχα (86 πιοβὲ βίπιρὶα δπὰ ἰσῃογδηΐ βογὶ οὗ Ρθορὶες 
κηά, αὖ (86 βΒδιγθ ἴἴτπη6, ἰδ 18 δίῃ 88 ΟΥ̓ ΠΟ6Β ἐμαὶ 1 πεῖ ἴανα ἴον 1ζ8 ῥγίπειρὶα Ἐδὸ 
ἀοὰ οἵ μο['ποθ88 ἀπὰ ἰονθ.0 ὙΏΘΥ πῖο λαδίέξιαϊψ ἈΡΡΙΥ {ἰ Ομ γι ϑιΐδη το] ρίου ἰπ ἐμοῖσ 
᾿οΙΏΡΟΥΒ πὰ ᾿ἴνθ8, δηὰ Ὑᾶ0 ἐπα Ὁ 06 ἐϊ8 Βρ' δ δὰ ἤορθβ, αν δὴ ουϊάθποο οὐ [18 βιι- 
ΡΟΓΙΟΥΙΟΥ͂ 81}}} πιοτὸ ᾿πύθυ μα] (μ8ἢ ΔΠῪ ὙΠ ΙΟἢ 88 ΒΙΓΒαῦῖο Ῥθθη τηθηθομποὰ ; --- δὴ ονὶ- 
ἄθπες τ Βῖς ἢ '8 ἴο Ὀ6 ΚΕΙῚ ΓΑΙΒΟΡ ἰμδη ἀσβοσι δα, Ὀὰὲ τῇ] ἢ 18 ποῖ 1688 γτϑδὶ Ὀδοππξο 
0 'ἴ8 Του θα ὁπ ἔδοϊπσ. γα τοίδν ἴο {πδῇ σοηνὶοιίοη οὗ ἴμ6 ἀϊνὶπο οσὶ σὶπαὶ οὔ τὴς 
ΟἸιγβιίδῃη το σίοπ, τ μοὶ Βρυΐηρθ ΠΡ διὰ Θοπ Δ }}γ μαΐηϑ δίσοησίι ἴῃ τοῖν Ὠοατία. 
ἜΤ δος πιοη ἴμαγα 18 ἃ σοηβοίουβηθϑ5 Οὗ {π6 δἀδρίδιίοη οὐὨἩ ΟὨ τι ϑιϊδη γ ἴο τμοὶς 
που] αϑὺ ἐβου 168; 8 οΟπβοϊουϑηθ88 οὐ 119 οχαϊ ἰπσ δηᾶ σοπβοϊϊπσ ἰπβμπσηοαβ, οὐ 115 
ῬΟΥΘΥ ἴο σοηίον ἔπ6 για ΒΔρΡΡίΏ658 οὐ Βυπηδη πδῖατο, (0 σῖνο (μὲ ρϑᾶοα Ὡς ἢ 186 
Ὑγου]ὰ σδηηοῦ ρῖνα ; Ὑ] οἢ ἀββαγοβ ὑμῖν (μδὺ ἰδ 18 ποῖ οὗ Θαγί}γ οτὶσίη, θὰ ἃ τὰν 
ἴγοτι ἴ6 ἀνου ϑίϊηρ ᾿ἰσὶ, ἃ δίγοαπι ἥγοτα ἴπ6 Τουπηΐδίη οὗὨ θαυ ηγ πϊβάοσῃ δὰ ἴονο. 
ΓΗ8 18 16 οανϊάθησα ψ] ἢ Βυδίαϊηβ 186 ἴἈ1|}} οΥὉἨ ᾿πουϑαπάβ, γῦο Ὡόνοσ σχοδά δηικὶ 
σϑηποῦ υπάἀοτγϑίαπαά (86 Ἰδαγηθα Ὀοοὶ8 οὗὁἨ ΟΠ δι δ Θροϊορίβίβ ; πῆο τγαπὶ, ρογῆαρβ, 
πογήϑ ἴο Θχρίδιη ἰΠ6 στουπὰ οὗἁὨ {πεῖν Ὀο] ἰοῦ, θὰ τ μοδα 911} 18 οὐἩ δἀδπημδπιὶπα ἥττω - 
Π6Β88: ὙΠῸ Ποία θα (σοϑρεῖ νι ἢ ἃ σοηνϊοϊίοι σποσα ἰημαλαία δηὰ ὑππδυογίης, ἴδῃ 
ΠΙΟΤῸ δυραϊαθηῦ οδῃ ρτγοάυοθ." ἢ 

Απᾶὰ πον Ἰοὺ 8 ρυῦ ἰοροίμογ 411 ἐμεβα ομαγδοίθσβθ, ἀπ δδκ {μὸ 
ΟΡΡΟΒϑῖΒ οὗ τϑνοϊαὔϊοη, τ βοίθοσ (ΠΟῪ οαπ 6 80 δχίγαναραπῦ ἃ8 ἴο 
ἈΒΟΥΙΌ6 ἴο δὴ ᾿πμροβίοσ 8 το] ρίομ 80 ρογξεοῦ ἴῃ 118 οὐἹρῖπαὶ, (μαΐ ποι ῖπος 
οΟἸ]α ον ον βίποθ 6 βυρογαάαρα το ἱξ, θυῖ τιμαὶ πΘοΘββαυῖν [6586 η8 15 

"τ. Ομδπηΐηρ᾿ 8 Ὀίδοοιτϑα οὐ τπ6 Ενϊάοποοι οἵ Βονοαϊεὰ Βεὶϊρίοη, Ρ. 44. 
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Ῥογίδοιοι ; 8 το]ρίοη ἐπαῦ ῬΧΟΡΟδοΒ 118 τηγείοσϊθβ ΣΝ Βα ἢ Δα ΠΟΥ͂ 
Δα ὈΟ]Π688 ; {παΐ ὈΓΙΏΡΒ πιθη ἔγοτα βθῆβιδὶ οὐ]θοίβ ἴο βρι τ ι4] ΟΠ 695 ; 
{πᾶῦ ΘχΈγραίθβ οουτιρίϊοη ; ὑπαΐ ταϑίογαϑ ὕΠ6 ὑπο ρ]68 οὐ τὶρῃίθοιβ- 
Π688 δη Ὀργσῃ 688 ΥΠΙΟΒ ὝΟΣΘ Ἰτηρτϊἰθα 1ἢ ΟἿΓ ΒΟᾺ]8 ; {αὶ ἴθαοῇο8 
08 ἴο ροΙΟΓῪΎ Οαοὐ ψιπουδ ΔΩΥ τορατὰ ἴο βοϊ[-ἰονα οὐ ρίθαθυγα; ἴο 
Ἔοχαὶὶ (ἀοὰ δηα Πυμλῦ]6 ΟὔΓΒΟΪγ 68; ἰο0 δι ΌΤΙ ΟὔΓΘΟΪ 8 ἕο ἢ18 τν1}}, ν᾿ ΠῸ 
18 ΔΌΟΥ͂Θ Ἐ8 41], δῃα ἴο Ταῖβθ οὔτγβαὶνεβ αῦονα {Ππο86 Ὀοὶπρθ ἡ μιο ἢ 6 
ἢ8 ῥαΐ ἴῃ 8) οἴῃ που τι; 4 το! σίοι ἐπαὺ 18 σοΟΠίγασΥ 10 ῬοΟΪΪΟΥ, 
δΔηᾶ γαῖ ΤΟΥ ΔΥΘΙΒ6 ἴ0 ΘΟΓΓΠΡΌΟΣ ; ἰπαῦ ΔΒ ΟΠ 8.68 ΟἿἿΥ σϑάϑοη, ἀπά 
γοῦ ρῖνϑβ τ8 ἴΠπ Ρ6806 οἵ ἃ σοοά σοῃδοῖοποα ; δηά, ἴῃ ἃ ψοχὰ, 18 ε8 ἀ6- 
᾿ση } τσ 186 ὁΠ6 88 10 18 Θομ οΥ8]6 ἕο {π6 οὔ ογ 

ΠῚ τμ6 ΟἸγιϑδη το! ρίο, ἴπθ, μ88 41} {8686 αὐυΔ}}Ποδύοηβ, 88. 1ἢ 
ΟΟΥδΙ ΠΥ Ππα8, γα οδηποῦ ἀουδύ Ῥαΐ ὑπαὶ 18 18 αἸγθοῦ Υ, 88 ἰο {Π686 
4υ δ} δ 008, ΟρΡροϑιῦθ ὕο 411 οἴμον σοὶ οίοηβ. ΑἈπά 1 1Ἢ δ6 ἰδυ8 ορ- 
ΡοΒιΐΘ ἴο 411 οἴπος σϑὶρίοηβ, 10 πηυϑῦ ὨΘΟΘΘΒΑΥΪΥ ἤᾶνθ δ᾽ ΣΙ ΠΟΙΡ]6 
ΟΡΡοβιίδ ἴο {μδπὶ; 80 παῖ, 88 411 οὔμεὺ σϑ] ροη8 ῬΘΟυ ΙΑΥΥ ὈΘΙοαρ ἰῸ 
{π6 βοβῃ, {π6 (γι βιϊδη ΒΟΙΥ Δρροσίδιηβ ἴο {π6 βρὶσι ; Ἀπ 88 {Π6 
ΤΌΓΙΔΘΥ 810 {π6 Ὀγοάιιοίβ οὐὗἩ 186 οοΥὐτυρὶ ἄδϑιγοθ πα ἱπηαρσὶ ΠΟ 8. οὗ 
ΤΏ61), ΒΟ {π6 ἰαζέοῦ ηιιδὲ λαῦο 70 {8 μγϊποΐρίε ἐπε Οοὐ 94. λοἰϊπεες απά 
»εγιένψ. 
ΤῊ Ῥγθοθαϊηρ ΘΟΠΒΙ ἀογαίϊοῃΒ ν1}}} ἀοτισα δἰ οπαὶ ἔογοο 1 6 οοη- 

ἰγαϑὲ ὑπ6 δανδηΐαρθα τ ῃὶοἢ ᾿μβα6] ΠΥ δηα ΟὨἸΥΒΕΙΔΠΙΓΥ σοϑρθοίνο Υ 
δβοχα ἴο ἴπο86 το δι γασα {μ 61. 

1,68 10 Ὀ6 Βῃρροβοϑα, {πδῃ, {μαῦ (μ6 ἀεἰδὺ 18 τσῃΐ, δα (μαὶ ΟἾγῖϑε- 
ΔΏΪΥ 18. 8. ἀθ] υβίοη ; Ὑμαὺ ἀοθθ {μ6 ἔοσπιοσ σα [π ᾿Πδΐ στοδρθοΐβ 
[48 ὃ ἰμ6 δἀνδῃηΐαρεῦ [8 1π6 ἀοἰδϑὶ λαρρίεν [απ {π6 ΟΠ τιβδη ἢ Νο. 
--- [8 δ πιόογὲ μδοζμὶ ἴῃ βοοϊοῖγυ Ὁ Νο. --- (δὴ ἢδ τηϑοΐῦ {πὸ ΒΟΥΤΟ8 οὗ 
18 ἢ πιο ζογἠϊέμάο 3 Νο. ---- ὕδῃ Πα Ἰοοῖκ ᾿ηἴο {ΌΓΥ τι} πιογα 
σοπιροϑγεῦ Νο. Ηἰ8 Πισιιοδί Ὁ]188 δ.1868 ἔγομῃ Ὀά86 ἰιδῖ8 ; Πὶβ οο- 
ΒΟΙΘΏΘΘ 18 Ὦ18 ἀΑἸΪΥ Οσιμθηἴουῦ ; 818 Βοοὶαὶ οἶγοὶθ 18. ἃ ψὩ] ἀθγ 88. ονοῦ- 
στονίῃ ΠῚ ὉΠΟΓΏΒ ; 818 16 18 ρουΐδοῖ τη δ 688; δπα οὗ [18 ἀθϑί 16 
ΙΠΔΥ 6 881, {πα ἦλθ αἰοίδι αϑ α 7οοὶ αἰοίλ. Βαϊ 186 ΟἸ τ βιϊδη 18 ΠΑΡΡῪ 
ἴῃ ἢ λ86] 7, ΟΥ ΤΑΙΠΟΥ 1 ἢ18 Θανι ον ; Π6 18 δε ἴῃ 18 ἀΔΥ ; διηϊα 4]} 
1Π6 ὑπ} 8 δηα δηχιϑίϊθθ ἱποιάθηϊ ὅο τηου ΓΑ γῳ ἢ6 ΘΠ] ΟΥ̓ 8. 6866 
ὙΠ ἢ (6 σου] σδῃ ποῖ ΠῈΓ ρῖνα ΠΟΥ [8Κ6 ΑὙΤΑΥ; [8 τηϊπα 18 80ρ- 
Ρογίθα ὑπο γΥ 4}] [Π6 βοσσονγϑ δηᾷ δ οι οη8 οὗὨ [16 ; δηά, ἴπ {παῦ ἀν [Ὁ] 
τηοιηθηΐ, ἤ 6 {π6 στοαὺ ῥγοῦ θη 18 δουῦ ζο 6 δβοϊναά, --- οὗ δηπὶ- 
ΕΣ] ΟΠ. ΟΥ̓ Θοὔθγγ,--- 6 ἸΟΟΚΒ [ΟΣ ΤαΡα ἴὸ δας πὰ ΠΟΙγ ἰγδη- 
1}. 44ὲ ἰοαϑδί, Ἦδ 18 ἃ8 βαίθ ἴῃ ἢ18 ἀθδίβ ἃ8 δῃῪ οὗ [π6 Ομ] τοη οὗἁ 
ΤΏ6Ώ.2 

Οἱ {86 οἰδοῦ δαπά, Ἰδὲ 1 6 βῃρροβοα {μαὺ {π6 δπίδροηϊδβί οὐ γτονο- 
Ἰαϊϊομι 18 τογοπφ, δια {παὶ ΟἸΣΙΒΌΔΏΙΟΥ 18 ΤΕ (δὰ ΤΕΌΕ ἐξ τοἱἱἱ δὸ 

1 Αὐδθδὰϊθ᾿Β Υ πάϊοδίίοπ οὗἩ τὸ ΤΥ οὗἨ 1πΠ6 ΟἸ τ βείδη Ηδὶ σίοη, νοὶ. ἢ. Ῥὑρ. 807---320. 
Βαυῖ ἴ)6 {]]οδὲὶ υἱονγ οὐ 1Π0 Βα ροΓ ΟΥ̓ οὗἩ 1ῃ6 ΟἸ τ βείδη Πσνοϊδιίοη μι} Ὀ6 ἑυππὰ ἴῃ [110 
ον. Φογοῖὴθ ΑἸἸογ 8 “ Υἱπάϊοϊς ΟὨγβοδηδ: ἃ Οοτηραγαῖϊνο Εδεϊπηδῖο οὗὁἨ 16 Ἑοηΐυ8 ἀπὰ 
ΓΟΓΟΥ οὗἩ 186 ατοοκ, ἰπ6 Ἐοϊλδη, ἴ86 Ηΐπάᾶα, 16 Μεμοσηοῖδη, δὰ τ ΟἸ τ δείδη Ἐ]}- 
ΕΙΘΡΕῚ (ρπάοῃ, 1826, 8νο.); ---8 ποτὰ τυϊεθπ τὰ Θαπ6] οἰοζδηςα, δοούγαου, δηὰ σοὸ- 
ΒΟΔΓΟ 

2. Οἡ {86 δυδήεοὶ οὗὨ [86 Ῥχοσοῦίπα ῬΑΓΑΡΤΑΡὮ, [6 τοδᾶον νὉ1}} Βη ἃ βούογδὶ διἀγι γα ]ς πὰ 
εἰοφαθηὶ οὐδογυδίίοῃβ ἴῃ Ὦγ, κἂν 8 Το Ὀ᾿ϑοοῦγθοϑ οα ἴμο Ναῖιγο δῃὰ Ὀδηροσ οὗ [η866] 
ΡΠ ]ΟΒΟΡὮΥ, ΡΡ. 6θ9---98. 

ΕΣ 8 
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ουπᾶ), παι βκἀναπίαρε μαβ {86 ΟἨ γι δί ἰδ τηογθ ΤΠ {86 1π866] ---- (6 
ΒΘ Ι νοῦ ἔπδη (88 προ νοῦ Οὗ νμαῦ ἀο068 10 ρῥτοῆί 8 ἴο θ6 ΟἸ γε 8 
ῬΘου ΑΓ ροορὶο ῦῷ Μουοὶ ΟΥΟΥΥ τᾶν. ΕῸΣ 1 ΟἿΓ ΒΔΡΡΙΠ688 ἴῃ ἃ {πὰ Γ6 
Βίαΐβ, 88 18 ὨΙΡὮΪΥ Ῥγορϑῦϊθ, 88}8}} ᾿πόύθαδθ ἴῃ Ῥγορουί θη ἰο Ψ δ νγ9 
Κηον,, δε ]ανο, δηα ρῥγασῦβα οὗ οὔὖγ ἀυσίγ, Ὁροπ 8 ῥγϊηοῖρ] 6 οὗ ορθάϊθηοθ 
ἴο {π6 ν}}} οὗ ἀοά, ἴπὰ [6 ρῥγϑδβοῃΐ [ἴδ ; {16 ΘΟηδθαιθπο8 18 ᾿πά!βρα- 
140 16, {μα΄ 16 τηοῦα γα πον, Ὀ6]|16ν6, 8η4α γμγασ86 οὗ οἱυγ ἀυΐυ ἤογα, 
50 ΤΟὮ 86 ΤΊΟΤΘ ῬΌΓΘ 86 Θχαὶ θα ν7}}} Ὀ6 ΟἿΓ 7ογ8 ἴῃ {86 οἴθγῃαὶ 
ΤΑΔΉΒΙΟΏΒ Οὗ δ]188 μογοδῖυ. Τῆϊβ, {ποθ η, 158 {π6 ΟἸγιβδη Β Ὀοαδίϊηρ, 
Δα (Π18 ΟΡ βουΐουβ ὑσυσηρῆ, {πα΄ {86 ΗΟἷγ δου ρίυγοβ μανο τηδὰς ὺ85 
ΠΥ ἀοαυδϊηίοα τι 41} ἐμ6 ναγίουιβ γϑί δ 08 1π ἩΒΙΟΝ γα δίαπα ἴο 
{156 Πινὶπο Ναίυγθ, 838 οὔν Οτσοδίοσ, ῬΥΌβοσνοσ, ΒΟ άθοηοσ, δηα οοη- 
δίδηῦ δϑϑιβίδῃηξ 1π ΟἿΓ Ὀγοόρτοϑθ ἐουαγάβ ρογίβοίοη ἢ {πᾶῦ ΟἿΣ ἩΠΟ]6 
ἀυτγ 18 ἰδ! Ορϑῃ ἴο ΟἿΣ νἱδνῦ, δα {μαῦὺ 7 ΠΟΥΘΡ οδὴ ὉθΘ Ἰρῃογδηΐ οἵ 
γε μαὺ 18 [Π6 σοοά δηἀ δοοδρίβ]θ ν7}}} οὗ ουὺγ δονδγοῖριι μοσὰ ; {μα νγ6 
μαν {πο βἰγοηροβῦ πηοῦνοβ οὗ ρσγδ ἂρ δηα Ἰῃΐογοβῖ ἴο δηϊμλδίθ 18 ἴὸ 
[να ἂρ ἴο {π6 ἰαν οὗ οὐἦ Ὀαϊηρ; δηα ἰπδῦ νγὰ ἀγὰ 4]16α νι (Π 6 σοπι- 
Του 16 ἀββαγαμοθ {παΐ ΟἿΓ το ο Ὁ] ἀοα δηᾶ ἘΔΊΔΟΥ Μ1}} τοοοῖνϑ Οὐ σ 
βίηοοσα ὑπουρἢ ἱπηρογίθοῦ θη ἀθαυουσβ ἴο βοῦν δηὰ ρ]θαβα δῖηι, 'ἰπ δπὰ 
Τὰγουρῇ (Π6 ἀοαίῃ δηα τηραϊδίϊοη οὗ μἷ8 ὅοη “6818 Ομ τῖδί. 770λε δεεῖ 
ΟἸιγιδέϊαπ πιμδί δὲ ἰΐ2 ῥοεί, απα, οοπεοφαοηξίν, ὠροπ {δε τολοῖε, ιοἱἱ! δὲ 
ἐδ λαρρίεϑὲ πιαπ. Τοῦ ιῦ ποῖ, {μογεΐοσο, 6 ἰτηδριπθα, 88 18 ἴοο οἴθῃ 
186 σ486, {μαὺ (ἀοά ΔΡὈΊ ΓΑΙ Δβϑιρηβ ἴο ΟΒτ βιϊδη8 ἃ Ὠἰσθοῦ ἄσρτεοα οὗ 
ὨΔΡΡΙμ688 {πδὴ ἕο οἴμοσβ, ψιμουΐν μανίηρ ἃ ΡΓΌΡΟΙ τορηγὰ (0 {Π 6} 
ὨΛΟΤᾺΪ ἈΡΈΠΟΥ, Δηα {π8ὲ {818 186 (86 ἀοοσίπο οὗ [86 (ὐοβρεὶ. Οἱ {86 
ΟΟΒΙΓΑΣΥ, {Π6 ἔφ! οἵὁἨ βίποοσθ ΟΣ ΒὕΔἢΒ 18 ΔΙΑ γ8 αἰτγοοϊθα ἰο {86 
τὶρῃξ πὰ μεβὲ οδ]ϑοί, {Π6]γ ῥοῦ 18 οὗ {π6 πο]εβίὶ Κιπα, δηὰ {μοὶ 
υἱγύαθβ [86 τηοβὲ ριγα δηα δχύθηβινθ: ἴο Ὀ6 ὉΠΙΟΣΙΩΪ Θηραρεα ἴῃ Δη 
ὈρΤρΒῦ, Ὀαπονοϊθηί, δηὰ σο]ρσίουιβ ΘΟΌΣΒΘ οὗ, δοίίοῃ 18 {μ6 ϑοϊθιηῃ ΥΟῪ 
απ ργοΐοθβδίοη οὗ Ομ σιβδμβ. [ἢ ἃ ποσὰ, {π6 ἀοἰδβί, ὈῪ ᾿1ΠΠῸΠΥ σο)θοῖ- 
ἱῃρ 811 τηόσαὶ δνυϊάθηοο, 20γ7εἰ5 αἷΐ ἐλπέπφβ, ἀπὰ σαὶπα ποίλίπο; σι Ἀ}16 
ΤἸΒΕ ΟΠΕΙΒΤΙΑΝ ΗΑΖΑΒΌΒ ΝΟΤΗΙΝΟ, ΑΝῸ ΘΑΙΝΒ ΑΙ, ΤΗΙΝΕ8. 

ΒΕΟΤ. ΥἹ. 

ΣΝΑΒΙΠΙΤῪΥῪ ΤῸ ΑΝΑΎΤΕΣ ΑἹ, ΟΒΙΕΟΤΙΟΝΒ ΧῸ 0817 ΟΑἸἾΒῈ ῬῸΞ ΒἘΏΚΕΟΤΙΝΟ ΤῊΒ δΟΕῚΙ͂Ρ- 

ὙΥΒΕΒ. -- ΝΒΕΠΙΕΥΕΒΒ ΙΝ ΟΙΥ͂ΙΝΕ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΜΌΟΒΕ ΟΕΕΡΌΚΟΥΒ ΤΗ͂ΛΑΝ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΆ. 

Αἰ, {86 οδ]δοοηβ σον δὰ 1 ΔΠΥ͂ ΘΟΙΟΌΣ ΟΥ ῥγοΐθῃςα 6 
ΔΙ] οσοα ἀραϊηδῦ (86 Θογιρίαχοβ μᾶνα δὖ αἰ ογοηῦ {1π|68 Ὀθ θη οοπδιἀογοὰ 
πα δηβινογοα ὈΥ τηθὴ οὗ ρτοαῖ ᾿θαγηϊηρ δηα Ἰυσρτμοηΐ, [Π6 σαβι] οὗ 
ὙΟ86 πα 168 1 μαναὰ αἰ οιηρίοα [0 οοποοηίγαίθ 1π 6 ργοβδεηΐ 
ψοϊυπη ; δῃαἃ βανοσαὶ ΟὈ]ΘΟΙΟΏΒ, ῬΑΓΠΟΌΪΑΥΪΥ (ποβα σαϊαῖῖνα ἴο ἴπῸ 
Μοϑβαῖο ἢϊδίοσυ οὗ {ῃ8 ογϑδίοη “ἢ ΟΥ̓ 106 ἀουρα, ἢανα Ὀδθῃ ἀδθιηοη- 
δίγαϊοα ἴο Ὀ6 στοιμα]688 δηα ἔγινοίουβ. Βαΐ ὄυδθὴ ἱμουρῇ 4}} {μ6 α18}- 

1 Ἐὸοὸν [86 τηδίοσδ]8 οὗ {πι18 βοοίο, [6 δαϊμοσ 18 ἱπἀονιοὰ ἰο τ. Φουκὶη 8 ἘΘΔΒΟΊΔΡ]6- 
Πο088 δῃηὰ Οογίδί ΠΥ οὗ ἴ86 ΟΠ τβιίδη Βο]ϊσίοη, νοὶ]. 1ϊ. ΡΡ δ48---5δ4.; τὸ γ. γαπ᾿β Ενὶ- 
ἄἀθης68 οἴ [6 Μοβαὶς δηὰ Ὁμσδίίδη Οοὰθδ, ΡΌ. 398---3996.; αηὰ ἴο τ. δαιηθοὶ ΟἸασκο᾿8 }0)15- 
ΟΟΌΓΒΘ ΟἹ ἴδ6 ΤΠ ΠΟΒΔΏρΡΘΔΌ]ο ΟΡ] σδιίουβ οὗ Νδιαγαὶ Ἐδ)χίοη, ἄς. Ῥχοροδίϊίοι χυ. (ΒΟγ]6᾽ 8 
ἸδοϊαΓγο, νοΐ, 1, ΡΡ. 192---196. ἴο]ϊο. οἀϊϊ.) 
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οὐ] 68 ἰΠαὺ δῇ δ]ορϑὰ [ο οχϊεί ἰπὰ {π6 ϑϑαογοα ΥΥ σὲ πρβ οου]α ποῖ Ὀ6 
δοσουπίρα ἔογ, γοὶ (18 σου Ὀ6 ὯοῸ 7υδῖ ΟΥ Βυβδοϊοπί σααβα ΨΥ τὴ 
Βῃου ]ά το͵οςῦ 186 δοχιρίαγοβ : Ὀδοϑυβα ΟὈ] ΘΟ Οἢ8Β ῸΓ {Π6 τηοβί ρασγὺ ἅσθ 
προσ ποπΐ (ο [Π6 ῬυγρΟΒΟα [ῸΣ ΒΊΟΝ ΤΠΟΥ ποτ ἀθδίσηθα, δθα 40 πού 
αὶ 41} αἴεοί 16 ευέάεποο Ἡ οἢ 18 Ὀσοῦρηΐ ἱῃ Ῥγοοῦ οἵ {π6 δοσιρίυγοβ; 
δηᾶ 1 {Π6 Ὶ ΤΟΥ Ροσγποηϊ, γοῦ 688 (Π6Υ οου]ὰ οοηξαίο {μα΄ ον 6 η66, 
ἴΠ6Υ οὐρσᾷΐ ποὶ ἰο ἀοίθσιῃϊηθ 18 ἀραϊηβί {Π 61}. 

Ης {μεΐῖ, ψῖ ἢ δὴ πομοϑῦ 8π6 5 ποοσ ἀσβῖγο τὺ δπᾷ ουἱ (Π6 συ ἢ ΟΥ̓ 
[α]βομοοι οὗ α γεν δου, πα γ68 ᾿ηἴο 1ἴ, βου] ῃγεί σοη δι ἀ6 . τα ραῦ- 
ΔΙ τ μδί οδῃ Ὀ6 Δ]]οροα ἴον 10, ἀπα δῇγνναγαὰβ σοηβι 6. ἴῃ 6 οὐ760- 
ὉΙΟῺΒ ΓΑΪΒΟα ἀραϊηϑὺ ἱἰ, (Πδὺ 80 6 ΠΔΥ ΘΟΙΏΡΑΓΟ [Π6 Δγραπιοηΐδ ἴῃ 
Ρτγοοῦ οὗ 1ὖ μηδι [86 οδ)οοίζομβ ἱορζείμοσ, δηα ἀθίθγππθ ΒΙμη861} οἡ ἐμαί 
8146 ἩΠΙΟἢ ΡΡΘΑΓΒ ο δαᾶνθ τηοβῦ σϑδϑο [ῸΣ 1. Βαΐ ἴο ᾿1π8|8ϑὲ ὕροι 
Ῥαγίϊου αῦ οὈ)]θοίζοπα, οοἰ]θοίθα ουἵὐ οὗ ἀμουϊὶ ρίδοθβ οὔ δοσιρίυχο, 
που αἰοηαϊηρ ἴο {Π6 τρδῖῃ σΤΟΌΠαΒ δηα τηοίϊνεβ τ ιοἢ ἱπάμσοα ἃ 
Ὀ6]1οΓ οὗἨ {86 γα οὗἩ {μ6 δοτιρίυγεαβ, 18 ἃ ὙΘΥῪ (ἈἸ]δοϊουβ ποθ οὗ 
ΔΓΡΊ ΩΣ ; δοοδῦβο 10 18 ποῖ 1η ἴΠ6 Ἰοαδὺ πργοῦ 8016 ὑπαὶ {ΠΟΓΘ τδΥ 6 
8 ἴγὰ τανϑίδίοη Ὑ ΠΙΟἢ ΓΊΔΥ͂ ἤδγτα ρτοδὺ ΑἸ ΠΟ. ]1168 1π 1. Βαΐ 16 βυβὶ- 
οἰοηῦ δνυμίθηοθ δ6 ῥτοάιιοθα ἴο δσοῃνίηοθ τυ8 {παΐ {Ππ6 ϑουιρίυγοβ ἃγΓΘ 
Ἰποοα {π6 ποσὰ οἵ (ὐσοά, ἀπ {Πογ Ὀ6 πὸ ῥγοοῦ οὰ {ῃ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 
Ἰηνα δῖος {πα΄ ονυϊάθηςο, [μ6 ἢ 41} 1Π6 οὐ)θοίζομβ θθβία 68 {μα σδῃ ὃ 
ΤαΪθοα, ἀγὸ δυΐ ΟὈ]ΘοΟἴΟηΒ, ἀπά πὸ σιογε 7) ἘῸΓ 16 ἴ[Π086 δυριιπηθηΐβ, ὈΥ͂ 
ὙΠΟ. ΟἿΓ ΓΟΙΙΡἼΟΠ ΡΡΘΑΙΒ ἴο 6 ἔτιι6, Γοιμδὶη 6.}}} ἴῃ {Π6ῚῚ {8} ἔογοϑ, 
πού! Πδίδπαϊηρ 1.6 ΟὈ]ΘΟΟη8, ἀῃὰ 1 πο ροδβιζῖνα δπα αἰγθοῖ ργοοῦ 6 
Ὀσουνμύ {πᾶῦ ΤΠΘΥ ἀγα ᾿πβυηοϊθηῦ, γα ουρῃῦ ποΐ ἴο γτο͵ϑοὺ ἔποβθ δῦρὰ- 
τηθηΐδβ δηα [86 ΘΟΠΟΪ 5] οη8 ἀοαἀμορα ἔγομι 16 πὶ οα δοοουηΐ οὗ {Π6 οὔ- 
7θσοίοπβ, Ὀυΐ (ο τοὐϑοῦ {π6 οὐ)]οοίζοηβ ἔου {Π6 βαῖκα οὗ {ποβδ6 ἀγραπιθηίβ; 
Ὀοοδυβα, 1 ἼΠοθ6 οδῃποῦ ὑὕθ αἸΒρτονοα, 411 {Π6 οὈ]δοοΒ τ᾽ Ἀ1Οἢ σαῃ Ὀ6 
σοποαῖνΘα τηυδβὲ ργχγοοσδοα ἔγοτ Βοσηθ τη βίδα. ἴον ΏΘῺ 8 ΡΟΥΙΒΟῊ 18 
ΟἾΟ6 ϑϑϑιγοα οὗ ἴπ6 {τὰ οὗ ἃ τπϊηρ ὈΥ αἰγοοὶ δῃηὰ ροει να ῥγοοῖῦ, μ6 
Πιὴ8 {Π6 88 π16 δϑϑύγβησθ {μαι 4}] Οὐ) οί οἢΒ ἀσαϊμδί 1Ὁ τηυδῦ Ὀ6 ναΐη δά 
ἔλ]βα ψβῖοἢ ἢ6 [88 ἰμδὺ βυομβ ἃ ἱμῖηρ 18 ἴσια; Ὀδοδυδ ΘΨΘΤῪ {πϊηρ 
τησδί Ὀ6 1196 ὙΏΙΟΝ 18 Ορροϑβὶΐθ ἴο {γαΐϊ, δῃὰ ποίησ Ὀαύ {παῦ τ ΒΙοἢ 
ἴαἶκοβ οὔ᾽ 116 ἀγρυταθηίβ, ὈΥ τ ΒΊΟΝ δου πρ᾽ 186 ργονθα ἰο 6 ἰΣ6, οδη 
ΘΥ̓́ΘΥ ῬΓΌΥΘ ἰὐ [Ἀ]86 ; Ὀπί 41} οὈ)θοίζομβ τπχυδί Ὀ6 8180 {Πϑιηβο γε 8 ΟΥ̓ ἵγτ6 - 
Ἰεναηΐ ἴο [86 ρύγροβο [ῸΣ τ ΒΟ (ΠΟῪ ἀχὸ ΔἸ] ρα, 1 ([Π6 δυ άθμοα [ῸΓ 
τὰς γα οὗ παῖ αραϊπδὲ τ: ἢ {ΠΟῪ ἀγὸ Ὀσγουρὺ σαπποί Ὀ6 αἀϊδρτγογυθά, 
{παῖ 15, 16 186 Εϊπρ ἀσαῖπδί πῖο ὑπο ν ἀχὸ Ὀγουρμύ ὃς ἴγι6. 

Τὸ "]υϑίγαϊθ {π686 οὔ ΟηΒ ὈΥ 8 [δ Ὺ7 ΘΧΘΙΏΡΪ6Β: --- Ἰἶ ἃ ΠΔη 
Ρτγοάμοα ΠΘΥΟΥ 80 ΤΩΒΗΥ ἹπΟΟΏΒΙβίθοῖθϑ, 88 6 {Π10ΚΚ5, ἴῃ [6 Θογιρίαγοβ, 
γαῖ 1688 ἢ Ὀ6 88 γγν6}] βδϑιιγοί, δἱ ἰδαδί, ὑπαὶ ἐμ 686 τ ΒἸοἢ πὸ 6818 1ῃ- 
οΟηΒΙβίθηοίοβ οαπηοῦ θ6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΡΟΟΚ οὗἉ ἀϊνίηθ γον θ Δ οη, 88 ἢ6 ΤΩΑΥ͂ 
μὲ τὲ τῃ6 δογίρίυγοθ ἀγα οὗ αἰνιηθ σονοϊδίοη, δ6 ὁληῃοί ᾿ῃ ΓΟΆΒΟη 
Γο)οοῦ 1Ποὶγ δυς Ββουιγ. Απᾶ ἴο Ὀ6 δδβδυγεα οὗ (18, 1 τηυβέ θ6 ΘΟΒ1- 
ἀογοὰ νι ρδῦ 18 Ἰῃοοηϑιδίδηῦ γ ἢ (Π6 ονάθηοθ ὙΒΘΓΘΌΥ ὑπῸ δυο οῦ Υ 
οὗ {π6 ϑογρίυγοθ 18 ρσγονϑα ἴὸ τι; ὺγ ὙΔίΘΥΟΥ 18 πού Ἱποομῃδιβίθηϊ 
τ {Π18 ον ἄθησα οαπηοί Ὀ6 Ἰποοηβίβίθην πυι {Π6}Ὶ δυϊποτιῖγ. [ἢ 
|| τ ΠΏ ΘΓ, 1 ἃ τηδη βου] ἔγΆπλΘ ὩΘΥΘΣ 80 ΓΠΔΗΥ ΟὈ]ΘΟΙΟΠΒ ἀρδϊηδβὺ 

δ Οη {Πίβ βυδ)οοὶ [ἢ τοδοσ τ} Πηὰ βοπιὸ δά πιὶ γα Ὁ]. οὐβογυδίϊοηβ ἰῃ Ὅτ. ΤΥ δεῖ Οδυοδὶ 
δξαϊποὶ πῆ 611 γ, Βοοίίοη ὅ. Αἀνίοο χὶ, Ὑ͵οτκβ, νοὶ. ἵν. Ὁ. 105. 1'υπάοῃ, 1810. ἐζο. - 
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[Π6 ΟΡ᾿πῖομ ΘΟΙΔΙΏΟΗΪΝΥ τϑοοϊγοα, ἐπὶ Οαβαῦ Ὠϊπη86} ττούβ ἰΠ6 ( οπι- 
ΠΙΘΠίβγΙ65 ὙὙΒΙΟΝ ρ858 ὉΠΑΘΓ ᾿Ϊ8 ὩΔπ16, ἀπ ποῖ “1105 (ὐοἾδυ8 ΟΥΎ ΠΥ 
ΟἾΠΟΓ αὐἴδογ; ὑ}1688 6 σὰ ονογίμγον {π6 δυιάθποα ὉΥ ποῖ (ὐξ βαγ 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 6 {86 Διο οὗὨ {πῃ}, 411] Π1Β Οὐ] ΘΟ ΟἢΒ ν71}} ΠαυοΥ ἀτποιπῖΐ 
ἴο 8 Ρῥτγοοῦ {πὶ 8 γγ8 ποῦ ἴπ6 δυΐποσ.0 [ Ατοβιμηθάθϑ οὐ πο] τὰ 
Βα υϑοά ᾿πηργορϑὺ ἰδησαδρα ΟΥ βοίθοὶβπιβ, σου] {πο ὶῦ ἀδηλοηβίγα [ἸΟ ΓΒ 
αν πδὰ {π6 1688 νοῦ σι ὑΠο86 ὈΥ μοπὶ {Π6Ὺ πα Ὀδοη Ὡπάοτ- 
βίοοα ἢῷ Οὐ 1 {πον μιδὰ βυ)οϊποὰ δὴ μιϊβίογιοδὶ δοοουηΐ οἵ {π6 Ἃ19- 
ΘΟΥΘΙῪ δηά ΡῬγόργεββ οὗ ἴπ6 τῃδίπουλδίοβ, δπα μα τη846 τη]βία Κα 1π 
16 Βιβίοτϊοαὶ ρατύ, νου α 186 ἀσηγομβίγαθμ να ρα ἤν Ὀθθη {Π6 1688 
ἀοιηοηδίταϊ να ἢ Απαᾶ ἀοθ8 ποὺ ἰδαὺ τδῃ τηλκα Ὠ]η)861} τα] Ο8 
ψ80, τ ἢ Εριουγυβ πα ΗΟΌδ6Β, ῥγοίθη 8 ΟΥ̓ Γθαβοη ἴο ον ΓΟ 
Τ Δ ΒΘ 1104] ἀχίοσηβ πα ὑμπθόγοῦβ τ ΣΟ 6 ολπηοῦ πηἀογβίβηα ἢ 
ὕροῃμ ἴῃ ββης στουηάβ, 1 1πΠ6 δβυρϑίδηος οὗ τ μαῦ [86 βαογρὰ ψυῖῖοῖβ 
ἀείίνοι 6 ὕγυθ, 1 ψἢ}} πονουίμο]οββ Ὀ6 γαῖ, Τπουρσὰ {π6 ΟΧΡγοββῖ ἢ 
ὙὙΟΓ6 ποῦ ΔἸ ΔΥΒ ΡΓΌΡΟΓ, δηα {π6 οἰγουϊηθίδηςοβ οὗ ἔἴτηθ δηᾶ ρἷδος 1 
τπϊηρ8 1688 πηδίογῖα] ᾿δα Ὀ66 ἢ τηβίαδ θη, Πα ΙΩΔΩΥ {μι ηρ8 8που]ὰ ὰ 
στ ἴθ ὙΠΟ ἢ ἀγα ματα ἴο Ὀ6 υπαογβίοοα. 

11 18 ΟΥῪ ῬοΟββι]6 ἔογ ἀοα ἴο τονϑὰὶ {πῖηρβ νυ β ἢ ͵Ὑ6 ΠΊΔΥ ποῖ 6 
ΔΌΪ]Θ ἴο ΘΟΙΏΡΓΘΠΟΙ ; δηα ἰο δηϑοῖ ἰανγβ, ΘΒρθο δ] ] Υ οοποοσγηῖηρ ἴῃ 6 
ΤΊ [656 δηα ΘΟΓΘΠΊΟΙΏΙ68Β. 6Π]Ο]Π6α ἴο ἃ ΡΘΟΡΪΘ 80 ΤΏΔΗΥ ἄρ ραϑΐ, {π6 τοα- 
ΒΟΠ8 οὗὉὨ ν᾽ Π1Οἢ. γα ΤΔῪ ποῖ Ὀ6 800 16 {ὉΠ} ἴο ὑπάθγβίαπα ; δῃά 10 18 ὙδσῪ 
ΡΟΒδΙ0]6 ᾿Ἰκοννῖδα {παᾶῦὺ [ΘΓ ΤΑΥ͂ Ὀ6 στοαΐ ἀ" Που] 0168 ἴῃ ΟΠΓΟΠΟΪΟρΡΎ, 
Δηα {πᾶ} [6 ἰοχῦ ΤΔῪ ἴῃ αἴνοτΒ Ρ]Δο68 ἢᾶνα ἃ αἰ ογοηΐ γοδαϊηρ ; δηά 
1Που ἢ 4}1 ἐο86 (Ππηρβ Βᾶγα θη οἰθαγθα ἴο ἴπο 8α Ἰδίασίίοη οὗ γϑαβου- 
ΔΌΪ6 πηθῃ ὈΥ͂ ΒαγοΘΓαὶ] Θχροβιῖοῦβ, γεὺ ἰθὺ Ὁ8 ΒΌΡΡΟΒΘ δὺ ργθϑθῃΐ, ἴο στᾶ- 
ἘΠΓῪ {Π686 ΟὈ]δοίοσβ (δηα {118 γ7}}} στα εν ἐῃοῖη, 1 ΔΩΥ {πὶπσ σλη 40 
10), (αὶ 16 ἰαννγϑ ἃσ υὐΐουϊυ ὩπαοοουηίδΌ]6, (Πᾶὺ 1η6 αἰ ου [168 ἴῃ 
ΟἸΓΟΠΟΪΟΡῪ Δ΄Θ ΠῸ ὙΔΥ ἴ0 Ὀ6 δα)υδίοα, {παῦ [Π6 γΑΓΙΟῸΒ ΓΟ! ρθ ἈΓΘ 
ΌὈΥ ὯΟ Πη6ΔΏ8Β [0 ὃ6 ΤΟΟΟΠΟΙ]οα ; γοῦ ψΠδὺ ἀ068 41} (Π18 ὑσγουῦ Τ)αΐ 
Μόοβεβ ψγουσηῦ Ὧ0 ταῖσδ] Τδαῦ {6 οἸ]άγθη οὗὨ 18γα6] απα {πὸ 
Ἐρυριδηβ 66 ποὺ ὙΪΏΘΒΒΟΒ [0 {πο ἢ Τμαὺ τ μαῦ {Π6 ῥγορ οἰ 
Τογοίο]α ἀἱὰ ποῖ δοηθ ἴο ραβϑ ΤΠαΐῦ ΟἿ αν οΌ  ὩΘΥΘΥ ΓΤΟΒ6 ἔγοπὶ 
116 ἀθδα, δπά {πδῦ [86 Ηοἷν ϑριτι ἀἸἃ ποῖ ἀδβοοπα ἀροη [86 ἀροβί]68 9 
τ {μαῦ ΔΠΥ ἰδὶηρ 18 σοπίαϊηθα ἴῃ {16 δου!ρίυγοβ τορυσηδηΐ ἴο {}6 
ἀἰνῖηα δἰγι θα ἴ68, ΟΣ 10 [Π6 παίισχαὶ ποίίομβ οὗ ροοά απά αν] 068 ἰΐ 
ΡΓΌνο ΔΗΥ͂ 1Πϊησ οὗ 41} {π18Ὁ ΟΥ̓ οδῃ 10 θα ργοϊθηἀϑα ἴο ῥσγονο 10,1 
τῦ οδῃποῦ (πα ποίδι!πρ' 18 ΠΟΥ Ρ]αῖη (μδπῃ ἰΠαΐ 10 ὁΔῃ πο), {Πμ6η. 411 (Π6 
ον ἄάοηοα ργοαπορᾶ ἴῃ ῥγοοῦ οὗ πὸ δυϊπουυ οὗ ἴμ6 Θουιρίαγοϑ βίδη 8 
ἢγσπὶ ποῦν βίδα ϊηρ 811 {παῦ ΟΙΓΠΟΥ μ88 ὈΘΘῺ ΟΥ̓ ΘΔ Ὀ6 Βαϊ α ΘΟΠΟΘΓΏ- 
ἴῃς {π6 ΟὈΒΟΌΓΙΥ, δηα ᾿ΠΟΟΙΒΙΒίθ ΠΟΥ͂, ἈΠ Ὁποογίδι ἰΥ οὗ ἴμ6 τοχί οὗ 
1π6 δοτιρύατοθ, Απα {Π86 ποχί ᾿ΠαΌΪΓΥ πδίγα ]Υ Μ}1}} Ὀ6, ποῦ πονν Ππ 6 
δογιρύαγοθ σδὰ ΡῈ ἔἤτοσπι (οὐ, 1 [8686 πϊηρδ Ὀ6 ἰο Ὀ6 ἑουπαᾶ τη ΤΠ θη 
(ον τ 18 αἰγοδαυν ργονϑᾶ ὑμπαῦ που δγὸ ἔγοια (οά, δθα {πογοΐοσγο {ΠῸ 
τηυδῦ ἔγοῃμ Ὠθποθίοσι δα ἰδίθη [ῸὉΓ στδηΐαα, {1}1 10 ὁδπ Ὀ6 ἀϊδβρτονβά), 
δαΐ {π6 ΟὨΪΥ ἸΠαυΪΓΥ Μ1}1 θ6, μον ἴπαβα ραββαρθθ τα ἴο Ὀ6 δχρὶαϊποα 
ΟΥ̓ ΤΘΟΟΠΟΙΪΘα ὙΠ οὔθ Γ ρ΄δοθβ. 

ἘῊν ἰοῦ 8 ΘοΟμβι ον 1Π18 γᾶν οὐὗὨ σϑαβοῃϊηρσ, Ὑ ΠΙΟΝ 18 τηδάθ 86 οὗὨ ἴο 
ἀἴβργουθ [6 γα ἀπά δ που νυ οὗ [86 ϑογιρίσγοβ ἴῃ οἴου {πίησβ, απὰ 
ΕΡΥ ΠΟΙῸΣ τ͵ὸ ἃΓ6 οηῦ ἰο σθᾶβοῃ {π8 ἴῃ ΔΩΥ οΆ86 θυὺ {πδΐ οὗ το]ὶ- 
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ποτ, δα ἩΠοΐμΟΣ να Βῃου]α ποὶ Ὀ6 δϑῃαπηθα οὐ {π|8 ψᾺΥ οὗἁὨ αγριΐηρ 
1Π ΔΠΥ Οἴποῦ οα88β.. Ηον {{{|]6 18 10 {μδ΄ γγὸ ἹπογουρὮ Υ ἀπάἀογϑίδηα 1 
πϑίυγαὶ! {πῖηρθ, δηαὰ γοὺ ΠΟῪ βϑίάοτα 4ο ψα ἀουδέ οὗ ἐΠ6 ἐγ ἀπά 
ΤΟΔΙΥ οὗ ἐπθτὰλ Ὀδοαιδα γγ6 ΤΑΥ͂ ΡᾳΖΖΙ6 δηἢ ΡΟΓρΡΙῸΧ Ουγβοῖνοβ 1 {Π6 
δχρ οδῦοιῃ οὗ {ποτὰ ἘΕῸΓ ᾿ῃηβίδῃοθ, τχὸ ἀϊβοθσῃ {86 στ δηὰ ἔδεὶ {Π6 
ὙΑΥΤΩ δηα ἢοαύ οὗἩ [Π6 βυπ, ἀπά ανὸ (86 δχρογίθῃσα οὗ {86 οοῃδβίδης 
τοί τη οὗ ἀἄδΥ δηά πιρῃΐ, δηα οὗ [Π6 βανθγαὶ βθϑβοῃβ οὗ {Π6 γϑᾶγ ; δηά 
ΠΟ πδη ἀουδίβ Ὀὰΐ (Παΐ 411 {Π18 18 οἰΐδβοίθα Ὀγ 1π6 δρργοδοῖ οὐ 1 }- 
ἀγασιηρ οὗ {Π6 βυμ ἰηἤυσδηοο: Ὀαὺ ΠΟΟΥΟΣ Μ1}} σὸ δρουΐ ἴο δχρίδη 
Αἰ] {π18, ἀῃα ἴο ρῖνα ἃ ραγίσυϊασ δοοουπί οὗἉ 10, ψ1}} πὰ 10 4 σϑσυ πασγὰ 
ἰαβκ ; δῃὰ βοὴ ομ)]θοίϊοηβ αν Ὀθθὴ υὑτροα αραϊηβὶ ΘΥΟΥῪ ὨγΡΟΙ 6818 
1Π 8016 Ροϊῃηῦ ΟΥ ΟἴΠΟΥ, 88 ῬΟΥΌΆΡΒ ΠῸ τῃδὴ 18 Δ0]6 (ΠΥ ἴο δηΒΎΤΘΥ. 
Βυὺ ἀοεβ δηγ τηδῃ ἀουδῦ, τ Ποϑίμοῦ ὑπο γ6 Ὀ6 βιοῖ ἃ (μίηρ 898 ᾿Ιρμῦ δπὰ 
ποεῖ, 48 ἀδΥ δηὰ πἰρβί, ἱπουρῇ 6 σδηηοΐῖ Ὀ6 Βα ϑθοα τ ΠΟΙΒΟΓ 186 δ η 
ΟΥ̓ 16 φασί πον ΟΥ̓ ἀο πιϑὴ ἀουδὺ ψΒΟΙΠΟΥ {ΠΟῪ Οδῃ 866 ΟΥ πού, 
6111 1ΠΘῪ οδῃ ἀοπηοηδβίσαίϊθ ΒΟΥ ν᾽ βίο 18 τη846 ἢ Απα χτηυϑὺ ποηθ ὮὈθ 
ΔΙ] α ἐο 866 Ὀυῦ τοδί μουγαίϊοϊαπβ᾽ῦ᾽ ΟΥ̓ ἀο τηϑθῃ σοίμδα ἴο δαῦ {1}} 
ΠΟΥ ἃ: βα βϑῆδα ἤονν δπὰ δῇον ἡ παὺ ΣΏΔΠΠΘΥ ΠΟῪ Δ.Θ ΠΟΙΓΙΒΠΘα ὃ 
Ὑοῦ, 1 τὸ πχυϑύ θ6 βιναγδα ὈΥ οὈ]θολοηΒ, τ ϊοἢ ἀο ποῖ σόα ὑρ ἴο {δ6 
ΤῊ] ΡΟΪηΐ ΠΟΥ αἴδδοῖ [π6 {γυἢ ἀπά Γθα Ὑ οὗὁἩ {Ππησδ, ὈὰΓ ΟὨΪΥ 41} οὐγ 
ΚΑΪΠὯ8 Ἡ1ΓΠ ΒΟΓΌΡΙ6Β δθα αἰ ου 1168 ἀρουΐ {Π6ὰ, γα τησϑὺ Ὀ6]16 Υ6 
ποίδιηρ Ὑ ΒΙοἢ γα ἀο ποῖ ΠΥ ΘΟ ΡΙΘ Πα 1 ΘΟΥ̓ΟΓῪ ραγΐ απὰ οἰγουϊα- 
Βίδποο οὗ 1. ΕῸΡ τ Βδίθυου ἯὙ͵Δ 8.6 Ἰρῃογδηΐ οὐ οοποογηϊηρ 10, {πᾶ 
ΤΩΔΥ, 1 Β66ῃη8, 06 Οὐ)]θοίορα ἀραϊηδύ [Π6 {Ὠπϊηρ 1186], ἀμα τλδῪ Ὀ6 ἃ δ 
ΣΌΔΒΟΠ ΨΏΥ γγάὰὲ δβουϊα ἀουδί οὗ 1. 6 ταυδέ ἰαἰκθ οαγὸ {πδὺ γγχὸ 6 
ποῦ ἴοο οΘοηδασηὺ {πδὺ τγ1|α πιον6, ὈΘΌΤΘ Ἧ͵ἱ ὁΔη σῖγα δὴ δχϑοὺ δοσουηΐ 
οὗἩἨ {[Π6 σα186 δηὰ ἰατνϑ οὗ τηοΐοη, Ὑ ῖοἢ {Π6 στοαίοβι ρῃΣ]Οβορἤογβ παν 
πού Ὀ66ῃ 80]6 ἴο ἀο; να τχυδί ποί ργδϑισηα ἴο ϑαὺ {1}} νγο ὄσϑῃ [611 ἤονν 
ἀϊσοβίάοῃ δῃηα πουγιβησταθηῦ ΔΥῸ ΟΑΣΤΙ θα οη, [ἢ Βῃογί, [818 νου] Ἰοδὰ 
118 Ἰηΐο 411 {86 Ἔχίσαναρβῃοοβ οὗ βοορίοιβι; ΖῸΓ ὉΡῸΠ ἴΠ686 ὈΓΙΒΟΙΡΙ 68 
1 ν88 δύ βοηβ ἤᾶνα ἀουδίοα ἩΒΟΙΠΟΣ ΒΠΟῪ Ὀ6 ὙΒ16, ΟΥ ΠΟΙΟΥ͂ 
Βγοοί, ΟΥ ΒΏΥ͂ ἰπιηρ 656 Ὀ6 οὗ {Π6 βδηθ ΘΟΪΟῸΣ ΟΥ̓ ἰαβία οὗ σψβοῖ 1Ὁ 
ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὁ6, Ὀδοϑυβα {Π6Υ οου]α δαιιβ6 ὑποιηβοῖναβ τ ΟἸΒΙ ΘΟ] 168, 
δηᾶ ΓΠΘΥ ὍΟΓΘ ἴοο πῃ ἢ ΡὨ]ΟΒΟΡΠΘΙΒ ἴο αββθηΐ [0 ΔΩΥ {πϊηρ [πα [ΠΟΥ 
ἀἸὰ ποῦ υπαἀογβίαπάα, ἱπουρῇ ᾿ ψ γα ΘΟ Ηττηθα ὈΥ [86 Β6η86 Δηα οχρα- 
ΤΊΘΩηΟ6 οὗἁ 411 τῃδη]κηά, μοΥ ἼΟΙΘ γχαΐϊοπαϊ τὴθη, ἀπά 10 νγδ8 θδὶον 
1Πδτ ἴο θα] ον {πο ὶν ΒΘ η968 Ὁ}]658 {Π6ῚΡ ΓΟΆΘΟῚ ὑγ6Γ6 ΘΟ. ηοΘα, δηά 
(μα νγὯἀϑ ἴοο δουΐθ ἴο Ὀ6 δοηυϊποθα βὸ ἰοὴρ 88 δῃγῦ αἰ υΪ Υ ὑπαΐ 
οου]ᾷ 6 βίαγίθα τοτμδι ποα ὑπμδηθι το, Απά ἴπ8, πα ον {ῃ6 ργοΐθησθ 
οὗ τϑαϑοῃ δῃά ΡἈΠ]ΟΒΟΡΒΕΥ͂, [ΠΥ Ἔχροβϑα {ποηβαῖνοβ ἴο {Π6 βοοσζὴ δηά 
ἀογιβίοῃ οὗ 4}} ψῇο μαα θυΐ {Π6 σοταμηομ βθη86 οὗ πιθὰ τ Βουΐ (δ αὐτὶ 
πα ΘΟ ΡΠΠῸῪ ΟΥ̓ ἱπιροβίηρ ἀροῖ {μοπιβοῖνοδ ἀπα οἰ 6 ΓΒ, 

Απά 1 18 {8 βαῦγθ {ππρ ἰῃ οθοῦ 88 ἴο τηδίζοτβ οὗ τ σίοη. Το 
Θογιρίατοβ οοῖθ ἄόνγῃ ἴο 8 ΘοΥΤΟρογαίοα ὈΥ 8}} [Π6 τσᾶγβ οὗ δοπῆτγπι- 
αἴϊοη {παὺ [Π6 δ ΠΟΥ ΤΥ ΟΥ̓ Δ}Υ τονοϊδίϊου αἵ (18 ἀϊβίαποα οὐ {1π|0 
σου] Ὧ6 δχροοίοα ἴο ἰιανϑ, 1 1Ὁ ΤΆ] Υ ποτ πθδὺ τὸ θα] ον {ΠῸ 
Θογρίυγοβ ο 6. ὙΏΥ, ἰμ6η, ἄο βοπῖθ τι ἀουδὺ ψμοῖμοΣ ΠΟΥ ΡῸ 
Δ μοῦο ἢὉ Οὐδῃ ὑΠ6γ αἀἴδργονα {86 δγρυμηθηΐθ ὙΠΟ ἀγα Ὀγουρὶ 1 
ἀοΐεποο οὗ βο ἢ (δὰ (ΠΟΥ Ῥγοάιιοο ΔΩ οἴποῦ σουθίδοη ΤΊΟΓΘ 
δα μομ  2. ΟΥ̓ἿΒ Σῦ ΤΟΓΟ ΣΕΆΒΟΏΔΌΪΟ (0 μα ονο ἐμδαὺ (ἀοὰ βμου]ὰ ποί 
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ΤΟΥ͂ΘΔ] ἢ ΠΊ861{ ἴο0 τηϑηκιηα {πδη ἰμαὶ {{18 του ϊαιίομ βῃουϊά 6 ἢ 89 
Νο, {818 18 ποὺ 86 σαβα; αῦ [86 γ6 δζϑ βανϑσαὶ {π|ηρῈ ἴο Ὀ6 ουπά ἴῃ 
{μ6 Θογιρύυγοβ σι ῃϊομ ἐΐον {πη} τοῦ] πού Ὀ6 1 ἵποι, 1ἢ [πον ψοτὸ 
οὗ ἀϊνίπο σονοϊδίου. θυΐ ἃ ψῖδ6 τῇδῃ Μ111 πόνον αἸ ΒΡῈ] να 4 τῃϊησ 
[Ὁ ΔΠΥ ΟὈ]δσίζοπβ τηδδ ἀσαϊηβὲ 1ἴ, ]Οἢ ἀο πού ΓΟδΟ ὕπ6 Ῥοϊῃῦ ΠΟΥ 
τουοῖ Πο86 δγραμαθηΐβ ὈῪ Ἡ ΒΙΟἢ 10 16 ρχγονϑά ἴο ἢϊτη. [ᾧ 8 ποΐ ᾿ποοη- 
βιδίδῃῦ {παῦ {παΐ τολῦ 6 τηοδὺ ἔσθ ὙΠΟ ΤΩΔΥ͂ ἤανΘ ΠΙΔΠΥ Ἔχοορ- 
ἴοπβ ἔγαιηθα δραϊηβύ ᾿ἢ; θυῦ 10 186. αὐβαγὰ ἴο τοὐθοῦ [δὲ 88 ᾿πογβα!0]8 
το σΟΙη65 σϑσοιητη θη θα [0 ΟΣ Ὀ6Ι16 ΕΓ ὈΥ δύσῃ ον άθηοα 848 σαπηοΐ 
δ ἀϊδργονθα, Τ71]}} 118 Ὀ6 ἀοῃθ, 41} ψ βῖο ἢ σδῃ Ὀ6 8814 Ὀ6581:4168 ΟὨΪΥ͂ 
βῆονγβ {παῦ ἴποσο αγὸ αἰ βου [168 ἴῃ ὑμ6 ΘΟΣΙρίΣΟΒ, νυ Π]οἢ 88 ΠΕΥΘΥ 
ἀδηιθα ὈΥ {8ο86 8 τηοδῦ ΠΥΤΑΪΥ αηα βιθδα ([ἈΒ0Υ Ὀ6]᾽ανα {Π θη]. 

Βυΐ αἰβέσιιίξίεα σαπὶ ἩδΌοΥ αἴΐεν ἐδε παίμγο Γ᾽ ἐλῖπ)α, απά πιαΐε ἐλαΐ 
ιολιεῖ ἐδ ἔγιιο ἐο ὑδοοηιε ζαἶ56.ἁ. ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ δβοΐθποθ πιποαῦύ 18 ἀ1 0 1}]-- 
(ἰ68, διὰ 1Ὁ 186 ποῦ Ῥγοϊθῃα θα {παΐ {ΠΘΟΪΟΡῪ 186 ιπουῦ ἴΠθπι. ὙΠοτα 
ΔΙῸ ΠΊΔΩΥ ζτοδῦ 8ηα ᾿ποχρ σδῦϊο αἰ ου [168 1ὰ 16 ταδί οιηδίοβ ; Ὀυΐ 
Β[.8}} γα, {Πογαίοσθ, σο͵θοὶ 1018. 85 ἃ βοίθῃσα οὐ ὯῸ νϑ] 6 ΟΥ Οογίδιπίνυ, 
δηα Ὀ6]ανα πὸ ἀδθηλοπδίγα οη ἰῃ Ευ6}1ἃ ἴο μ6 ἴσῃ 016 85 να οουὰ 
Βαυδτα {π6 οἰτοϊο ἢ Απα γού [818 18 ΘΥ̓ΟΥΎῪ Μ}0 88 ΤΟΑΒΟΠΔΌΪ6 ΔΒ ἴζ 18 
ποῦ (0 δοκπουίθαρα {86 γαῖ οὗ [π6 δουιρίαγο, ὑη]1688 πὸ οου]ά 6χ- 
ὈΪδῖη 411 [Π6 ν᾽ϑίομβ 1η ΕΣΖθ κι 6], δὰ [86 γονϑίαιοηβ οὗ δι. Φοῆη. Ὑγὲ 
τηυδί 6] 16 ν 6 ποι πιηρ δηα ΚΠΟΥ ποίμπρ, 1Γ τ πιυϑῦ αἸΒθ6] ον δπὰ 
Το)θοῦ δυθσΥ {πὶηρ τυ ὨΙοἢ 18 114 0]6 ἰο ἀΙ ΒΒ ο.}1165. ΥΥ 6 τηυδὺ ποῦ Ὀεϊϊανα 
ὑμαὶ ψγ μανθ ἃ βο], ἅη1688 γ͵7ἷὰὺ σὴ ρον δὴ δοοουηΐ οὗ 8]} 1(8 ὀρεσα- 
ὉΙΟΠΒ; ΠΟΥ ὑμαῦ γγθ βανθ ἃ ον, ὑ0]688 γχα σδῃ [6]}] 41}} [ῃ 6 ῥδγίβ δῃᾶ 
ΤΟ Οη8, δηα {Π6 ψ1Π016 ἴγαιθ πα οοιηροβιίοη οὗ 1. Υ6 ταυδὺ ποῖ 
Ὀ6 Ια 6 ΟἿΓΡ 86η868, {1}} {Π6Γ6 18 ποίην τοϊαηρ ὑο βοηδαύϊοη Ὀυΐ τὶ 
ὙγὙ6 ῬΟΣρΟΟΪΥ υῃαἀογβίδηα ; ΠΟΥ μαὺ {Π6Γ6 8.6 ΔῃΥ ΟὈ͵θοίβ ἴῃ ἴΠ6 σου], 
Ὁ} νγ πον ὑπ Ἔχϑοῦ ὭΏΔΠΏΘΥ ΒΟ 176 ρογοοῖνα ἔθ, πα οϑῃ βοῖνθ 
811 οὈ)δούουβ ὑπαὶ ΤηΔῪ Ὀ6 ταῖβϑα οοποθγηϊηρ πο. ἀπὰ 1 8 πιδῃ 
σ8} δ ἱπογράυϊουβ ἴο {18 ἀθσγυϑθο 1 οδῃποὺ ΡῈ ὀχρθοίβα {μπαύ ἢθ 
βου ἃ Ὀ6᾽ΐονθ ὑπ6 δογρίαγοθ: Ὀὰΐ {1} Β6 18 οομθ ἴο {π18 Βεϊσηὺ οἵ 
[ΟἸΪΥ δῃα δἰαρὶ ἀν, [Γ᾽ 6 πι}} θ6 οοῃβϑίθηϊ πῖτ ἢ Εἰπλβο ἢ, ἀπα ἴσα τὸ 
1Πο86 Ῥυῖ ποῖ] 68 οὐἨ σϑᾶϑοῃ ΠῸπι ΠΙΟΒ ἢ6 ἀΥρΊι68Β πῃ 4}} οἴου οββθβ, 8 
οϑῃηοῦ τα]θοῦ 1Π6 ΔΌΪΒΟΥΙΥ οὗὨ (Π6 Θουιρθισοβ ου δοοουῃΐ οὗ ΔΎ ἀ18- 
ΟΌ 165 {παὺ μ6 Βπ48 πὶ {Πδῖ, ψ 116 {Π6 ἀγρυϊηοπίβ ὈΥ ἰοἢ ΤΠΘΥ ἅΓΘ 
Ῥτουβᾶ ἴο ΡῈ οἵ ἀϊνίπο δι Που Υ τοιχδῖη πηδηβυγαγοᾶ. Απα 4]] {ΠῸ 
ΟὈ]Θοἴοη8, ϑγ 10} οδπ 6 ᾿πνοηίθα ἀραϊηδβὺ {π6 Θοτιρίυγεβ, οδπποῦ βθ πὶ 
ὨΘΑΡΙΥ 80 Δ βυχα ἴο ἃ σομβι ἀουΩρ τηδῃ, 88 {Π6 βυρροδιτἰοη {παὶ ἀοάα 
Βῃου]α ποῖ αὖ 4}}] σϑόνϑαὶ ᾿ἰϊπη)86 18 ἴο τρδηκὶηα : οὐ 1παῦ (Π6 Ποβδίπθη 
ΟΥ̓ΔΟΪ68, ΟΥἹ [86 Κογχδη οὗ Μοβαδζητηθά, βῃου)]ᾶ Ὀ6 οὗ ἀϊνὶπο σονοϊδίοη. 

Νούδιηρ 18. τόσο γεααδηΐ, μα [86 οἤδτρθ οὗ βυροσϑεϊ ἴοι δπᾶ οσο- 
ἀα]τίγ, τ ΒΙοἢ 18 Ὀσουρμὺ ΟΥ̓ πιοάοτα ΠΡΟ θυ οῖβ ασαϊηβὺ ΟἸ τι βιϊδηβ, ἔοτ 
σΊνΙηρ᾽ δβϑοηΐ ἴο τηογϑὶ ουϊάθποο οὗ βυοῇῃ ἔοτοθ 48 [0 διπουηΐ ἴο ἃ τηοσαὶ 
ἀοπηοπδίγαου, Ὑ οὗ {Π6 ἔδοϊ ἴ8, (μδὲ {π6 οματρα οὗἉ ογθά! γ αἰδοῖ 68 
ΙΒ ὈΏΒΗΒΎΓΘΓΑΒ]6 ἔοσοθ ἴο {μ686 ὙΘΥῪ ταὐθοΐοσα οὐ ἀϊνίπο σενεϊαίίοιι. 
ΕῸΓ {Π6Υ δατωϊῦ (μα ἃ ἔουνν 1ΠΠ ϑγαΐα Ψ ενγβ, ἀθνοίοα ἴο Θχίθγηαὶ οἴσοστι- 
δίδῃοθβ δῃα ἴο ἃ παίϊοῃμδὶ σο]ρίοη, οοηαυοχοα {μοῖρ ῃγοὐυαϊοθδ, απ 
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ΡΟ] Ἰδμθα δὰ ππίγογβαὶ σο]ρίοη, τγῃϊοῖ γγα8 ἔγθα ἔγουη Ἐπ 6 ΠῸΠΊΘΤΟΙΙ8 
ΕἸ68. ἀηα ΘΟΓΘΙΏΟΠ16Β οὗ {86} παίοη ; μὲ {Π6Υ ἰδυρμῦ τα] σίου δπά 
ΤΏΟΤΆ] ἀοοσίγεβ, βυγραβδίηρ {86 τιιβάοια οὗἩ 86 διρῆθδοῦ ΠϑαῖΠ6Ώ8, ---- 
Βιθάυδα τῃ6 Ῥόονγοῦ δηα Ῥοίϊου οὔ {86 6718 δῃὰ (ἀθῃ 168, --- Βρο6 α!}Υ 
Ῥγοραγχαῖθα {ποὶς ὑθηθίθ ΔΙΟΠρΡ ΓΩΔΗΥ͂ ΠΔΙ1ΟΏΒ, ---- ἀὦ σοπαυογρα {Π6 
Ῥγῖάθ οὗ ἰδασῃηρ, πιϊῃουῦ ἀἰνὶπ6 δϑϑιβίδηοθ Τῃ6 Ορροβϑῦβ οὗ γανοΐα- 
ἰἰοη δατιϊί, (Παΐ ΤΔΩΥ ῬΟΓΒΟῚΒ υπιἰθα ἴῃ ργοραρ τ ηρ᾽ ἃ ΤΟΥΡΌΓΥ, τ Βιοὴ 
Ρτοάιορα ἔμοπλ πο δαναπίαρα ; δηά {Πδὶ πού ὁπα οὗ ἔπϑῖλ τγ88 Ἰπαυοσοά, 
ΘΙΓΠΘΣ ὈΥ̓͂ ΡΓΟΠΊ1868 ΟΥ ὈΥ Ὠιγοδίβ, ὑο Ὀδίγαυ ἃ ρἱοῦ ογ ἴο ἀἰβονσῃ 8 ἰθβί}- 
ΤΠΟΩΥ͂ ὙΠΟ Ἔχροδβοα τ6πὶ ἴο ἸποΟη θη 68. Α ἸΔη ΙΩΔΥ͂ ΘΠ πγ6 
ἱποοπυοηϊδησεβ ἴῸΥ ὮῚΒ ΘΟΟΠΙΣΥ ἴο ΟὈΐδΔ1η ἡγ 68] ἢ ΟΥ ῬΟΥΤΘΥ [ῸΓ ὨΙγηβο] ἢ, ΟΥ 
ἴῃ ἀοἔἴθηοο οὗ ἃ ἔλβα γο σίοῃ τ βιοἢ ἢ6 Ὀ6]1ανο8 ἴοὸ Ὀ6 ἴγαθ; Ὀυῦ πη 6- 
ἸἸονογβ ὁδηποῖ ροϊηΐ ουΐ 8. βἰῃρθ ᾿πάϊνι δ] 0 οχροβοὰ ᾿86} ἰὸ 
1Π5}}0, ᾿ἸταρΥἸδοηγηθηί, ἰογίαγοθ, ΟΥ ἀθδῖῃ, τ] οἢ Ῥγοάμυοθα ποης οὗ ἴΒο86 
οομυσπίεπσοθ. Αοσοταϊηρ ἴἰο {Π6 ογοοα ὙΒΙΟΒ Π6Υ ῥτγοΐθϑα, ἱπιροδίοσε 
ΘΓ αἰίδοῃοα ἴο νἱγί6, δηα νου πίη στ!  Υ Θμ ἀμ γοα ΘΟ 601], ἱἢ ΟΥΔΟΣ 
ἴο ργοβασαὶα ορί πίουβ ὑμαῦ ἡ γα θα πμοῆοϊαὶ [0 βοοϊοίγ, Ὀυΐ ἀογιπηθηῖδὶ 
ἴο ἐπαπηβοῖνϑθ : ὑμαὺ θ8α τηθη σοίοστηθα [86 γϑὶ οη δ Πα ΙΔ ΠΠΟΙΒ οὗ 
8}1 ὩδίΟη8, οσ ὑπαὶ σοοά τηθῃ αὐἰδηιρίθα 1 ὈΥῪ ἕκυὰ δηἀ Ἰπιροβίυγθ. 
ΤΠοΥ οἀπκῖὶ {πδϊ ἃ ἔδιν Ἰσπογαμΐ ββῃοσιαθη ΟΥΘ 8 0]0 ἴο πιαῖζθ ῥτο- 
Βαϊ γύίβϑ, ἢ ὁρροβι θη [0 ΡΟΥΤΟΓ δπᾶ ὑγο)υαΐοα, [0 δἰοᾳθη66 8Πη6 Ἰθδγη- 
1ηρ ; [Παῦ ΟΥ̓Δ τηΘ ἢ Οἢ086 ῸΓ {Π6ῚΓ ΠΘΤῸ ἃ οὐ οἰ θα τηδ] οἴδοΐοσ, δπὰ 
ϑυ γα ἜΥΟΓῪ 6Υ]}} ἴῃ Ττάδυ ἴο θδίδο! δ {πα τοὶ ζίοη οὗ Δ Ἰπ ροβίογ, 
80 ἀο]υά ρα ΤΠπότὰ ὈΥ ἔαϊβα ργοπηῖβθδ, 1 Βα ἀϊἃ ποί τἶβα ἔγοτῃ {π6 ἀβθδά. 
Τ0 18 τουοἢ δϑϑιοῦ ἴο Ὀθοϊϊονα {π6 ἐδοίβ γοοοσαθα 1 {6 Νοὺν Τοδίδηηϊ, 
{πη ἴο βιρροθα {δο ἔαίθθ, δηὰ ὑϑίανο {86 δῦβυσα δοῃβοαιθῃοαβ 
τῃαῦ γιέ Ὁ]]οὐν ἰτοσλ βιο ἃ Βα ρροβιίίοη. [{ 18 τόσο ογϑά!θ]6 {Παὶ 
Οοα ββου!ὰ νοσῖς ἃ ταΐγβοὶα ἴῸγ (6 6βἰμὈ} 1]8ῃτηθηΐ οὗἠἨ 8. υϑϑι! δγδύθπι 
οὗ τγοϊισίου, ἴδῃ {παῖ {μ6 δτβὶ Ο γιβδηβ θυ ἃ δοῖ ἀραϊηδὺ ΟΥΘΓΥ͂ 
ΡΥϊποῖρ] 6 {πα 16 παίαγαὶ ἰο θη. [0 18 88 σΟὨΓΑΓΥ [0 πδίπγο {μδ0 πο 
 πουϊα Ργοίου βῆδῃιθ, δ Π])οιου, δηθὰ ἀσβίῃ, ἴο οβίθομ, οοταξοσγί, δηὰ [ξρ, 
ἢ Βυρροσί οὗ Α ἐβίβομοοά, δα {πμδὶ 186 ἀοδαὰ δου] δ6 Ταϊβοα, οὐ ροη- 
ἀδγοῦθ θοάϊο8 μδηρ Ἐπβαρροτγίοα ἴῃ {186 δῦ, ΑΚ} [86 τηγείοσιοβ οἵ (9 
(ἀοβρε] δ84}} θ6 ςἰδασὶν διὰ βαϊιδίβοίοσι Υ οχρ διηθα, σἤθ ὑπ6 ὑηρ6- 
ΠΟΥ Ο8Π ΒΠΟΥ ΠΟῪ ἰμ688 ΟΥ ΔΩΥ͂ Οἴμοῦ ὑμιησϑ οου ]ὰ δᾶνθ θ6 θη 80- 
ΘΟΙ δ 6 α τι μπουῦ Βιυρογηδίαγαὶ ἀδδιβίβῃοθ. ἢν 1016 ογοαϊὶ, [Πθη, 
18 ἀπο ἴο {Πο86 ργϑίβπαθυβ (0 τ ]Βάοσα, 80 ἃσο Οὔ] ροα ἴο δάπιῦ (πη ρ8 
ἸΏΟΓΘ ἱποχρά! 0]. τμ8πη 1086 τ Οἢ Π6Υ Το)δοῖ οὐ αἀἰβθθ ον Τμουρὶι 
186 Υ αἴδοϊ ἴο σοβϑιλῦ]θ {86 δποϊθηΐ βασθβ 1ῃ ὙἸδάομα 86 ροοάηθ88, γοῖ 
ΔΓῸ [ΠΥ ᾿πέδυϊου ἴο ἔμοσα 'π Ὀοΐἢ ἰμ688 τεβρθοῖβΌ πὸ νιδοϑῦ μϑαίμθη 
βῆσοϑ δοκῃον οάρεα ὑμοὶν ονσῃ Ἰσπόσδηοο δηα ἴμ6 Ἰτηρογίδοίζοι οὗἉ {Πε}ν 
δου 168 : {πον Ὀγοϊθη θα διιοοοδβοῦβ 8.6 86]1-δυ οι, δηα α186}41πὶ 
41} δβϑιβίδῃσο. ἦχο ἔοστωοσ Ἰαδουγοὰ (ο ἀἰβοονοῦ ἀγριυμχθηΐθ [ῸΓ (Π6 
οοτηξογίδ᾽θ Βορ6 οἵ ἃ ἔπμίυγο βίδίθ ; {86 Ἰαιου, [0 δσαϑθ 41} δρρυθῇθῃ- 
ΒΙΟΠ8 οὗ 1, ΤἼδ6 (ΌΥΤΔΟΣ ραϊὰ ρστοαῦ ἀοίογθηοα ἰοὸ ἰδίηρθ δοοουπίοα 
ΒΔΟΓΘα ἢ Μ8116 (6 ἰαύασ ἐγ ΘΥΘΥῪ ἰδίηρ δογίουιβ ἴηΐο )6δύ δηὰ σἹα!]- 
ου]6, δῃηᾶ ΡΘΩΪΥ οὐνοοδίθ ἱτητΟΓὙ οὗὁἨ ουοσυ Κιπα. Τἢ6 Βοδίμοη 
ΡΒΙΠΟΘΟρΡΠΟΣΒ βραγοὰ οὐθὴ [8186 σοϊρίοη [Ὁ 118. ΡΟ] οα] Ὀοποδίο; 
ὙΠῚ16 186 τηοάοχῃ ὉΠΌΘΙΊΘΥΘΥΒ δἰΐδοῖςς (16 (ἀοβροὶ, νυ ΐοῖι 18 ποῦ ΟὨΪγῪ 
ΟΑΡΘΌΪ6 οὗ ἀοϊπρ τουοὰ χοοᾶ, Ὀαὺ μᾶ8 αἷδο ργοἀυοθα δ6 στοδίσδδί, 
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Β]οββί ΡΒ, Ἰηοσαὶ, βοοῖαὶ, απ ρο] σαὶ, ἴῃ ΘΥΟΥΎ ποι ἰμαὲὶ ᾿α8 δπ- 
Ὀγδοϑα 11. 

ΤιΑϑῖγ, [μῸῪ τῆὸ 1] ποῖ, ὈΥ͂ {π6 ἀγραμηθηίβ Δηα Ῥτοοίβ δἰγοδαν 
Ἔχ! 1164, θα οσοηνὶπορα οὗὨ [μ6 ἰγυ ἢ δηα οογίδι ΤΥ οὗ ἴῃς ΟἸ γι βίϊδῃ σὸ- 
Ἰσίοπ, δπα ΡῈ ρεγβυδαβα (ο τβδῖκα 10 {η6 συ] δῃπα ριυμάδ οἵ 84}} {ῃεὶγ 
δοίοηβ, του πού θ6 σοηνἹ"οοα (80 ΓΆΓ ἃΒ ἴο ᾿πῆμπθηοο {Π61Γ ᾿ΓΒΟΙΟΘ 
Δηα σοΐοστα {πε ὶῚ [1ν68) ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ δου άθημοα ἩΠΔΙΘΥΘΥ, -- ποΐ ου ἢ 
1πουρἢ ομθ βμουϊα σῖβα ἔγοτα ὑπ ἀθδά, οὐ Ῥύγροβο ἴο ϑῃηάθανουσ ἴο 
ΘΟΏΨΙΠΟΘ {ἢ 61]. 

Ἐτοῖὰ Βαῦ μ88 Ὀ66ῃ βίδίθα 1π {π6 ργδοθάϊηρ' ραρθ8, 1ὑ 18 ταδλῃϊοβέ 
τῃαἱ (οὐ [858 ρσίνγϑῃ υ5 4}1 (μ6 Ῥχοοίβ οὗ ἴπ6 γα οὐ ΟἿΥ τοὶ ρίοι τῃαὶ 
1π6 παίαγα οὗ {86 {πϊηρ νου Ὀθᾶγ, οὐ μοι 1 ΓΘ ΣΘΑΒΟΠΔΌ]6 
οἰ Πὸσ ἔον (οά ἴο ρῖνθ, ΟΣ τηθῃ ἴο δχρθοῖ. 

710 18 ἔγιι 1Π6 χοϑυσγϑοίϊοι οὗ ΟἸἨγιδί, δπα ἢϊ8 οἵμοὺ ταϊρ Υ πσοσῖκα, 
τηυϑῦ Ὀ6 οοῃξοββοα ποῦ ἴο Ὀ6 βυος. οουαῦ ἀοιμοηῃδίσγαϊ:οηβ οἵ (ῃς ὑσατῃ 
οὔ 18 αἰνῖηθ Τ᾿ ΒΟ ἴο ΘΓ ΠΟ γα [ἸΟΏ8, 8ἃ8 (Β6Ὺ 6.6 ἰο ἴΠ056 το ἢ 
ὙΠῸ 1ῃσθη ἐνερ, ἀηα δαῖο, δὰ οοπυογϑδοά ιοἵΐδ ἠΐπι. Βαϊ βῖησα {8Π6 
τηδίίο ΓΒ οὗ ἔδοϊ ἃγδ ἃ8 οἰ θαυ] ργουϑα ἐο "8 ἃ8 1ὕ 18 βΡοββι 0]6 [Ὁ τηδί (6.8 
οὗ ἔδοῦ ἴο 6, ᾽6 ἐμαὶ ν1}} σὰ [Π6 Βαζαζα οὐ ἰοβίῃσ δἴθγῃβ) Πρ Εβ, 
δηα [Ἀ}}1πρ' ᾿ηο δἴθυ πὶ ΤΑΊΒΟΣΥ, σαῖμοῦ [μ8ὴ 6 ̓ να [86 τηοϑὺ σγεαάϊδίε 
ἐκίπρ ἴπ ἐδθ τοογϊα, ΤΑΟΥΘΪΥ Ὀθοαυβα μ6 068 ποῦ 866 1Ὁ 1 18 οὐ α 
ΟΥ͂68, 10 18 Η]αῖ ἢ6 ἀο68 ποὶ ἀἸΒΌ6]1ονα 186 {πιὴρ ΤῸ ττδηΐ οὐ δνϊάδθποθ, 
θυῦ Ὀθοδιιβο 1 18 ΘΟΒΙΓΑΓΤΥ ἴο ΒοΙη6 ΡΑγ Ο]8} υἱσό οὗὨ 18 Ὑὑγῃ] ἢ τρακ68 
10 Ὧ18 Ἰηἰογοδὺ μαὺ τ ΒΒου]α ποῦ Ὀ6 ἔσαϑ. Απᾶ [ογ {πδ8ΐ γθᾶβϑοῃ αδὸ δ 
μὴ ρἢΐ Πᾶνα ἀἸΒρ6]ονοα 10, (πουρσἢ Β6 ΠΒαά βϑϑη 1 ᾿Ἰπλβο ] ἢ, 

Απὰ {δδὺ {818 16 {86 γεαὶ σαυβα 18 τηοδὺ δυϊἀθηῦ ἔγτοια {π6 ᾿ἰνεβ δπα 
ΔΟΙΟΏΒ οὗ τηοβῦ οὗἉ ὑπο Ῥϑύβοῃβ ψΠῸ ργοίθμπα σγαηΐ οὗἨ δυϊάθῃοο ἴο Ὀ6 
[πο ρστουμπα οὗ {μοὲν ᾿μηῆ4 6] 1. ὙΠοῖν ᾿ϑέ8, {Π6ῚΓ Δρροίίεβ, {πον αἴθο- 
[ἸΟΏΒ, 8.6 ἱπίογοϑίθα ; {ΠΟΥ͂ ἃγῸ ἰονϑῖβ οὗ νυἱοθ δηᾶ ἀθραυοθοσυ, ἀπά 
Βίανϑβϑ ἴο 6ΥἹ] μα 8 ἀπα συδβίοτηβ ; δηὰ {μογθίοτο [Π6Ὺ ἅτ ποί ψλ]ησ 
ἴἰο ἀἰβοοσα {π6 δυάθησθ, ἢ πσουἹα σοιηροὶ ἴμο ἴο Ὀοίονο {παὶ 
ὙΠΙΟΝ (ΠΟΥ͂ οαπηοῦ Ὀ6]ΊονΘ 1} ΔΩΥ Θομαΐογῦ 80 Ἰοηρ' 88 {Π6Ὺ τϑβοῖνα 
ποῦ 0 μαζύ σι {Πποῖν θο]ονγοα νιοθθ. ὙΠ ΙΡ Ποαγίβ πὰ δος! Οἢ8 8ΓΘ 
ΠΑ Ὀ 8} ἤχοα ἀροη ἐπῖησθ Βοσο θοὸν ; δηά ἱπογοίοσα (ΠΥ μΓ1}}} ποῖ 
αὐθμα ἴο {πΠ6 ἴΌΣΟΘ οὗἩἨἉ ΔΩΥ ἀγρυτηθηῦ {παὶ που] ταῖβο {μον Δ ο 0 ἢ 
ἴο {πῖηρβ ἀῦονθβ. ὍΠΟΥ 8.6 οπδἰανρα ἰοὸ 116 βϑηῆβυδὶ ρ᾽θαβυγοβϑ απ 
ΒΙ ΠΕ] ΘὨ]ουτηθηΐθ οὐ ϑαγίῃ ; πα {μογοΐοσο (Ποὺ {11} ποὺ μϑασκοη ἴὸ 
ΔΩΥ͂ ΤΟΘΒΟΠΔΌΪ6 σοηνϊοίίο, τ οἢ σου] ρογβυδθ {Ππ6ῖὶ ἴο ΓΟ] Πα] 5 ἢ 
1π686 Ῥγϑβοηῦ συ βοαίοηβ ἔοσ {86 δαΐαγα δπα στποσο βρὶ γιαδὶ 70 γ8 οὗ 
Ποᾶσθη. Τλ6 ἵν ΟΥ̓ 118 ργεβοηΐ του] πα8 ὉΠ: πα θα {Π61Ὁ ΘΥ68:; δηά 
{ῃποτοίοσα (ΠΟΥ γεσεῖυο ποὶ ἐλε ἐλπρϑ 9 ἐδε δριγὶξ οΥΓ Οοὐα ; 3ῶῶὼν ἐλεν ατε 
ροϊιδἠπε58 ππίο ἐδόπι; ποῖέλον σαπ ἐλον ἔποιο ἐΐοπι, δδεαιι86 ἐδιοῳ αγὸ 5ρὶ- 
γιμαϊίν αϊδοογπεά. (1 Οὐοτ. 1. 14.) [Ιπ « ψογὰ, 86 τὰ δηὰ ΟὨΪΥ͂ 
ΓΘΆΒΟ. ΨΥ σηση ἴους ἀαγάποθε ταίλογ ἰλαν ἰἰσλέ ἐδ, δεραιιδε ἐλεεῖν ἀεεάς 
α7 6 ουϊϊ. Ἂ οὔ 111. 19.} 

5Ὸ ἰοπρ;, {πογθἔυγθ, 88 σζθῃ οομ παρ ὑπᾶθυ {86 ἀοτηϊηῖοι οὗὨἨ {πον 
ΘΥἹΪ Ἰυδὲ8 ἀπά Ῥγορθηβ δ, ΓΠ6Υ Μ111] ποῦ θ6 οοῃνϊηοοᾶ, ἐμουσὰ {16 
ΟΥΙάθποα οὗ σο]ρίοη τ ΓΘ δουθῃ τοῦ Βίγοηρ ον ἔμδῃ 10 δοίΐμ!}Υ 186. 1 
18. ἔσιιθ {πῶῦ ΤΩΒΗΥ͂ ΤΔΘΠ, ΜὙἼῈΟ 8.6 ΠΟῪ Θοηβοΐουβ δπα ψ1]]Π1πσ' ἰο Δοκπον- 
Ἰεάρε {παῦ {Π6γ ἀοΐ σοῃίσασυ ἴο 411 (88 τεβδβοπδῦ]α ονϊἄθηςοα οἵ γε] ρίοῃ, 
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ΓΘ ΠΟΥΘΡΠ61688 ἀρ [0 ἱτηδσῖηα {πὲ 1 118 στοαὶ ἰσυ ἢβ σοῦ ρσονοά ἰο 
{Π6ῃὰ ΟΥ̓ Βοτα8 Βίσοῃρον δυάθηοθ, {Π6Ὺ βῃου!ᾶ ὈΥ ἔπαῦ ταθᾶπβ θ6 ἰἴπ- 
ἀυοσοά ἴο δοὶ οἴμεσνσῖβθ. [ξ| Βουαυθγ, {Π6 τὰ γθᾶβοη ΨὮΥ (8686 τη6η 
δοῦ (ππ8 ΤΟΙ ΙΒΏΪΥ 18, ποῦ Ὀδοδιβα [Π6 ἀοοίτ 68 οὗ γε] σίου ἄγ ποῖ βυΐ- 
ΠΟΙ μΕΪν Ῥγονθά, Ὀυῦ δεοαιδο ἐλεν ἐλιοηιδεῖίυες ατὸ ᾿πιστίθα αἰσαν ὃν δοπιθ 
μηγμῖν ραδδῖον, ᾿ξ 18 θ]αῖμ [ΠΥ ταϊρῦ σομίϊμυθ ἴὸ ποῦ 848 ΠΥ ἀο, 
{πουσὰ {86 δνιάθηςσα οὗ ἴΠπ686 {Π]ησ8 6 Γ6 ρτοαίοσ ἔθη λΐ 18. Τ ΠΟΥ ΔΥΘ 
ὙἹΠΙΩρ᾽ ἴο ἱπιαρῖπθ, ὑπαὶ 16 (ΠΟῪ δὰ ββθὴ οὐγῦ ϑανίουσ᾿ ταϊγα 65 {ΠῸν 
του]ὰ αν οι Ὀγαοοα ἢ18 ἀοοίγπο: ἀπά 1 1Ποῖς αἰἴδοιϊοηβ ψοῦα ποί 
δβοῦ ὍΡΟΣ {Π18 πουἹά, {Π6Υ που] 4ο {Π6 βαπὶ6 ποισ. θυΐ 15 {πδν ἰονο 
ἴΠ6 ρῥἰεαβυγαβ οὗ βῖῃ ποισ, {π6 οδδα σου μανο Ὀθθη (6 βαπι 1 {μον 
μια ᾿ϊνοὰ ἴῃ ΟΌΓ Θαυ ου ΓΒ {1π16. 

Οὐὕδοτῦβ ἴποσο ἀγα, 8ὸ ἱπιδρὶπα ἐπαὺ 1 ἃ ῬΘΥΒΟη τῦγα8 βοηῦ ἰο {ῃ6πὶ 
ἴτοῃ {86 οἴποῦ σοῦ], {ΠῸΥ τπτου]ὰ 1πηπηοα]αίθν Ὀδοοίηθ ὨΘῊῪ ογθᾶ- 
ἴγοθ, 10} 1 οα Βμου]ᾶ Βα 8677 {Π6ῚΣ ἀΠΥΘαβοη Δ Ὁ] 6 ἀθϑῖγθθ, ἔμθτα 18 
᾿π01]6 τόοτὰ ἴο ἀουδί, Ὀὰΐ δ {μ6ὺ λεαγλεπεα ποί μπίο Μίοδεβ, πιϑὶτΠ 6 Υ 
νΟΌ]α ὙΠ Ὺ 6 ρεγϑβιαάεα ἐξοιισὴ ον γοϑὸ ὕγοπι ἔδιο ἀεαά. '"ΓΉΘΥ παρ} 
ὕο ἰουτῆρα αὐ Βγβί, Ὀθυΐ α8 βοοῦ ἃ8 ἴπ6 ἔρῆϊ νγὰϑ οὐδ, 1ῦ 18 ὈῪ πὸ 
ἸῺ Δ 8 ἹΠ)ρΟ5810]6 {παΐ {Π6]Γ νἱοίουβ ἢ 18 που] ὈΥ ἀορτθοβ ῥσθνδὶ} 
ΟΥ̓ΟΡ ἴ1ἢ6η|. βοὴ {πε γ6 8Γ6, ἴῃ οὔγῦ ῥγοδθηῦ 8σ6, 0 ῥγοίεπα ἴο ὕδ 
σοηνϊπορα οὗἩὨ [Π6 Ὀεΐπρ οὗ βριτη8 ὈΥ {π6 ἀαπιοπδίγαοη οὗ {ποῖ οὐτη 
ΒΟΏΒ6Β, ἈΠ γεοῦ Νὰ 4Ἃο ποῖ οὔδβογνθ {παῦ {6 Ὺ ΓΘ ΤΩΟΓΘ ΤΟΙΏΔΓΚΔΌΪ 
ΘΔ ΠΘλὗ [ῸΣ ΘΧΘΙΙΡΙΑΓΥ ΡΙΟΑΥ {ΠπΠᾺΠ ΔΠῪ ΟἴΠΟΙ ρσοΟΟά τηθῃ. 

10 18 ῃοΐ, [πογοΐογο, Ὁ ννδηΐ οὗ ανϊάθηοα ἰῃδῦ τηϑὴ ἀἸβΌθ] να (6 
στοαῖ ὑγαῃβ οἵ το] σίοη, θὰῦ 307 τοαπί ὁ ἱπίοεστιψ, ἀπά 97 ἀταϊίπρ ἵπι- 
γαγέϊαϊϊψ εὐἱξδ ἐλιεπιβοῖυοα. ὟΝ Ὠοτγοίογα, 16 Π6 Ὺ ψ}}} Ἰυᾶραε ἔχ γ οὗ 116 
ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΘμο88 οὗ (86 ΟΠ σβδη του ἰδοη, 1Ὁ 18 ΠΘΟΟΒΒΑΓῪ ὑπαὶ {Π6 Ὺ 
Ὀοσοπλο ἐπι ραγ }} Μ]]Π]πρ’ ἴο ΘΙ ΌΓΑΟΘ ἩΠαύρυο 8041} Ἀρρθαῦ ἰο Ὀ6 
ὩΡΤΌΘΔΒ]α [0 τοδξοη, λδουΐ Ἰηϊογοδίηρ; ἰΠ6γ Ἰυδ.8 1η {Π6 7υάἀρτηοηῖ; 
πὶ ἤθη {ΠΟΥ Πᾶνα ραΐὺ {Π᾿ πη 86 1 68 Ἰηΐο [ἢ]18 ἔγητηθ οἵ τοἱηα, ἰοἵ {ποιὰ 
ΓΥ 1 ΠΟΥ σλῃ ΔΗΥ͂ ἸΟΠΡῸΓ το͵θοῦ [ῃ6 αν άθησα οἵ {πῸ (ἀοκρεὶ : Ἰπάδοά, 
00} ὙΠῸ ἅγὸ οὗἁ (18 σοοά ἀϊδβροδβιίίοη, σουὰ ποῖ Ὀυΐ ρῖνα {Π6}Γ δεβοῃΐ 
ἴο {ἢς ἐοοίγ!η68 οὗἩ ΟΠ γἰϑδηϊν, οα δοοουηΐ οὗὨ [Π6 ἸπύγΙ δῖ. Ἔχοθ ΘΟ ΠΟΥ͂ 
οὗ {πὸ {πῖῆσδ {πϑσηβεῖνθθ, ἐπουρὰ {πΠ6 ουϊάθῃοθ γὰ8 1688 ἰῃ8ῃ 1 18; 
ΠΩΥ͂, ΘΓ {ΠΟΤ ὯῸ οἰδοῦ ονιάομοθ θὰ 1ῃ6 Ὀᾶσα Θχοθ]] ΠΟΥ οὗἉ [86 
ἰγὰ (Π8 οὗ το] οι, γοῦ ον ἴῃ {Π18 σα86 10 σου] Ὀ6 τηοβὺ ἀρυθθδῦ]6 ἴο 
ΤΟΆΒΟη ἴο ᾿ἴνα δοοογάϊηρ [0 {πΠ6 τυ ]68 οὗἉ ἴπ6 (ἁοΒρϑοὶ. 

Βυῖ (818 1ἴ8 ποῖ οὔὐῦ οαδθὸ. (Οὐοᾶ δα8 αῇἴογαθα 8, 88 {πΠ6 ργϑοθάϊηρ 
ΡῬᾶσοβ πᾶνα Ἰαγρ ον πα ῬαΥΠΟΌΪΑΣΥ ΒΠ ΟΠ, ΤΩΔΩΥ͂ ἀπα οατίδ! ἢ ῥτοοίβ 
οὗ {π6 συ ἀπά αἀἰνιηθ δυο οὐὗἨ {Π6 δουρίυΓοΒ; ον 88 εεγέαϊη 
88 ΔΩΥ ΤΩΔΙΕΥ ΟὗἩἨ ἔποί 8 σδρδαδίθ οὐ Απὰ να ΠΟῪ δχποῦΐ τθῃ ἴο 
Ὀο]τανο, ---- ποῦ πὲ τ ὨΙΟΝ 18 ὈΔΓΘΙΥ͂ ΡΟΒΒΙΌ]Ϊ6 δπὰ χοροὶ θηΐ, δηα 
ῬτοΟῦΌΔΌ]ο, ἀπά οὗὨἨ {πὰ αἰπχοδβί ᾿ππρογίδποο τη 1861; Ὀυΐ ἰμαὺ νυ Βιοῦ {ΠοῪ 
ἤανθ 8}1 1Π6 ροβιεϊνθ ονιάοηοθ, πὰ 4}} {Π6 σϑϑϑοῃ ἴῃ {π6 Μοῦ] το 
Οὔ] σα (ποτὰ ἴο Ὀεϊϊονο. 

Το φοπουάο: ---- ΝῸ τηῆδη Οὗ ΤΟΆΒΟ οδῃ ῥγοίθηα [0 βαῪ δυὺ {παῖ 
Αοἀ πιὰν τϑαυϊγα τι ἴο ἐωαζο ποίΐοθ οὔ βοπγδ (μϊηρβ δ᾽ ΟἿΣ ἢ 611] ; ἴο ἐπ- 
φμῖγε ἵπίο ἐλεπι, ἀπ ἴο οοπβίάθγ ἴμοπὶ ἐΒβογουϊγ. Απα {π6 ργϑίθῃςθ 
οὗ νυδηΐ οὗ στϑαίοσ ουϊάθησα ψ}}} ποῖ οχουβϑα σαγείδϑϑηεδβ ΟΥ̓ ΠΠΤεαδοπ- 
αὐίο μγεϊμαϊοοα, πον αοα μὰ8 νομομβαΐδα ἤο 8 411} {πὶ δυϊάθηςο 
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ὙΠΙΘΝ νγαβ εἰπὲ Αἱ ἔοσ Ηΐπὰ ἴο σταηΐ, ΟΥ̓ ΤΘΒΒΟΠΔΌΪΘ [ῸΓ Τη6Π ἰο ἄδεϊγε, 
ΟΥ οὗ νι βιοὰ [86 παίΐαγο οὗὨ {π6 (πἰπρ 1861, (παῦ γα ἴο θ6 ρσγονυθά, νγῶϑ 
σα ]6. 

ΟΗΑΡ,. ΥἹ. 

ΒΕΟΑΡΙΤΌΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΕΥΙΡΈΝΟΕΒ ΒΟῊ ΤΠῈ ΤΕΤΗ͂ ΑΝΡ ὈΙΨΙΝΕ ΑΟΤΗΟΗΣΤΥῪ 

ΟΕ ΤΗ͂ΒΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΒ. --ΜΟΒΑΣ, ΟΥΑΙΙΕΒΙΟΑΤΙΟΝ ΣΟΙ ΤῊΣ ΒΤΌΡΥ ΟΥ'" ΤΗΞ 

ΒΑΟΒΚῸ ὙΓΕΙΤΙΝΟΒ. 

ΘΌΟΘΗ ἅγὸ {πὸ ρυΐποῖραὶ ργοοίβ, οχίογμδὶ ἀπά ᾿ηἰοσιδὶ, ἴου {86 σοπαϊπο- 
Π688, Δ ΠΟΘΙ οἰ Υ, ἀπά ἸηΒριγδοι οὗ [86 Ηοἷγ δογιρίαγαοβ ; απὰ σ μθη 
1π6 ψ᾿μο]6 ἅγὰ ἰβίκθη ἰορϑίμο, ΘΥΟΧΎ σα η)8] δηα σδηα! ἃ ἸΠΟΌΓΟΣ τηυβὲ 
θὰ σοηνὶπορᾶ {ῃδὺ νγΥὕο αν ΘΥΟΥΥ ῬΟΒΘΙΌΪ]6 ουϊάθποα ἔογ {πεῖς σα ἢ δηὰ 
ἀἰνῖπα δι ΒοΥΥ, το ὁ 06 ΤΟΒΒΟΠΔΌΪ οχρθοίρα οὐ ἀοβιγϑα. 

1. Νὸ οπ ψὄποὸ ᾿οδίϊονθθ {μαὺ {ποτα 18 84 (οά, δῃηὰ ἰπαὶ Ηδ ἰβ ἃ 
Βοίηρ οὔ ᾿Ἰπβηϊα ρονον, ἡ ]βάοι, δπα ἱκηον θάρθ, ὁδὶ γεαϑοηαδἷν ἄδην 
ἰμαΐ Ης οδῃ, 1 Ηα {διηἶκβ Εὖ, τραϊκα ἃ τονοϊδίοη οὐὁἨ ἢ1861} δηὰ οὗ ἢϊ8 
ὙΎ1}} ὕ0 ΠΊ6Π, 1 3Π ΘΧΙΥΒΟΓΟΙΠΑΓΥΥ͂ ΜὙΑΥ, αἰ δγοηῦ ἴσομι [16 ἀἴβοον 
τ 16. ΟΥ̓ 6} {ποιΏθοΙγ 68, ἴῃ [6 ΤΘΓΘ πδίαΓΑΙ 8Π4 ΟΓΟΪΠΆΤΥ τι86 οὗ 
ΤΠΘΙΣ ΟΥ̓́Τ ΡΟΥΘΓΒ, Αια 858 ἴπ6 σψόσκβ οὗ ογθδίοη ρσουα (παὶ Ηδ ἰδ ἃ 
θεῖπο οὗ ᾿Ἰπβηϊ8 ῬΟΥΤΟΣ δηα ροοάῃαββ, 80 6 πλΔΥ Ὀ6 δβϑιιγοά (μαὺ Ηα 
80 δια8 ρίνοη 8 ἴπ6 ΡΟΥΤΟΥ Οὗ ΘΟΙΩΠ ΠΟ ηρ ΟἿἿὟ 4688 ἴ0 Θϑο ἢ Οἴδοσ, 
σληποῖ 6 αὖ ἃ. 1088 ἴῸΓ ΒΟ;216 ῬΙΌΡΟΣ τηοί πο ΟΥ̓ ΤΙ ὨΟἢ το τλλΚα 10 8ρ- 
Ῥᾶγθηΐ ἴο ἢ]8 ταϊοηδὶ ογοαίαγοβ [πὲ 1 18 ΗΙ6 γγῇο βρϑδίκβ το ἴπϑη. Τὸ 
δὐμαῖῦ τἢ6 οχϊδίθποθ οὗ 4 ἀοα δπὰ ἴο ἄἀθῆν Ηΐτ βιιο ἃ ΡΟ, 18 8 
αἰατηρ; οοη γδαϊοίίοη. ' 

Θίηοα 1 σδπηοῦ ΓΕΔΒΟΏΔΌΪΝ 6 ἀδηϊοα, {παΐ 10 18 ῬΟΒΒΙΒΙΕ ἴογς αοα 
ἰο τονραὶ Ηἰβ8 ΥΥ111] ἰο τωϑδῃκὶ πα, ἰοῦ 8, ἴῃ ἴῃ6 παχὺ ρῥἶδοθ, σοῃβι θυ, 
ν ΠΙΟἢ 18. πλοϑὺ ὑργοθ 06 δηα ρτθθϑῦ]6 ἴο [86 ποί!Οη8 6 αν οὗ Ηϊη;, 
μι οῖμοσ Ηδ βῇοι)Ἱᾶὰ οὐ δῃουϊὰ ποὺ σζδκα βυοῦ ἃ γονϑδοη, Νοῦν, 1 
ΔΗΥ͂ ογοαϊῦ Ὀ6 ἄυ6 ὕο ἐῃ8 σοΠΘΓΑΙ Β6η86 οὗἨ τηδη ΚΙ πα ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ἈΡ6, τΥΘ 
5818}} βοαγοϑὶν πὰ οἱ ὑμαῦ 6] ανθα μ6 οχϊβίθεπος οὗ Οαοά, σβο ἀϊὰ 
ποῦ κα νν 186 ᾿μοῆϊους ἐμαὺ βοὴ Κιπα οὐ δοπιμαυηϊοδίϊοη δὰ βἰβίθα θ6- 
ὕν θη (λοα απ πᾶῃ. Τἢ18 ψ͵ὰ8 {πΠ6 Ἰουπααϊίοη οὗἨ 411 {μ6 γτοϊϊσίουϑ 
ΤΙ68 84 ΘΟΓΘΠΊΟΠ 168 ΠΟ ΘΥΟΣῪ παίοη ργοίθηαθα το τϑοθῖνα ἰγοπὶ 
{ποεῖν 461 168, Ηθηοδ 4]8ο0 116 τηοβὺ οοἰ γδίθα Ἰορ ϑ᾽αΐουβ οὐ δῃιᾳυϊῖν, 
88 Ζοτγοαϑίεσ, Μίποβ, Ρυ παρόταβθ, ϑόϊοη, Πγουγραδ, ἀπ οἴδογβ, 4}} 
τπουρπῦ 1Ὁ ὩΘΟΘΒΘΟΧΎ ἴο »γοζεδ8 βουὴ ᾿ῃύθγοοῦγβα Ὑιῦῃ Βθδυθ, ᾿ἢ ΟΥΘΓ 
ἰο σῖνα ἴπ6 σταδίου. βαποοη ἴο ἐμϑὶῦ ἰατνβ δῃηα ἱπϑ 008, ποῖν }}- 
ΒίΆ ΠαΙ Ωρ ΤΩΔΩΥ οὗ {Π6 πὶ ὍΤΟΥ δα ΜῈ ΒΘΟΌΪΑΥ ρον. Απά, νῇῃδὲ 
σάν ΙΓ δηά 8ὸ τοῦ ρογίϑῃοθ ἴἰο {Π6 ργϑϊθη θα οὔβοὶθβ, αἰ νη - 
ΠἸΟΏΒ, δπὰ δυσαγίοβ οὐὨ δηοϊθηῦ 1168, 8 (86 σοπδοίοιιδ 86η856ε ΘΠῖοΓ- 
ἰαἰποα ὈΥ͂ τηδηκὶηὰ οὐ {πὶ ΟὟ Ἰσποόζδησθ, 8πα οὗ {π6}γ ποεὰ οὗ ἃ 
Βα ρογδίμγαὶ 1] τ] δ! Οη, ἃ8 0706}} 88. 1Π6 ρῬεσϑυδβίοι {παΐ {π6 ροάβ μαά 
8 Ῥοτροΐιυδ] Ἰπἰθγοοῦγβα Ὑγ ἢ Ἰλθη, πα ὈΥ γδυϊουΒ πη6Δὴ8 σαν ἰδβοιῃ 
Ἰπ ΠΠσθηοθ οὗ Γαἴυγ ὑπιηρδ. 

ΤῊΘ ῥγοθΑ Ι ΠΥ δηα ἀΘΒι ΓΑ Ὁ] 6 Π688 οὗ ἃ ἀϊνίηα σονοδοῃ ἔασῖμοῦ ἀρ- 
Ρθαγ ἔτοπι {π|8 οἰγουτηδίαποο, μαΐ ϑοσλθ οὗ (86 δῃοϊθηΐ ῬἘΣ]οθορῇοσβ, 
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Ῥδυεου Αγ ϑοογαίθϑ δηα Ρ]αίο ((πουρσὰ {πὸ γ αἸά ποῖ Ὀ6 ἴον [Π6 ῥγο- 
ἴβῃσοϑ ἴο γουθἰδίϊοη τα ΟΥ̓ {ποῦ ῥγοϑίβ), γεὺ οοηΐθθβθα {μαΐ {Π 6 Υ 
Βίοοά ἴῃ πρρᾶ οὗ «4 ἀϊνῖπα γονοϊαϊοη, ἴο ᾿ηϑίγιιοι [Π6πὶ ἴπ τηδίίογα 
νι Ιοἢ γογὰ οὗ {π6 υἱχιοδῦ σΟμΒΘαΊΘΠΟΘ; Ὡπαὰ ΘΧΡρΓΟβθθα {Π61Ὶ δίσοηρ' 
Ἔχροοίαίϊοη {πᾶὶ βυςὴ ἃ σουοϊδίϊοη σου], αὖ βοίθθ διΐαγο {ἶπ6, Ὀ6 
νοι ο βαίθα, 48 ϑῃου]ὰ ἀ18ρ6] ἐμ6 οἰουὰ οὗἩ ἀλη 688 ̓ π τ ΙΟἢ (ΠΟΥ 6 Γ6 
Ἰηνοϊνοά. 

Ετοτὰ {Π6 Ργϑοθάϊησ ΓοηλαΥἶϊ8 8Ππα ΘΟὨΒ᾽ ἀοΥ Οη8, 76 ΑΥ6 δι πογιβοᾶ 
ἴο ἱπέογ, ὑπαὶ ἃ ἀϊνιηθ χυθῇ} 18 ποῦ ΟὨΪΥ ῬΓΟΌΔΌΪΘ δπα ἀθβίγαθϊο, 
Ὀυΐ 4110 Δ᾽ βοϊ αἴθ ΝΕΟΈΒΒΑΕΥ. [Ι}ἢ ἔδοί, ψιπουΐ δαοἢ γονοϊαιοη, {Π|6 
ΠΙΒέΟΣΥ οὗ ραϑὲὺ αρϑβ ἢ88 βδβοσῃ, [μαῦ ΤΏ6Γ6 ΒΌΠΙΔΠ ΓΘΑΒΟῚ σαπηοΐ αὐϊδὶη 
ἴο ΔὴΥ οογίδϊ Κηοσνίραρο οὗ (ἀοα οΥ οὗ ἢϊ8 ν}}}, οὗ παρρίποβϑβ, οἵ οἵ ἃ 
Γαΐατα βίαίθ. Οὐομπίδιρίαία {Ππ6 τηοϑὲ ρο βηθα παομβ οὗἨ δητ αν, 
δηά γοὺ ν}}} πᾶ {Ποῖ ρ]υπηροα ἴῃ {86 ρστοββαϑί ἀλυηθθ8 ἀπα Ὀηγ- 
Βατίβα οὐ ἔπ686 βυ ᾽]οοίθ. ὙΠοιρὰ {Π6 ψοΥκθ οὗ ἠδίυγο βυ βΠ οἸ δ ΤΥ 
ονϊάοηςα 8 Δεῖν, γαῖ [Π6 νου] πηδάα 8ὸ 1116 186 οὗ {πο ὶγ σϑάβοη, {παῖ 
{6} β8ὺν ποὺ (ὐοά, σθογθ οσθῃ ΟΥ̓ {Π6 ἸΠΙΡΓΘΒΒΊΟΩΒ οὗἁὨ ἢ: πγ86 1 Π6 νῦα8 
ΘΑΒΥ͂ ἰο ΡῈ ἰουπ. ΙρΠΟΓΆΠΟΘ απ ΒρΟΥΒΌ ΟΠ ΟΥΘΥΒρτοδα {ΠῸὸ νγου]ὰ ; 
{Ππ6 δηοϊθηΐβ σοησοῖνϑα {Π6 ραγίϑ οὗ παίυσο (0 Ὀ6 δηϊμηδίθα Ὀγ ἀἸδίϊποῦ 
ῬΓΪΠοΙ}] 68, δηᾶ, ἴῃ ΟΠ ρρίησ ἔποτα, ἰοβὲ βσῃῤ οὗ {π6 ὄρ σ 8 
Βεῖησ. Τῃδ πυμθοῦ οὗ 6 10|168 σΟΠ ΟΠ ΔΙΥ ᾿πογθαβϑα; [ἢ6 ρστοββοδὲ 
δηα πιοϑὲ Βα ΌΣΠΑΤΣΥ Ἰ0ΟΪΔΙΤΥ Ργανδ] θα ; Πυτηδῃ ΒΔΟΓΙΠΟ6Β ΓΘ ἀπὶ- 
ΨΟΥΒΑΙ ἢ (Π6 νι ]οϑὺ ΟὈΒΟΘ 168 ΕΓ ὈΓΔΟΙ86 ἃ ἀπο {(Π6 παηθ οὗ 
Το] ρίοη ; δηα {ΡΠ 6 Ποαῖμθη [6 ΠῚ 0168 ὑγογΘ ΘΟΙΏΙΔΟΙΪΥ ΡΪδοθβ οὗ ργοϑίϊα- 
(Ἰοπ, ἴγοπι ὙΠ] οἢ ΤΩΔΗΥ͂ οὗἩἨ Ποῖα ἀοτινθα ἃ. ΘΟ ΒΒ  ἀογΆὉ]6 γτασθησθ. Α] 
θη, ᾿π4664, ὉΠ4ΟΥ ῥδῖη οὗὨ αἰβρ᾽θαδίησ {Π6 ροάκα, ἐγοαυοηίοαά τῃ6 
τορἷε8, δα οἴεδγθα ββδογῆἔςσθα; δυΐύ {Π6 ὈΥΪΘΒίβ τηϑθ τὖὸ πού ἐποὶγ 
Ὀιυιβίπ 688 ἴο ἰδβοῖ Ποῖ νἱτίαθ. δο Ἰοηρ' 4ϑ {π6 ρδορὶθ γγοῦα ρυποίυδὶ) 
ἰη {πεῖν αἰίθπάδποθ οἡ {Π6 ΓΟ] ρου ΘΟΓΘΠΙΟΠΙ68 ΟὗἨ {Ποῖὶσγ σου ΧΥ, [86 
Ὀτὶοίϑ δϑβυγοᾶ {Π6πὶ {παῦ {π6 ροάβ γα ρσγορίου8, δηὰ {Π6Υ ]Ἰοοϊκοά 
ὯΟ ἔμγί μου. [10 σαηποῦ, ὑπεγοίοσθ, οχοὶΐθ ΒΌγργβο, ὑμαΐ το] ρΊΟΠ νι 88 
ΘΥΕΓΥ͂ ΘΓ αἸ8{1ησῈ 18 Π6α ἔτοπι, 8ηα ργϑίογγαα ἴο, νυἱγίι ; δηᾶ {παΐ 8 
ΘΟὨΊΓΑΓΥ͂ ὁοΌγθα οὗἁ {π᾿ κῖηρ δηᾶ δοῦηρ; ργουϑα ἔαίαὶ ἴο {π6 ᾿Ἰῃματνιάιιαὶ 
ΠΟ ρῥγοΐδββοα 10. . 
1 να δάνογῦ ἴο {π6 ἀοοίγιμοϑβ δπα ῥγϑοίῖοοθβ ἱπουϊοσαίοα ὈΥ [Π6 

δηοιοηΐ ΡὨΙ]ΟΒΟΡΠΘΥ8, πο ῥτγοίοβϑοα ἴο ἰθαοῦ {Π6 Κπον]θᾶσα οὗ νἱγίιο, 
Ὑγ6 8Π8}] Βπά {π6 ΠΠσῃΐ οὗὨ γτϑαϑοὸπ βῃηνοϊορϑά ἴῃ δηπα] ουβουγγ. ὙΒοτα 
νγΆ8, ἸΠἀ666, ἃ ὙΘΓΥ Βηη4}} ΠΌΠΊΌΘΓ οὗ {{|π 686, 0 γα Θοπηρηταίϊν ον 
Ὑγ 1856 δηα σοοα τηθη: ὙΠ0 ΘηςΘΓΓΆΙ 6 ΤΌΤ δογγθοῦ ποίϊοηΒ ΟΥ̓ Τ]ΟΓΆ ΠΥ 
δΔηὰ τοὶ σίου 1μδὴ {π6 σοϑῦ οὐ τηδηκὶπα : ἀπα ῥγθβοσυϑα {πϑηηβοῖνθθ, ἴο 
8 σογίαϊῃ ἄδστοθ, υῃρο]] δα ἔγοπι {ῃ6 νου]. Ὑοὺ {1Ππ686 ΟΓΟ ΠΟΥΘΥ 
ΔΌΪ6 ἴο οἴἴεοϊ ΔΠΥ ΘΟΠΒ᾽ ἀΘΥΑ]6 σπδησα ἱπ [Π6 ὈΓΟΥΔΙΠηρ ργϊποῖμ] 68 δηὰ 
ΤΩΔΠΠΟΥΒ οὗ {ΠΕ6ῚῚ τοβρεοίγθ σου γυ θη ; {ΠΕῚῚ Ῥγθοορίβ Ὀοῖηρ ἀς- 
Ἰϊνεγρά ἴο {πεοὶγ οὐγῃ ᾿τητηθαϊαΐθ ΡῈΡ118, απα ποὺ ἴο ἴπθ ἰοῦγοῦ ογάθυγβ οὔ 
ῬΘΟΡΙΘ, ψῆο δοπδαςζαϊο {Ππ6 στοαῖ Π8838 ΟἽ βοοϊεῖγ᾽γ. ΕἼ Πογ, {Π6 Πλογαὶ 
Βσ ϑίθιπηθ οἵ {Π6 ρΠΠ]ΟΒΟΡΒΘΓΒ ΓΘ ἴοο ΤΟ βηρα [ὉΓ {Ππ6 ΘοΙμπιοη ρθορὶθ ; 
αὐουΐ {π6π|, ᾿πάἀδοά, τ1πΠ6 ϑίοιοβ σαν {πογωβοῖγοθ πὸ ἔσο Ὁ] 6, θυ βϑϑπὶ 
ἰο αν σοῃβιογρά πηι Ὧ8 [1116 Ὀοΐοσ {ΠΔῃ Ὀοαβίβ: δηᾶα ὄυϑὴ ἋΠ086 
ΤΏΟΓΑΙ χα 8, τ Ι ἢ 1Π6 ΡΠ ΟΒΟΡΠΘΥΒ γ6Γ6 8016 ἴο ργονθ 8δηα Ὄὀχρ]δὶη 
ἴο οὐουβ 1} θυ ποθὴ οἰθασπθϑα ἀπά ῥ]αίῃηθβθ, {ΠΟῪ Βδα πού βυ8- 
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οἷοπῦ δι που Υ ἴο δηΐογοα ἴῃ ργϑοῦϊοθ αὐ {18 βᾶπι6 {1π16, ΠΟΥ͂ δηΐογ- 
ἰαϊποα ἐ6 πηοϑῦ ἱπιροτίδοῦ ἃμα ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ΠΟΙΪΟηΒ στ ἰδίϊνα ἴο (π8 παίῃγο 
οὗ τ86 Ὠινίπα Βοίηρ, 18 αὐ σι θυῦαθ δηα ὑγουβῃρ, δα {πο ἀ168 δηὰᾶ 
ΟὈ]σαῦοη8 οὗἁ τηογα γ. 

Τῆυ8, {πον ἡ τ Ἰρῃοτγαπύ οὗὨ [π6 ἔγὰ δοοουηΐ οὗἉ {πΠ6 ογϑδίίοῃ οὐ 1Π6 
ψγοΥ]ά, οὗ (Π6 οτἱοη οὗ ονὶ], ἀπά οὗ [π6 οδιδβα οὗ {Π6 ἀδργαυ! δηά τὴϊ- 
ΒΕΙῪ ὙΠΙΟΩ δούμδ! ν οχὶδῦ διηοῃσ τηδη Κη, ἀπα ]οἢ {Π6Υ Δοκηον- 
Ἰεάρεα «πὰ ἀεδρὶοσθά. Ἐαυδ! νῦν Ἰρπογαηΐ σοῦ {πο οὗὨ δΔὴγ τηοϊμοά, 
ογάφϊ πο δηα βϑίδ] 8ῃ6 Ὀγ {86 ΑἸπαρἢΥ, ὈΥ τυ ὨΙοΝ ἃ γθοοπο]ϊδίοη 
οου]ὰ 6 οἰεοίοα Ὀεύνγεθη αοα δηὰ τηδῃ, δῃα αἰγ]η6 ΤΠΟΓΟΥ σου Β6 
Ἔχ γοϊβοα πιμβουΐ [86 νἱοϊαίϊοι οὗ π18 αὐχιθαΐθ οὗ Ἰυδοο. ὙΤμον 
ΘΓ, ΤΙΩΟΥΘΟΥΘΓ, Ἰρμοτιδηΐ ---- αὖ Ἰοαδβύ {Π6Υ ἰδυρμί, ποίῖπρ --- οὗ ἀἰνὶπο 
στλσα 8 αβϑιβίδηοα ὑονγαγβ ον αὐζαϊπιηοηΐ οὗἉ νἱγίι 6 δηα ργθβανθσδηςα 
1ὴ 1, ΤΟΙ͂Σ ποίϊομβ οὗ 186 ἔσγὰβ παίυσα οὗ παρρίπθβα γοσο ἀκ δηὰ 
οοπἔμβαα; απ πον δα ἀλτὶς δηὰ ἱπιρογἔβοῦ ποίϊομβ οὗὨ [Π6 ἱπηπιογία! εν 
οὗ 16 βου], δά οὗ [πὸ οογίαϊ νυ οὐ ἃ ἔμίατο βίαϊθ οὗ πουαγάβ δπὰ 
Ῥυμβῃτηθηΐϑ : ἴοτ, δ μουρὴ ΤΠ6ῚΓ ροοίβ ἔβποῖθα 8η οἰ γϑιυμλ δπὰ ἃ ]16]], 
πα τηθη οι {π6 ἀρροᾶγαπος οἵ {Π6 ρ»ῇιοβίβ οἵ ἀοραγίβα τἤϑθῃ, ἴῃ ἃ 
ν151016 ἔοσιω, δῃά 48 γοίαϊϊηρ {Π6ῚΣ ΟΓΙΏΘΥ ΒΏΔΡΘΒ 1η {Π|6 Βδῆθβ θθὶον, 
γοῦ {πΠ686 ΓΘ σοραγθα χαΐμοῦ 88 ψ6]]-οοη γινϑα σοβϑίσχαϊηἰβ ἴογ {πῸ 
νυϊσαγ, [μΔῃ ἃ8 δυίιοἶαβ οὐ {μοῦ ονσῃ Ὀδ]1ο.. (ΟΠΒΘαΌΘΠΙΥ, {πὸ γ Βαὰ 
ΠῸ ρογίδοῦ βοβθπια οὗ τλοσα] τι ]68 ΟΥ̓ ῥ᾽ ον δπα σοοα ΙΔ ΠΠΟΓ8Β ; ἱπάθαιὶ, 
ΓΙΟΥ͂ ΟΥΘ Ρ,ΟΒΒΙΥ Ἰρποσαηῦ ΟΥ̓ τηοσὰὶ ἀσῖθ8. ὙΤμὰ8Β ͵ ἢπά βενοσγαὶ 
Βοοίϑ βϑέθοῃπληρ' γευσπσε ποῦ ΟὨΪΥ αν ἔα] Ὀαῦ ῥΓΑΙβθνοσίῃν ; δοἰεπιμγάεν, 
ἃ8 8 ῥγοοῦ οὗ ἃ ποῦ] ταϊπὰ ἢ δῃά {π6 ἰουο Ὁ αρρίαιιδε, ἃ8 10:6 στοαῖεβι 
Ἰησοηθῦνα ἴο {π6 ῥγαοίϊοα οὗ νιγίυθ; αὖ ὑπ6 βαιμθ ὕπ|6 {Π6Ὺ οοιπ- 
ἰοηδησοά, ὈοΙἢ ὈΥ͂ ἀγρυιτηθηΐβ πα οχϑηρῖθ, {Ππ6 τηοδὲ βασιουβ ῥγας- 
[1.68. 1)οδοαϊα οὗ ῥγοροὺῦ δι ποΥΥγ ἰὼ οηΐογοθ {η6 νἱγίιαο8β δπᾶ 
ἀυί68 νοι (ΠΟΥ αἱά τϑοοιηπιθηα, {μού πα πὸ πηοίνοβ ρονοσίμὶ 
ΘΠΟΙΡὮ (0 ογογ-τἶα βίγοηρ ἰθτηρίαι!οηβ δπα σογγιρῦ ᾿πο] ἸΠΔ.10}8 : ᾿ 
{Ποῖ οὐ ἜχϑιΏρ]6, ᾿πϑίθαα οὗ γϑοοιωῃθηαϊηρ {μαὶν ργθοθρίβ, ἰδπάρα ἴο 
οουπίδγδοῦ {Π6η}, ἴῸΓ 10 τνᾶ8 σθηθ 8 }]}γ, ΘΥΘῺ 1ῃ {Π6 γΘΥΎ Ὀοδβύ οὗ ἴθηι, 
ἴῃ αἰγθοῦ ὁρροβιίοη ἰο {πο ὶῦ ἀοοίγιη68; δηᾶ [π6 ἀοίοβία᾽θ νῖοο8. ἴο 
νἸἸοἢ πλὴν οἵ {πθηλ ΟΣ δἀαϊοῖθα ΘὨΓΓΘΙΥ ἀδδβίσογοα {π6 οβσδου οἵ 
γ]αῦ {ΠΟΥ ἰαυρῃί. 

Ταβιὶυ, 1 6 δάνογί ἴο {86 ρμασϑὴ πδίϊοηβ οὗ [π6 ργοβθηΐ ἄσθ, να 
Ἰδαγῃ, ἔγομι [86 ὉΠΆΠΙΠΔΟΙΒ (ΘΒ ΠΟ ΠΥ οὗἩ παυϊραΐογβ ἀπὰ ἐγᾶν]] γα, {ναϊ 
ΠΟΥ ἃ δηνοϊορϑα ἴῃ {π6 στοββαδὶ Ἰἱρῃμοσδηθα δηά 14ο αἴ σΥ ; δηὰ {παῖ 
ΠΕΣ το]! ρΊουβ νοΎΒρ, ἀοοίγ 68, δπα ργϑοίϊοαβ γα δαυλ}} Ὁ οογτυρῖ : 
γοῦ ΠΟΥ δἷβδο ροββθβ8 [86 βδῆι6 ᾿ϊσῃύ οὗὁὨ γϑᾶβοῦ ὙΠΙΟΩ {16 δηοϊοπὶ 
ΒολίΠοἢ8 δπ]ογθα, ΤὍΤΠ6 σοηβιἀθγβίοη οὗ 4}1 τ ΠΙΟἢ ἔλοίβ δῆονβ [Παΐ α 
ἀϊνὶπθ γανοϊαύοη 18 ποῦ ΟἹ] Κ᾽ ΡΟββὶ 018 8ἃπα ργοῦδ]6, θαύὺ αἰ8δο δοβοϊ αἴθ ]ν 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΣΥ 0 ΓΘΟΟΥΘΥ τη ΚΙπα ουΐ οὗ {Π6]. ἀπίν γβα] σοσγυρίίοη απ ἀς- 
σΘΠΘΓΔΟΥ, Πα ἴο τᾶϊζο Κπονῃ [0 δπθῖὰ {Π6 ὈΓΌΡΟΙ οὈ])οοὺ οὗὨ {ποὶσ 
ΠΘΙΕΙ Δα ΜΟΥΒΕΪΡ, ἃ8 Ὑ06]] 88 18οῖν ὑγαβαηῦ Δα 168 δηὰ αΐατα οχροοῖα- 
ὮΟΠΒ. 

Βυῦ ποὐν βία παϊηρ {π18 τηαβ8 οὐ δϑυϊάθῃοο, --- ΘΒρθοία γ {π6 οοη- 

ὙΠῸ ἀο|41}]8 οἵ ον άθηςθ, ου ὙΠ οἢ (6 Τογοροίπρ, ΘΟΠΟΙ πβίοΒ ᾶτὸ (οσιηϑὰ, ἃγὸ ξίνθη ἱπ 
ΟἸναΡ. 1. ΡΡ. 1---19. κυρτὰ, 
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ἤβϑίοῃβ τηδ6 Ὀγ {μ6 τηοδὺ ἀἰβίϊη σι θα ἀποϊοηῦ ΡΒ] ΟΒΟΡἢΠΘΙΒ οὗ {Π6ῚΓ 
ηΘ6(α οἴ ἃ τονοϊδίζοῃ, ---- τ 48 Ὀ6θὴ οοῃίθηαρα ὈΥ {Π6 ΟρΡοβουβ οἵ τανα- 
ἸΔΈ οἢ 1 τηοάσγη ἰἰπθ8, ὑμαῦ {ῃ6 ὈοΟΪκ Οὗ ογοϑδίϊοη οὐ οὗ πϑίυσα 15 (6 
ΟὨΪΥ ψοχὰ οὗ ἀοὰ ; μαὺ ΡΜ ΠΟΒΟΡΗΥ δηὰ τῖσμῦ τοᾶβοη ἄσγὸ ἐᾺΪΠ ΠΥ δυῆ- 
οἰϑηῦ ἴο ἰπϑίγιοὺ δα ῬγΌβοσνα θη ἴῃ {Ποὶν ἀπ Υ ; 8Δη64, ΘΟΠΒΟΑΈΘΏΓΙΥ, 
{Πδὺ πο ἀινῖπα σον δίϊοη 18 Πθοθββασυ. Βυΐύ 10 18 οογίαϊ (Πδὲ (818 θΟῸΚ 
οὗ παίυγα 18 80 ἔᾺΣ ἔγοτῃ ὑθίηρ ππίνογβα! υ ̓ π 6} 0] 0] 6. ΟΥ ΘΟμΥἹ οἱ ηρ;, 
{παῖ, (Βουρὶι ἐμ6 οχϊβίθποο οἵ 8 (ἀοα τᾶν Ὀ6 Κπονῃ ἔγομ ἰΐ, γαῖ νὉΓῪ 
ἴον οἵ ἴπ6 πυπηδη τᾶσο πᾶν Ἰδαγηθα ουθῃ {Π6 ργὶ ποῖ 168 οὗ ἀδἱβῃλ ἔγοπι 
10. [Ιἢ ΘΥΘΙΥ ἀρ6, ὙΠΕΓΘ {Ππ0 ϑουρίυγοβ ἤν Ὀδθὴ πῃ κπούγη, αἰτηοϑί 
8.11 τηϑη (88 6 βανθ βῆονῃ ἴῃ ἴΠ6 ῥγδοβαϊηρ ραρ68) αν ὈΘΘΠ Κ,ΟΒΘ 
Ἰἀοϊαίοσβιυ Ηον ἱπδάοαυδίοθ, ἱπάθοά, {8186 Ὀοαβίθα Ὀοοκ οὗ παΐυγα 18, 
ἴου 186 ΡΌΓΡΟΒΕϑ οὗἁ υῃίνοῦβαὶ ᾿πϑυγιοίϊοη, 18 ον ἀδηΐ ἴγοπι {Π6 ἔδοῦ, {Πα 
1ῦ ΥΘΑΌΪΓΟΒ ὑγδηβίδίογβ, Θχροβιύογθ, Ἀπ ργθδ ἢ Υ8, ἃ8 0 6}} 48 ἦπ6 ΒΙὈΌ]6: 
θαύ [π6 υΚ οὗ τδηκιπαὰ πᾶν ποι ΠΟΥ {1π26, ΤΩΟΠΘΥ͂, ΠΟΥ ᾿πο 1810}, 
ἴο ὈδαοΟΙλΘ ΔΒ ΓΟΠΟΙΘΓΒ ὑμοιηβοῖγθδ, ΠΟΥ ἴο αἰζθῃα οἡ {π6 ἰδοΐυγοβ οὗ 
ΔΒίΓΟΠΟΙΏΊΘΓΒ, ΒΌΡΡροδβίησ [π6πὶ ἴο Ὀδοοσηθ ργοδοῖθγθ. ΤῊ ὈΟΟΚ οὗ παίυγο 
18 8ὴ χοῦ! ]θηῦ Ὀοοκ, υΐ ἔμοῖα ἅτ ἔδν ᾿πάθοαὰ ψῆο υπάἀογβδίδηα [ἴ, 
ὙΥ8116 186 ΒῚ0]6 ᾿πϑίγυοίβ [86 ρϑδδαηῦ δἃ8 ὙὙ611 δ ὑπ6 ρῃ]]ΟΒοροΣ ἴῃ 
ΤΩΟΓᾺΪ δηα ἐποοϊορίοδὶ πονίθάρα ; δηα [Π6 σομ τ  ἀἸοἰΟΥῪ δηά ἀϊβοοτά- 
δηΐ Βρθοι]διοηβ οὗἩἨ [86 δηθθ8 οὐ ἀϊνιηθ σονθἰδίιοη ', θοΐἢ ἴῃ Σ6]}- 
δῖοη δηα τηογαῖβ, ΟἿΪῪ ργονο ἰῃαῦ βυο ἃ σονοϊαίίοι (ἰζ τὖ Ὠδα ποῖ 
αἰγοδαν Ὀθθῃ ΟΊΥΘΏ) 18 88 ΔΌΘΟΙ αὐ οὶ Υ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ΠΟΥ͂ ΔΒ ΟΥ̓ΘΓ 10 τῦλ8. 

11. ϑυοῖ ἃ γονοϊαϊοη ὑπὸ δοσιρύιγοθ ρῥγοίοθϑ ἰο 6: Ὀαυΐ, ἃγ6 Μγὸ 
σογίμ ἢ, ---- ΘΟΠΒΙ ἀουηρ {ποτ ΒΙΠΊΡΙΥ 88 ΓΙ ΠΡ8 ῥγοίθββιησ ἴο θ6 {Π6 
Ρσγοαυοῦοηβ οὗ οογίδϊῃ τη 6}, ---- [ἢας [ΠΟΥ ἀγα ΟΕ ΝΟΙΝΕ, μαῦ 18, δοίυλ!γ 
υσγϊτἴδη ὈΥ [86 ῬΘΥΒΟΠΒ (0 πίοτῃ ὑπ6 αἸδγθηΐ ὈΟΟΪΚΒ ἈΓΘ δβογὶ υ6ά, δῃά 
ὙὙΠΟΒ6 Ὡδη6Β ἴμοΥ Ὀ6ΑΓ, Δηα ΑὙΤΗΕΝΤΙΟ, (Πα 18, {παὖῦ ΤΠ6Υ τοϊαίθ πιαΐ- 
ἴογ8 οἵ ἔδοῦ 88 1Π6Υ σΥθ] ]Υ Ὠαρροποᾶ Τῇ τοϑα]ὺ οὗ ΟΌΣ ᾿πνθβι κα οι 
οὗἩἨ (μ686 ᾿πηρογίδηῦ αὐοϑί!οη8Β 18 βι ΒΠοΙθηΐ (0 βα βγ (Π6 πιϊπα οὗ ΘυθσῪ 
ΓΟΔΒΟΏΔὮΪ6 Πα οΑΠαϊα Πα ΌΓΟΥ. 

Νὸο παβίίϊοῃ, ᾿πά 666, ἴῃ [π6 χοῦ], ὁδῃ Ὀ6 ποῖα οογίδιη οὗ {86 σοηπῖπο- 
688 8η( δ Ποπίοῖν οὗἨὨ Δηγν οὗ {ποῖ ρυρ]}ῖς δοίβ δηὰ τοοογάβ, τ πιο ἢ 
πανα θθθη ργαϑεγυϑα τὰ (Π6 αἰπηοϑὺ σᾶγα, ἔπ8ῃ νυ γα οὗ (86 ρεπαϊηθ- 
088 δΔηα ΔΒ η Ἰοἰἵν οὗἉ {πὸ τυ ηρδ, ο]]οα {86 Θοτιρίαγαβ, ἡυμ]οἢ. ἃτα 
ΠΟῪ 'ἱῃ ΟΌΥΓ βαη48. ἘΕῸγ, ἴῃ {π6.,2γϑέ ρμΐδοθ, [Π6 Τῆδη ΠΟΥ ἴῃ Μ᾿ ΙΟἢ (ΠΟΥ 
αν Ὀθθῃ ἰγαμδητίοα ἴο τ18 Τϑβθι Ὁ] 68 {παὖ ἴῃ πν μὶο ἢ ΟἴΟΓ ρΘ πα] η6 
βοοῖκβ δπά ἔσιια Ὠϊβύοσιθθ. βανα Ὀθθὴ σοηνογοὰ ἄονῃ ἴο ροβίουγ, δπά 
1Π6 πιοϑὺῦ δουΐθ δἀνουβασῖθ οὗ {π6 ϑογιρίυγοϑ ἤᾶνο που Υ ὈΘθη 8016 ἴο 
Ἰην δ] ἀαίθ οὐ ἴο αἴβργονα {86 ἔδοῦ οὗ {ποὶγ Ὀδῖπο 80 ἐγαπδε 64 ἴο τι8.3 
ϑεοομαϊΐῳ, υπ6 Ἰλησιαρο δηὰ βίγ] οὗ υυιηρ, Ὀοίι ἰὼ [86 ΟἹά αὰ Νὸν 
Γαβίδπηθηΐθ, ΓΘ Βοἢ 88 ρύούα ἔβη ἴο πᾶνθ Ὀ66η ΟοΙηροδβαα δὲ {μ6᾽ 
ἄπο δηὰ ὈΥ 1Π6 Ῥϑγβοῃβ ἴο ποτὰ ἈΠΟῪ ΓΘ ΔΒΟΥ 64, Δη4, ΘΟΠΒΘΑΙΘΗΙΥ, 
{παῖ {Π6Υ ατὰ Ὀοίῃ σϑηθῖπο δπα δ μβοητο.2 ΖΤΑιταϊΐν, βαοῦ ἃ τι] 6 
οὗ ταϊηυ ον Αγ ου]Σ ΟἰΓοιιπηδίδησοβ οὐ {ἰπ|6, ρΪδοθ, ῬθύβοῃΒ, ὅζο. 18 

δ 566 ΡΡ. 19---82. ἐπνργὰ. 
5. Ἐὸον 1δ6 ἰγαηδιηϊββίοῃ οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τοδβίδιμδηϊ, δοο ΟΡ, 11. ὅεςὶ, 1, ὑρ. 36--6].; δηὰ 

ἴον 116 Νενν Τοδιδιηθηΐ, 866 5θοὶ. 11. ΡΡ. 62---103. 
5 866 Ρρ. 45, 46. σεργὰ, ἴον ἴμ6 ἰδησίδρο δηὰ βίγἱο οὔ ("9 ΟἹὰ Τοδίδιηθηὶ, δηὰ ΡΡ. 941 

“-- 96. ον ἴδοβὸ οἵ [0 Νοῦν "Γιβιδιηοηῖ, 
ΥΝΟΙ,, 1, σαα 
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τηθη!οηρά ἴῃ {π6 Ὀοοΐκ6 οὗ {π6 ΟἸά «πὰ Νεὸν Τοβίαμηθηίβ 88 δΌγΒ α 
οἶδαῦ δηα Ὁπαπθϑ ]οπ40]6 ρῥγοοῦ οὗ {πο ὶγ ρϑμυϊμθηθδθ δπα δυο ηἸσε ἐγ. 
Νο ἔογσορά οὐ 156 δοοοιιπίβ οὗ {πἰηρδ Βαρογαουπα {π8 1 ρΘΟΌΪΙΑσΙ- 
1168: 1πη ἔλαΐ, πὸ ἔΌγροὺ τοομα τηθηίλοη 80 στϑαῦ ἃ ΠΏ 6Γ Οὗ ΡΑΓΏΟΌΪΑΓΤΕ, 
Β'ποθ {Π1|8 ου]ά Ὀ6 ἴο μαΐ Ἰπίο 18 Τοϑο ΒΒ Βα Π8 80 ΠΙΔΗΥ͂ ΟΓἰογῖα ὈῪ 
γν ΠΙΟἢ ἰο ἀοιδοῦ Ὠΐτη ; που οομία ΔΗΩΥ͂ ἴΌΓΡΟΥ ΟΥ̓ τοίου οὗ (δ βεῃποοάβ ὑσοὸ- 
ἄμυος βυςἢ πιϊπυΐα ἀοίαιβ. [0 18. Θά8Υ ἴο δοῃοοῖνα ΒΟ ζαι [Ὁ] Το ΟΓα8, 
Κορὺ ἔτοπι ἔπη ἴο ζϊτὴθ ὈΥ̓͂ ΡΟΥΒΟΩΒ ΘΟΠΘΟΙΙΘα ἴῃ {Π6 ΓΒΗΒΔΟΌΟΙΒ, 
Βῃου α οοπίδιη δυο πιϊηυΐο ραγ ουϊατα οὗ ὰπ|6, ᾿ΐδοθ, ΡΘΓΘΟΠΒ, ὅνο. 
Βιι 1 του]ὰ μθ6 8 ψοσκ οἵ {π6 πιρἢοδὺ ᾿ηνοηοη, δηά στεδῦδδί βίγεῖο ἢ 
οὗ ρσοῃΐυδ, [0 Γαῖβα ἔγοτῃ ποίησ βο πυπ 6Υ} 688 ῬΑΓ(ΙΟΌ]ΑΓΒ 8.8 ἃΓῸῈ 
Αἰπγοβὶ οΥΟΓΥ ὙΠ ΘΓ ὅο δ6 τηοῦ ἢ ἴῃ {π6 Ὀοοΐκ8 οὗ (Π6 Ο]α «πὰ Νεῖνν 
᾿“Γαβίαπηθηΐβ ; --- ραγουϊαγβ, (Π6 γ4]ϑο ῃοοά οὗὁἨ ν᾽] ἢ σου] τοϑί δβδυγ- 
ΘαΪγ μανα Ὀθθη ἀδίθοίθα ὈΥ 1Π9 ῬΟΓΒΟῚΒ πιοϑὺ ἰπίογαδίθα ἴῃ ἀοίθοϊ εν 
{16 πὶ 1 1Π6Ὺ μαδά Ὀδοθη ἔογροα, Ὀυΐ ψΠοΒ6 δοαυΐϊθϑοθηοα 1 {πο πὶ, 85 
061} ἃ8 {Π6ὶγ οὈδαΐθηοα ἴο {πΠ6 1πΠ] ΠΟΙ ]ΟΠη8 ΘΟ ΑϊηΘα 1η ἴπ 686 ὈΟΟΚΕ, 
ΔΥΓΘ ΘΟΠΟΪΌΒΙΥΘ οὐ άθησθ 1π ἔΆΥΟΌΣ οὗὁἨ {Π61Γ ραηυϊηθπεβθ δηά διυίπθη- 
τον, ΔΟυΠἀΔΠΟΥ βυοϊθηῦ ἴο σοηνῖηο6 ΘΥΘΓῪ σαπαϊά ἱπαυϊγογ. 
Ἐσυγέλίψ, [λ6 ΠΟΤᾺ] ᾿ΤρΟΒβι ἢ 1  οὗὨἩ ἴῃ6 ὈοΟΚΒ οὗ {π6 ΟἸα δῃὰ Νοὸν 
Τοβίδμηθηΐϑ Ὀθίηρ, ἔΌΓρΘΥ6Β 8 8Δὴ ΔΙ ΠΟ Π4] ονϊάθηοα οὗ {ποῖ σοηυΐηθ- 
688 8η4 Δ ΠΘη τον ; [ῸΓ 1Ὁ 15 1) ρΟΒ510} 6 ἴο 6. Δ ]18} ἑογρϑα τυ ηρ8 
88 Δα 6 ΠΠ10, 1Π ΔΗΥ͂ Ρ]ΙΔ66 ὙΠΟ {ΠΥ ΔΘ ῬΘΥΒΟΠΒ ΒΙΓΟΏΡΊΥ 1ποἰποᾶ 
δηα νγ}6}} συλ} }ἔ{δα το ἀσίδοις {πὸ ἔγαυά. [1 186 δοοΐς ὁ ἐλε Οἰἱά Τεεία- 
γιοηέ Ὀ6 ΤΟΥ οΥΊ6Β, (ΠΟΥ τησδῦ δυο Ὀδθὴ ἱπηνθηΐθα δἰἴποῦ ὈῪ (ΔΘ π 68, 
ὈΥ “7618, οΟΥ Ὀγ Ομ ιγιβδηβ. ΒΥ 1π6 Ο᾽επέϊϊος ΤἸΏ6 Υ οου]α ποῖ μαν Ὀθθὴ 
᾿ηνοηίοά, θοοδυβα {Π6Ὺ 6.6 ΔἸ Κα Ἰσῃογοηΐ οὐὗὨἨ 6 ὨΙΒίΟΤΥ δηὰ βδογοὰ 
τιΐοβ οὗ ἴ1πὸ Ἡθῦγανβ, 80 τηοϑὺ Ὁπα ΘΒ ΟΔΌΪΥ σοῦ] πόνοῦ Πανθ 
σίνϑη {ποῦ Ἀρργορδίοι ἴο τυ ]ηρ8 ᾿πγθηΐθα ὈΥ ποι. [{ 18 δαυλ]! }γ 
σογίαϊη ὑπαΐ ὙΠΕ6Ὺ ἀγὸ ποὺ {6 πβεϊσαϊίσας οὗ 186 ειοα, Ὀδοδιιβο {ΠΟΥ 
οοηἰδίη ναγοὰβ ΑἸ ΗΟ] ργθοορίβ δηα ἰατγβ, ἀπ α]80 τοϊδὶθ 41} {π6 ἰ4ο- 
Ἰαΐγ!68 δῃα οὐϊπηθβ οὗ ἰῃδὲ ρϑορῖβ, δῃᾷὰ {86 ὙϑσῪ βϑυθῦθ Ῥυηἰβῃτηθἢ 8 
Ἰηῆϊοϊθα ὁπ ἴπ6πὶ ὉγῪ αοα. ΝοΥ 411 {π686 ἀ βουβά! 40]6 ἔλοῖβ νου] ὰ 
ποῦ 6 ΘΟΠΙΡΓΙΒΘΑ͂ ἴῃ {Ππο86 ὈΟΟΚΒ 1 {ποὺ μαὰ Ὀδθὴ ἱπυθηϊθα ὈΥ τῃ6 
να. Απάᾶ 6 Ολγίβέϊαηϑ οουἹὰ ποί ἤᾶνα ἐογροά [π6 θόοοΚβ οὗ 1868 
ΟΙΑ Τοβίαμπηθηϊ, Ὀδοδιδα {Π 686 σεῦ δχίληβ Ἰοπρ Ὀδίοσα π6 ΟΝ τ βδῃ 
ΠΆΤῚΘ Πα δὴΥ δχίβίοποο" ΕἸ ΑΌΆΙ]Υ ᾿προββ10}6 15 10, {παῖ {6 ΒοοΪΚ8 οὗ 
1πῸ Νεισ Τεδίαπιοπέ ΘΟ] ἃ παν θη ἰογσεᾶ; ἴον {Π6 Ψ6ὁγ)18 σοῦ {Π6 
τηοϑύ ν] θη Θ πο 168 οὗ ΟΠ ΥΙΒ ΠΥ : {πὸ ν ρΡυΐ 118 ΕὐυπάοΥ ἴο ἀοδίἢ; 
Δηα] Ὀο(ἢ «[Θν8 ἀπ (ἀθη}168 ρογεθου οα ἢἷ8 ἀἸβοι 0168 τυ ἢ ἐπ ρ]Δο Ὁ ]6 
ἤιτυ ; δπα {ΠΥ ἡ ΓΘ δηχίοιιβ ἴο 8{Πᾶ{| 0Π6 ΠΟ το] σίοη ἴῃ 118 δῖγί ἢ, 1 
1π6 τ τι πησβ οὗ τ1η6 Νὸνν ᾽ δδίδιηθηῦ μα Ὀδοη ἔογσθα, ψου]Ἱα ποῖ {Π6 
ἰον8 ἤανο ἀοίοοιοα {πΠ6 ἐπιροβίαγο ἢ [8 {Π6Γ6 ἃ 81Πηρ]6 ᾿πβίδῃσα οἢ ΤῸ- 
οοτὶ,  ΠΘΓΟ ἃ ἔδτν ᾿πα νι υ.4}8 πανο ᾿ταροβοα 8 ἰδίου ὕροὸπ {Ππ8 ψον]ὰ 
Δραϊηδὺ (Π6 [ΘΒ ον οὗ ἃ Πο]6 παῦοη ἢ Ὑου]α {πΠ6 1ἸηΠαθιαπίβ οὗ 
Ἰαἰοβέιηβ Βανα τϑοοϊνραὰ {Π6 (108ρ618, 1 {Π6Υ Παὰ ποῖ πᾶ βυβῆοϊοηϊ 6ν]- 
ἄοηςα {Πιαῦ «6818 ΟἾγῖδὲ σθα! γ ἀρροαγθα διηοηρ μοι, δπα ρογέοττηθα 

566 ΒΡ. 46---48. διργὰ, ἔοτ ε᾿,0ὸ ΟΙὰ Τεδίαπιοπῖ, οβροςία!ν ΡΡ δὅ---57. ἔογ [δὲ Ῥεπία- 
ἴοι οὶ, ἀιγαϊηδὲ νος ἢ 1Ππ6 οβογίβ οὐ τηοάογῃ ΠΡΟ ΙΟΎΟΓΘ Αγ ἙΠΙΘΗ͂Υ αἰγοοῖθα, 858 ἴῃς δυγιβῖ 
ᾺΥ (ο ἀπάριτηϊπο ἴΠ6 Νονν Τοδίδιοης; δῃηὰ αἰδὸ Ῥρ. 96---98. ὉΓ {πΠ0 Νοιν Τοδιίδιιθηϊ, 

Ὁ 66 ΡΡ. 88---40. δεργὰ, 
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ἘΠ τυῦγδο168 Δϑουϊ 6 ἴο ἃ ἢ ΟΥ ψου]ὰ {Π6 ογοοδ αὖ Βοιηθ οὐ δὲ 
ΟὐοΥητ μανα δοκηοπ]οαμοα {μ6 ορὶβι]68 Δἀἀγοββοά ἴο ἔμθῖὰ 88 {86 ρ6- 
ἡυΐῃ6 ποτ οὗ Ῥδυὶ, 1 μ6 πδα ἤσνοσ ργθαοῃθα ἀπιοὴρ ἰμο ἢὉ᾽ Οὐ, 
ΒΌΡΡΟΒΙΠΡ ΔΩΥ ἱπηροβίου. ἴο πᾶν δἰἱειηρίοα (Π6 ἱηνϑηίοη πα αϊβίγῖθυ- 
το οὗ υυϊηρβ ὑπαᾶ ον ἢΪ5 παῃλ6, οὐ {μ6 πδπιθθ οὗ [16 οἴμβαὺ ἀροβί]68, 
18 10 ΡΟΒΒ1016 ὑμαῦ (μου οουἹὰ παν θδθὴ σϑοεϊνοα πιίβουξ σοπ γδαϊοί!οὴ 
1η. 811 16 ΟΠ γιδίϊδῃ οοτωπλ 1168 οὗὨἨἍ ἰμ6 (Ὦχοα βανοσαὶ αιιδγίθγβ οὗ 188 
δἰοῦο ἢ Υἵο τϊσηῦ 88 Ὑ6}} αἰἱθεηρὶ ἰο ῥγονο (μαΐ {86 Βίβίοσυ οὗ [86 
Ταίοστηδίϊομ 18 {πΠ6 ᾿ηνθηίίοη οὗ Ὠἰβίοσιδῃβ, δηὰ [Πὺ πὸ γανοϊυϊίΐοη μὰρ- 
ΡΘηΘΩ ἰῃ ατοεαύ Βυϊίαϊπ ἀυτίηρ [Π6 βουθηΐθθῃ ἢ ΟΘὨΓΌΣΥ, ΟΥ 1 ΕἾΔΠΟΘ 
ἀυγίηρ [86 οἰρμίθθηῃ ΘΘηζΌΓΣΥ, ἀπά (16 ἤγϑὶ δἔθθη γϑᾶγβ οὔ {π6 ηἷπο- 
ἴδοπίλ οοηΐυτΥ. 

111. Βυύ, ανα 116 ὈΟΟΙΒ οὗ ὑμ6 ΟΙΪα διὰ Νεν Τοβίδιηθηϊβ θθ6 ἢ 
ἰγδηδιη 6 ἰοὸ ἃ8 ΕΝΤΙῈΒ δῃηαὰ ὈΝΟΟΒΕΟΡΤΕΌ ἢ 6 ΔΠΒΊΓΟΣ ἴῃ 1Π6 
Αἰ γτηαῖνα, ἀπα ὩΡοη ον] άθηοθ (Π6 ποδί βα(ϑίβοίοσυ [μα δὴ ῬΟΒβδ1 0] Υ 
6 τοηυἱγρά, ΕῸγ, 16 1Π6Υ παὰ Ὀδϑῃ οοτγτυρίοα, διισὰ σΟΥΓρΡ ΟὴΒ σηυϑὲ 
αν Ὀδθη Ἰῃἰγοάδυοσοα οἰΐμοσ Ὀγ ΟἸσΙβδηβ ΟΥ Ὁ “68. 

1, ἢ τορατγὰ ἴο {μ6 Οἰά Τεδίαπιεηί, [86 δι]Θῃμοο οὗἔὨ [16 «6νν8 (σ ῆο 
ΜΟᾺ]α ποῖ α ἰο Βανθ ποϊορα {πὸ αἰϊοιαρί 1ἢ 11 δα Ὀδοη στη 6) 18 8 
οἷοαγ ργοοῦ (μα 1 88 που σ οοσσυρίεα Ὀγ ἰπ6 Ολγίρίίαπθ. Απάὰ Χ1}6 
)ειοα Ὠδὰ οἰ ΠῸΣ τυ ]δίθα οὐ οογττυρίοα {μ686 πχιηρσθ, ἰμ6Υ πουἹά 
ἤὮανα Θχρυηροα ψΠδίανοῦ ταὶ ἰδίεα ἀραϊηδί {π6 ΟΒασδοῖοσ οὐ Ββοηουν οὗ 
{πον παίοι : θυΐ {Π6 81]6ῆς6 οὗὁἉ [86 ργχορβμοίβ Ὀθΐοσα 186 μηβ οἵ (Ἰ τιϑί, 
48 Ὑ76]] δ οὗ ΟΜ γιδὺ ἀπὰ ἢ18 δροβίϊοβ, {]]Ὺ ῥσονθϑ ἔμαΐ πο ΟὈ] ογαίίοη 
οΥ σογγαρίου μα ἰμθὴ Ὀδθῃ αἰϊζειηρίοα, Τὴ οοπδίδηϊ γϑααϊηρ οὗ 
{Ππ|6ῖν ἐδογθα Ὀοοἶτβ ἢ ρΌὈ]Ϊς δηα ἴῃ ρῥγῖναῖο (ΒΊΟΝ γα δὖ ομοα ἴΠ6 
ΤυΪα οὗ {μον δ ἢ αὐὰ οὗ τπ6ῖν Ρο] 1641] οοῃδί 101), δηθὰ ἢ πὰ- 
ΠΠΘΙΌΙΒ ΘΟΡΙ68 υοί]ι οὗ {π᾿ οὔ ρίηαὶ 88 ψ᾽ 6}] ἃ8 οὗ (η6. ϑορίθδριηϊ νοσβίοῃ, 
ἰορσοῖμον ψι τ [Π6 πυϊηθγουϑ βϑοῖβ δηᾶ ραγίϊθβ 'πίο πἰίοι [6 “ενν8 
6 γ6 αἀἰνἀ6α αἴξον {πο ὶγ δμοη ν)γὯ8 οἰοβοθα, δηὰ {ἢ σϑυθσεμοο οὗ δνθυΥ 
ΑΓ ἔογ {μοῖν ἰανν, 8}} οοποιν [0 τϑθάθν ΔΩ αἰίοιηρί δὺ [Α]βι ἤοδίίοη 
ἘΠΡΥΟΌΔΌΪ6 δηα ᾿πηροδδιθὶα δεΐογε ὑἰμ6 ἄπια οὗ ΟἸγὶβί, ἀμα αὔθ [παῦ 
δγθηΐ, {π6 βαῖηθ βόοοκβ ὑδίηρ ἴῃ ἴπ6 Βαηαᾶβ οὗ ἔμ (γι δίϊαμβ, {Π 688 
νου ὰ ̓ηϑίβηεγ μανο ἀοίροίοα {Π6 τη8]}106 δῃὰ ἔγαυαβ οὗ {πὸ «6νν8, ΚΓ 
ΠΟΥ οπἀοανουγοα ἴο δοοοιαρ 188 βιιο ἃ ἀ6βιρῃ.3 

2, Ἐαυλ]]ν βαιδίμβοίογυ 18 [6 ϑυϊάθησο ἔοὸσ [Π6 Ἰα ορΤΙΥ δηα ἱποοῦ- 
Τυρίμποδθ οὗ {πὸ Νὰνν Ἰδβίδτηθηῦ, ἴῃ ΔῊ ἰδιηρ τηδίοσιαὶ. ΕῸΣ (6 
οοηϊοπίδβ οὗἁ 118 Βα 6 γᾺ} ῬΟΟΪΚΒ 8.6 ὈΥΘΟΊΒΟΙΥ [Π6 δᾶ} 6 ὩὨΟῪ 88 1Π6Υ̓ ὝΕΙΘ 
ἴῃ 186 ἴνο Εγϑΐ οδϑηΐυσιθθ; ἰο ὙΒισἢ ἕδος 6 τὺ δα, ἰμαὺ {86 τηι}]- 
ἘρΙΙοδίοη οὗ οορὶεβ, ψ μοι νγοσα τοδα θΟΐΒ ἴῃ ΡυΌ]16 δηα 1η. ρῥγῖναΐα, 
1Π6 τανόγοηοα οὗ {μ6 ΟἸτἰβίϊδηβ ἔου {πΠ686 νυσιηρβ, [Π6 81]6ηος οἵὗἉ [ΠΘῚΓ 
δου ίοδὶ ϑῃθιηθβ, γ 80 ὑοῦ ἃ ταοϑῦ ἀϑβυγοαγ πανα ομαγρσοα ὑπθῖὰ ν} 0} (Π6 
αὐἰϊοταρὲ 1{ 10 μα Ὀ66ῃ τηδάθ, δῃμὰ {86 ἀργϑοῃχθηὶ οὗἉ 4}} {86 τοδηυδβογρίβ 
δηα νϑυβίοῃϑ οχίαπί, Ἀγ 811 80 τἤδπυ ῥγοοίβ οὗ {πΠ6 1 θα τι νυ δηα ἸΏΘΟΥΙ- 
Τυρίῃθ88 οὗ Πς ΝῊ Τοδίαμμθηῦ: ὙὙΏΙΟΝ ἀγα {γί μ6Γ δἰζαβίβα Ὀγ 1Π6 
αὐστεοπιθηΐ ἢ 1ὖ οὗ 411 [86 αποίδί!οη8 ἔγοτα 10 ψ Β1ο ΟΟΟῸΣ ἴῃ {Π60 
τὶ ηρ8 οὐἩ ΟἸ τ ϑι8π8 ἔγοτα (86 θυ! θδὺ αρο [ο ὑπὸ ργεβϑηΐ {1π|68.82 10 
8 ἔγὰα {πὲ οογίαϊἢ ὈΟΟΚΒ δζο οἱἱθα οὐ χϑίεστοα ἴο ἴῃ ἴμ6 ΟἹ δπὰ ΝΟ 

1 866 ΡΡ. 67, 68. 3. 866 ΡΡ. 104--106. φωμργὰ, 
8. 366 ῬΡ. 108--11]. σεργὰ, 
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Τορίαηοηΐβ, ὙΠΙΟἢ ἀγα ποὺ ΠΟῪ οχίβηϊ : θυ 8ῃ Θχδτηδίιοη 1ὰ ἀἀοίδ1]} 
οὗ {μο86 Ῥοοκβ ὶ (τ ΐοῃ ἀο68 ποὺ δαπιῖξ οὗὨ δου ἀρτηθηῦ) ᾿85 βΒῃοσση {πὲ 
πΟῸΠ6 οὐ {Π6 σαηιπθ ΟΥ̓ ΘΔΠΟΏΟΔ8] ὈΟΟΚΒ οὗ ϑογιρίαγθ μαυα Ὀθθη Ἰοεῖ. 

ΙΝ. Νοῖ 1688 βα(ἰϑίδοίογυ 1ἴ8 {86 ουϊάθῃηοοα ἔοσ {Π6 ογεἐδιϊέν οὗ τ86 
τυττουβ οὗΓἱ 116 θοοΚΒ οὗ (86 ΟἹ δὴ Νὸν Ταοβίδιμοηϊβ, ΕὟΊ, ἴῃ ἐδὸ 
)γεὲ ῥἴδσθ, {Π6Ὺ ΘΓ 80 ΤΊΔΗΥ͂ ἴῃ ΠΌΠΏΌΘΓ, δηα ᾿ϊνοα δἱ δυο αὶ ἀἰβίδηοα 
οὗ {Ππ|6 ἀπά μΪδοθ ἔγοιη δδοὶ οἴδοσ, ἐμαΐ, 1 ΠΟΥ 86 Ὀ6Θ6η πῃ ροβίογϑ, 
(ὑπ ϊοἢ {πεῖν ἰδ ὐαγοδίθαμθδ, ᾿μίθρτιῦ, πα ᾿πρΑΓΌ Δ] Ὴ ῥσονο {6 πὶ 
ποΐ ἴο ἢάνα Ὀο6ΠηῚ, 1Ὁὁ ψου]Ἱὰ παν Ὀ6 6 ΣΡ ΒΟ ΘΔ Ὁ]6 ἴον {Ππ6πὶ ἴο οοη- 
{γῖνο δηα [0 ΟΑΥΥΥ͂ ΟἹ 8 ἔΟΥΘΌΓΥ πἱπουῦ Ὀαΐηρ ἀείδοίθα, Απὰ α8 {πο Ὺ 
ποῖῖμον σου] πον οουϊά ἀδοοῖνο {π6 του], 8ο ὑπΠ6 0 ποῖ Π6 Ὁ οουϊὰ ποῦ 
νου] "6 ἀδοοϊνοα {ποηγβοῖνθθ. ΕΟΓῪ Ρᾶρθ, ᾿πμα 664, οὗ {8686 θΟΟΚΒ 
Ῥύον 8 {Πα [Π6 τυυτιξοσβ οὗ {μοι Ὠδα ἃ ρογέδοϊ Κυονθαραε οἵ [86 ϑυδ]εοῖβ 
16]. ΤΠ6Υ Πᾶνα σοοοσαθα; δηα {Π|6}Ὁ τλογᾺ] ομαγδοίοσ, [πουρἢ τσὶ] γ 
(16, νγγα8 ΠΘΡΟΓ ΠΩ ρΟΔΟμΘα ὈΥ {π6ῚὉ Κϑθηθδὲ ορροπθηΐθ.ἢ δδεοοπάϊῳ, 
1 τότ ἢΔα Ὀ66ῃ ΔΥ͂ ἐ]ϑομοοά ἴῃ ἴπ6 δοοοιηΐ οὗ βιοῖι ὑγϑηβδοίϊο 8 88 
ὙΓΟΓΘ σΘΠΘΓΆΪΥ Κηαόνη, 1 του ὰ αν ὈΘΘΏ ΘΑ8}}Ὺ αοὐροϊοα: [ὉΓ ἰΒ686 
Δοσοιη8 66 ρα Βῃ6α διχοησ {86 ρΘΟρΙῈ 0 τιζμοβϑοα {μ6 ονθηΐβ 
τοἰαϊθα ὈΥ (16 Ὠϑίογιδπβ, δὰ το οου]α ΘΑ 8] Βανα ἀοίοοϊοα ἔγαυάὰ οσ 
[Ἰβοῃοοα, 1 ΘῺΥ βοὴ ὑποσο ἢδα Ὀθθη, Ὀὰΐ σγὰο αϊαὰ ποῖ αἰϑιηρὶ ἴο 
αποδβύϊοη οἴ μον [π6 γα] ν οὗ 186 κοΐ οὐ {π6 Π6 6] ΣΥ οὗἉ (Ππ6 Παγσγαΐουϑ. 
Τλίγαϊν, [86 ογοα 11 γ οΥὗἨΠ6 δυΐΒοΓβ οὗ (86 ΟἹα δῃὰ Νεν Τοβίαπιθηῖβ 
158 ΤΌΓΣΓΠΟΣ δἰίοθίθα ὈὉγ {86 ῬΥϊηοῖραὶ ἔδοίϑ οοπίδι θα ἴῃ Ποιὰ Ὀαϊηρ οοη- 
ἢγπιθα ὈΥ οογίδι ἢ ΓΙ ΠΔΠΟΘΒ ΟΥ τηοηυταθηΐβ οὗ στοαΐ οἰ τιν, πιο 
ὙΌΓΘ ᾿ηβυϊ υἱ6α Διηοηρ “6.508 8πα ΟΠ ΙΒ Δ Π5 ἴον [Π8 ΘΧΡΓΘ88 ρυτροβα οὗ 
ΘΟΠΙΠΊΘΙΔΟΥΆΤΙηρ; ΡαΥ ΘΙ Οὐ] αν ἔμοῖβ ΟΥὁ ουθηΐδ ἴῃ ΓΠΟΙΡ ΓΟΒΡΘΟΙΝΘ ὨΙΒΙΟΥΙ68, 
αἴ {Π6 νυ ἄἀπιθ ἤθη ἰποβα δνθηΐθ ἰοοῖς ρ]866, δηᾶ πιο πᾶνα βὺὈὉ- 
δἰβῖϑα ἔγοπι {πὰὺ (ἰπλ6 ἴο {πὸ Ῥγθβοηῦ δύ, ὙὙΠΘΥΘΥ͂ΘΥ ΟἸἿΠΘΥ «(68 ΟΥ 
ΟἸ νυ Ἰβεαηϑ ἅτ ἴὸ 6 ἔουπᾶ; Ὀαΐ σψΒΙοΐ ΟΥΙΔΏΟΘΒ τοὺ δϑβυγθαϊ γ 
νοι ἃ ποὺ παν Ὀ6οὴ ἔδ8 ΟὈϑογνθα, ἴῃ ΘοΙμπηθσλούδίοη οὗ "οξίτοιις 
δνϑηΐβ.ὃ Τὸ {Π18 Θοῃβι ἀογβ οι 76 τηδῪ δα α, {μαὺ (86 νοπάογξι] εβίδθ- 
᾿ΙΒμτηθηΐ δπα ργορδραίίοη οὗ ΟἈΓΙ ΒΟ ΔΉ 18 ἃ τόδ σον ποῖηρ ὑτγοοῦ 
οὗ [Π6 Θηθγα ογθα ΠΥ οὗἩ {πὸ Νὰ Τοβίδιμθηϊ, δᾶ οἵ {π6 τοϊρίοῃ 
ΒΊΟΝ τ ΘΒ Δ 15868; ὙΠ] οἢ γᾶ8 βργοαὶ ἴὯγ δηαὰ σψιἊθ Ὀγ {{Πππ ἔογοο οὗ 
ἀγα ἢ ἐπαῦ δοοοιηραπὶθα ἴΠμ6 ργθδοιηρ οὗὨ (π6 ἀοβροὶ, ἀπα συ! ἢ ἢα8 
οοπίϊημοα ἴο βρτγοδά, δυϑῃ 0 {π6 ργϑβϑηΐ ἔτηθ, ποῖ δίῃ ἀϊηρ; 811 {Π6 
Ρογβθου 1008 δ ηαἃ Τρροϑιοηθ τ ΒΙΟἢ 1ῦ μα8 Ἔσχρουϊθηοθα ἔτγοπι 1185 πὰ- 
ΤΊΘΤΟΙΒ, ΡΟΥΓΘΓῺ], δηά τποϑὲ ὈΣΓΟΣ οπμοιαϊθβ. Νοίπίηρ, ἱπάθοα, μυὶ 
{π6 ῥα ηδδὲ τηδίζοῦ οὗ ἔδοιὶ οου]Ἱὰ ἱπάϊιδθ 80 την ἱπουβαπάβϑ οὗ ῥγθ- 
)υαϊοοα δηὰ ρογβοουϊοά “68 (0 δαχῦταοα [ῃ6 Ὠυμ πη ηρ δηα 586 }Ὲ- 
ἀοηγίηρ ἀοσίτη68 ἀπᾶ ργθοθρίβ οὗ [6 (ἀοβροὶ, νυν οὶ μου Ποὶὰ ἴῃ δοὶι 
ἀφἰοϑίαου απ δρμοσγθῆσθ. Νοὺ οοιϊά δὴγ {πἰπσ Ὀυῦ {Π6 οἰοαγοβὶ 
ονϊάδηςο, αὐ βίηρ ἴγοπὶ ὑπαοιθίθα ἔγυςἢ, τλδῖκο τα τὰ 468 οὗὨ ἰανν 688 
δια Ἰαχιγίοιιθ ποῖ ἤΘη8. τϑοοῖνθ, Ὁ ]]ονν, αηὰ ἰγαηβιλὶ ἰ0 ροβίογιν, ἴΠπ6 
ἀοσίτῖηο δηα τυ τηρσβ οὗ [86 ἀρΡΟΒΕΪ6Β; ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ δὖ ἃ {ἰπη6 θη 1Π6 
ὙΔΏΪΥ ΟΥ̓ {ΠΟΤ ργθίομϑΙΟῊ8 [0 ταϊγροῖοβ, πα ἴο ὑπ6 οἱδ οὗ ᾿οηρσιιοθ, 
οουϊά ΡῈ 80 ΘΆΒΙΪΥ ἀἰβοονογοα, 15 ΤΠ6Υ πδα 66 ᾿πηροβίοσβ ;--- δὲ ἃ Πἶπης 

" 8566 ΡΡ. 118---ἹἸ 18. 5. ὅς ΟΒδρίον ΠῚ. ὅϑὅδοϊ. 1. ΡΡ. 119---186. δεργὰ. 
3. 868 γΡρ. 120---128. διεργὰ, ἴον (ἰς ΟΙὰ Τοβιαιηοηΐ, ἀπ μΡ. 124--- 137. ἔοτ {86 Νοὸν ἴ65- 

ζατηοηῖ, 

᾿ 66 ΡΡ. 197---189, δυρτὰ. 



«πὰ Τιυϊπο «εμἐλογτίν Οὗ ἐδιε ϑοεγίρξιγοδ. 458 

ἤθη (δ Ῥτοίοββίοη οὗ ΟἸἈσ δ δ Ὕ Ἔχ ροβοᾶ ρουθοῃΒ οὗ 411 γβηκβ ἀπὰ 
Δσ68 10 δα στοδίθαίὶ δοπίεμηρὶ ἀμ [0 [86 τηοβὲ ᾿τηπλϊμθηῦ ἀβηροΓ. 
ΕὙΡΙΒΟΥ, δῇ δ! οηδὶ ἰοβ  ΠΟΗΥ͂ 18 ΤΌΣΗ ΒῃΘα ἴο 116 γα }}1Υ, ἰτατῃ, 
Δα ΚΘΗ ΠΘΉ688 οὗ {π6 ϑογιρίαγοβ, ΟΥ̓ {Π6ῚΓ ἀρτθοιηθηῦ ὙΠ ῥσοίδηβ 
Πἰδίοσυ, Ὀοί᾽ι παίαγσαὶ αηα οἷν}]", δα ὈΥ͂ 186 οχϊβίθησα οὗ γδυΐοιιβ οοΐῃβ, 
τηοἄδ]β, ἀπ δποιθηΐ τα ϑγ}] 685, ὙὩΙΟΝ αἰΐθδῦ {86 τϑα] ν δπὰ τυ οὗ 
ΤΏΔΩΥ οὗ {πὸ ἴδο(β {πογοὶη γθοοσαθα : ἴῃ βῃογῦ, Π0Ὸ Βιβίοσυ ἴῃ 186 που]ά 
18 σοπῆτστηρα ὈΥ͂ δυοῖν νασῖοιβ δηα Θοηουγτοηῦ ὑθΒ ΟΠ 168 88 ἰΠμαὐ τοα]αί δα 
ἴη {Π6 ΒΙΡ]6. 

Υ. Μοτθονοσ, {παῖ {86 Θουρίσγοβ ἅτ ποῦ τον ᾿η]6 ἰο Ὀ6 το- 
σοΙνοα Ὧ5 ΟΥΘα10]6, Ὀὰὺ 4180 48 οοπίδι πἰπρ; (πὸ τονθϑὶοα “}}} οὗ αοά, --- 
ἴῃ οἴου ψοσάβ, ὑπαὶ ΠΟῪ ΤῸ ὈΙΥΙΝΕΈΓΥ ΙΝΒΡΙΒΕΡ, γὙὸ μαννα δυἹάθηοθ 
οὗ νϑγῖουβ 1 Π618, διηουητπρ' ἴο τπογὰ] ἀοιηοπδιγαϊοη. ΕῸΣ {πεῖν βαοσοά 
οΥΡΊα 18 ουϊησδα ὈΥ͂ {Π6 πιοϑὺ {Ππ5ίτιουβ αἰζοδίδ 08, νἱΖ. πηῖγαοΐοβ δηὰ 
ΡΓΟΡΉΘΟΥ, ὙΠΙΟΝ σαΥΥΎ τ ἢ (Π6τὰ {Ππ6 τηοβῦ τηδη ἶδδί ῥτγοοίβ οὗ ἃ ἀϊνὶηθ 
ἸΠ ΘΥΡΟΒΙ ΠΟ, δηα Ὑιοῖ 10 σρΏΠπΟΙ ΤΟΑΒΟΏΔΌΪ 6 Βυρροβοῦ {παΐ [Π6 
ΑἸΠΗ ΡΥ σου] ονοσ ρσῖνα, ΟΥ̓ ΡΟ ἴο Ὀ6 ρίνθῃ, [0 Δ ᾿τηροβίιγα. 
ΤῊ πΐγαοϊθθ ΘΓ ᾿πδίβη μου ΒΥ πα ΡῸ]1ΟΙΚΥ ρογίοστηθα Ὀοίοσο τ0}]- 
τὐὑἀ68, ὈοΐΠ ΕΥΙΘΒΪΥ δα μοβί!]α ἴο 1π6 Ῥδγβοηβ ΕΥ̓ βοτὰ ΠΟῪ ποτα 
ὙΤΟΟρὮῦ; ΓΠΟΥ ὙΓΘΓΘ ΒΘΗΒΙ0]6 8 ΘαΒΥ͂ (0 Ὀ6 Οὐβογνοᾶ. Μογηογῖα]8β 
ΓΟ ᾿ηδιαἰθα αὐ [ἢ 6 {ἰὴ 6 τὴν οὗ πο πὰ ἡ γα Ρουξοστηϑα, τ ΠΙοἢ Θοη- 
ἴππα ἰο 6 ορβοσνϑὰ ἰο {π6 ργοβοηΐ {Ππ|6 ; --- ἃ τηδηϊοδὺ ργοοῦ {{|18, οὗ 
1ΠπῸ τ δ] ΠΥ ΟΥ̓ [Πο86 τηΐγβοῖθβ, νν Ιοἢ {Ππ6 Πα γαβὲ Θμθμλ168 οὗ {πὸ (ἀοβροὶ 
ὙΠῸ ὙΠ ΠΘ866α ποτὰ σου ΠΘΥΟΥ ῬΑ ΠΒΔΥ ΟΥ ἄδην, Γπουρἢ (ΠΟΥ να} 
αἰϊοταρίοα ἴο ανδᾶθ {πθηλ.ὃ ΤὨΘ ῥσορ ἢ οῖ68, 4160, 6 γα ἀο]γογοα ἀυγίηρ, 
ἃ Ἰοπρ᾽ ΒΟ ΘΒΒΊ0ὴ οὗ ἄρ88 ὈΥ Ῥ6βοὴβ ΨἘΟ ἰϊνο δἱ αἰ ἔδγοηΐ δπα ἀϊδίαης 
ἘἸΠ168; [ΠΟΥ ὙὙΟΙΘ 80 ΠΟΙΊΘΙΌΙΙΒ, ΒῸ ΡΑΥΟΌ]Υ θΟΐἢ ΜΠ γοβροοΐ ἴο ηᾶ- 
[Ἰ0η8 ἀπα πα 1γ]14 1418, 80 ΟρΡΡοΟδιΐθ δηα ΔρΡΡαΥΘΗΟΪΥ 80 ἰγγθοοῃσι! σα} ]6, 
{πα πὸ Βυμηδλῃ ᾿ϊβάοτμῃ οοὐἹὰ ἤανα ἀδνιβοα ἰἤθι, πΠῸ ὨυΔη ΡΟΥΤΟΥ 
οου]ὰ δοσουρ] 18. ἐμ. ΔΙδηΥ οὗ {86 ῥχοαϊοίίομβ, τ ]Οἢ 8 Γ6 ἔοιυπά ἴῃ 
πὸ Ὧ]α Τοδίδιλοηΐϊ, ἤοτοίο ἃ ἀπεχρθοίθα ομδηρδβ ἢ {Π6 ἀἰδίγ Ρυ ἴοη οὗ 
ΘαγΠΪΥ ροῦγοσ. Απά ψμοῖποῦ (ΠΟΥ δῃπουπορα {Π6 [8]] οὗἉ Ηόυγ θην; 
οἰτ168, οΥὁ {π6 τη οὗὁὨ τ ΘΙ ΡΙΓ68, {86 ονθηῦ ἢ88 ταϊμα 6} 7 ΘΟΥΤΟ- 
Βροῃᾶρα νὰ (π6 Ῥτϑαιοϊίοη. Τὸ τῃθηῖοη 8 6 Ἰηδίαδπορθβ: ---- Οὗ 
ΝΙΏΘνΘὮ δῖ δὴ αὐἱΐαῦ Θηἃ νγὰ8 πηδάδ, {π80 ῸΣ ΤΊΏΔΠῪ ΟΘηζΌΓΣΙΟΒ 118 δι[6 
οΟὨ]α Βοδυοο Υ Ὀ6 ἰγλορ ; --- ΒΑΌΥ]ΟΙ 18 τηϑάθ “ ἃ ἀθβοϊδίοη ῸΓ αν σ, 
8 ῬΟΒΕΘΒΒΙΟῺ ἴῸΓ {Π6 ὈΙΓΕΥΏ, ἀπ ΡΟΟ0]8 οὗὨ νγδίου ;" --- ΤΎΧΤΟ, 8}1 γουασοῦβ 
ΔΠ6 ἰγαυθ! ] 6.8 ΘΟΠΟῸΓ ἴῃ βίδ[]ηρ,, 15 Ὀθοοὴθ “116 {π6 ἴορΡ οὗ ἃ τοοῖς, ἃ 
ὈΪδοα ἔοσ ἤβῃοτγβ ἴο βργοδα {ΠῸ6ῚΣ ποῖβ ροη ;"--- δὰ Εἰργρὶ 18. “ἃ 886 
Ἰηράομ, ἔπ θαβαδὺ οὗ ἴῃ6 Κιησάοιῃβ," δῃαὰ 58.}}} {γἹθυΐαγυ, δηὰ ἴῃ ἃ 
βίαίε οὗἩ [86 τηοϑὺ δ]θοί βουνί ἐπ ἴο ΒΊΓΔΏΡΟΓΒ. Βυῦ {86 στοδί οὐ]θοῖ 
οὗ 1Π6 Ῥγορἤθοῖοβ οὗ {π6 ΟἸἹὰ Τοβίαμηθηϊ 18 [86 τοαοταρίϊοι οὗ τπδπκὶπά. 
ΤΉΙ8, 88 ΒΟΟῚ 88 ΑἀἀδπὶΒ [8}] πδὰ τηδαθ 10 ΠΟΟΘΒΒΑσΥ, [Π6 ΤΠ ΤΟΥ οὗ αοά 
γγ89 ὈΙοαδεα (0 ἔοτοί}], Απᾶ, 48 {86 {λπ|6 [ῸΓ 1[8 Δοσοια  Π15ῃτηθηξ ἀγα 
Ποαῦ, {πΠ6 ΡῥΓραΙΟΙ]Οἢ8 ΘΟΠΟΟσΗρ; 1 στα} γ Ὀδοδπηθ 80 οἶδα, ὑπαὶ 
Αἰπηοϑῦ ΘΥ̓ΘΤῪ ΟἰΤουπηϑίδησα ἴῃ {86 116 δηά ομαγδοῖοσ οὗ (Π|ὸ τιοβί Ὄχίσα- 

δ 8566 ΟἸδρ. Π]Ι, δεεῖ. 11. 81. ΡΡ. 144---160. ος το ΟἹά Τοβίιαπηοηΐ, απὰ ὃ 3. ὑΡ. 162 
- 188. ον 16 Νοὸνν Τεδιδιηθηῖ. 

᾿ς 3 806 ΟΒδρ. [Π. 8εοῖ. 1. ὃ 8. ΡΡ. 188---199. 
5. δὸ ΟΒδρῃ. ΙΨ΄. δοςῖ. 11. Ρρ. 208---270. σμρτὰ.. 

9ο08 



4564 Ἰεοαρίξωϊαίίοπ 9} Ἐσϊάσποος Κ07 ἐμὲ Ττωὰ 

ΟΥ̓ΔΙΠΆΓΥ ῬοΟΥΒοηαρο ἐδαὺ ΘΥΟΓ ΔρΡΡρΟΑΓΘα δι οηρ' ΠΊΘῚ ὙγὙὲκ8 τηοϑί ἀἰβ ποιϊν 
Τογοῖοϊα. Τὴ οομποοῦοι οὗ ὑμ6 Ῥγθαι 0 η8 οοησοσηῖηρ; ἴῃ Μοββιδῃ, 
ὙΠῸ ἐθοβο συ βῖοῖ ἀγὸ οΘομβποα [οὸ {Π6 «6 νγθἢ ῬΘΟΡΙΘ, ρῖνοθϑ δά "πο μα] 
ἔογοθ ἴο {Π6 ἀγραπιθηῦ ἔγοιπη Ῥγορ ΠΟΥ͂ ; δῇογαϊηρ ἃ βίγτοπρ' ῥὑσοοῖῦ οὗ 186 
1π{1πχαΐθ πίοι Υ]ΟὮ Βα Ὀδ᾽βίβ Ὀθύσθϑη {Π6 ὕνγο αἰδρθηβαίομβ οὗ Μίοβοβ 
δηα οὗ “6806 ΟἸ χιβῦ, δῃα δαυδιὶν ργθοϊυαϊηρ [Π6 γί] ργοίθηβιομβ οἱ 
Βυχαδη ἱπροβίυγθ, δα {Ππ6 ἀλγῖπρ Ορροδιοη οὗἩ δυμῆδη ρόνγοσ. ΤΠ}λ6 
Ρΐδῃ οὗ ργορ ΠΟΥ͂ γ88 80 Ί ΒΟΥ οοηδβείαίοα, ὑπαῦ 0Π6 ρῬαδδίοη ἀπᾶ ρῥτοὸ- 
7υά!οοβ οὔ {π6 7608, Ἰηδίοδα οὗ [γυβίγαϊθπηρ, [1816 1ἴ, ἀπα τοηαογοὰ {86 

τβοη Ποῖ ΤΠ6Υ τοραγασά, (86 δι ξδγιηρ, πὰ ογυοῆοα δανίοῦσ ψ ἢῸ 
[μὰ θδθη ργοϊηϊϑθα, 10 18 ψογίμυ οὗ γϑιλδγκ, (μαΐ τηοϑὶ οἵ {Π686 ῥχο- 
ἀϊοίομβ ἼΘΓ6 ἀ6] γοσθα ΠΘΑΥΪΥ, δηαὰ βοὴ οὗὁἩ {μ6πὶ Το ἱἰπδηῃ, (γΓ6 6 
ΤΒουβαπα γΘαγ8 ἃσῸ. ΑἸἿΥ ΟΠ6 οὗ ἰδοπὶ 18 ϑυιοϊοηὐ ἴο Ἰπάϊοαία ἃ ρῥΓο- 
ΒΟΊΘΩΘΘ Π]ΟΓ6 ἤδη υιδῃ : Ὀαύ [86 οΟἸ]Θοἴϊνο ἴοσοο οὗ 411 ἴδίϑῃ ἴορο- 
(Π6Γ 18 ϑοῖ, ὑπαὶ ποι ΠΙΠρ ΠΊΟΤΘ Ο8ὴ 6 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴ0 ρον {πΠ6 ᾿ηΐοΣ- 
Ροϑβιτἴοη οὗ οὐγηϊβοίθηοθ, {π8ὴ {Π6" ἜΒ Δ Ὁ] Βῃτωθηῦ οὗὁἨ {Π6ῚΓ δι ΒΘ ΠΕ ΙΕ ; 
Δα {ἢ18, ΘΥΘἢ αὖ 80 Γοιηοίβ 8 ρουϊοά 88 (πὸ ργϑβθηΐ, γχ8 ἴᾶΥΘ δἰγοδαν 
866 ῃ, 18 μἰδορα ὈογΥοὨα 4]] ἀουθί.} 

Β6581:468 {8686 δχίβθγῃδὶ αἰοδίδίλομβ, (μ6 ϑογιρίυσοθ μαῦο {86 τιοβέ 
ΘΧο πὲ Ἰηΐοστδὶ ομαγδούοσβ οὗ γα ἢ ἀπα σοοάποββ (Ὑ 1οἢ ρσγουο {Ποῖ γ 
αἰνῖπθ ΟΥἹΡΊΩ 84 1ΠΒΡΊΓΑΓΟΠ), 1 [Π6 ΒΌΠ ΤΟΥ, 6Χ 6 6.16 Π66, δη 4 ΒΑ ΠΟΙ Υ 
οὗ {π6 ἀοοίγηθ8 δηα τόσα] ργθοορίθ βοὴ ἴδον ἀο] νου, δηὰ {ποὶγ δά- 
ΤῊΙΓΔΌΪΘ δαδρίδξοῃ ἴο {86 δοίμα] βίδίθ δἀπὰ σχαμίβ οὗ τωδηκὶηά 3; -- ἴῃ 
[Π6 ΒΑΓΤΩΟΏΥ͂ 8η6 Θοηπρούου ὑπαῦ Βιιυβιβί θθύτνγθϑ 81] {Π6 ραγίβ οὗ συ βῖοὶ 
{ΠΟΥ͂ οοπδίδβὺ ὃ ; ---- τῇ {6 ΙΓ ΟΠ ΘΤΗ͂Ι] ργθβοσναίοη, ποὺν  δίαπαϊηρ 4}} 
{86 δἰζουηρίδβ νι οἢ ὙγΟ γα τρδθ ΟΥ̓ {Π6}]} ΘΠ 68 [0 ἀοδίγου (θτὰ "; -- 
δηᾶ, βπ4}1ν, τὼ {Π6ὲν Δατα γΓὉ]6 ἰσπάσπου ( οἢ 18 ἀσπγοπβίσαίθα ὈΥ͂ 
{π6 οἴςοίθ νυ] οἢ ἀγὸ Ἰνα Δ ΌΪΥ ργοἀπορα τ Πογουοῦ {π6 Θοσιρίυγοβ τὸ 
ΘΟΣ ΠΥ δηα Β᾽ ΠοΟΓΟΙῪ Ὀ6]1ογ θα) ἴο Ρῥγοπιοῖθ {Π6 ρσίοτγ οἵ (ἀοὰ ἀπά 1Π6 
Βοοά οὗ τπιδηκὶπα, δηὰ (Π6 οδιβα οὗ νυἱγίιαθ δηὰ στρ ὐδοῦβηθβθ ἴῃ (16 
ὙΟΥ]α, πα ἴο Ῥγορᾶγο τχθῃ ὉΥ 8 116 οὗἩ 1} δηὰ μοῖν ορθϑάϊθμοθ ὕροι 
ΘΑΥ ἴῸΣ {Π6 οἴδγῃδὶ δη)ογτηθηΐ οὗ ἀοα 'ῃ Βοαυθη δ Τὸ πο ἢ πο 
ΤΏΔΥ 86 ἃ [Π6 1πΠ8 106 ΒΌΡΘΙΙΟΥΥ, ἴῃ ΟΥΟΥΥ ταβροοῦ, οὗ ἐμ6 ΟΒτϑδη Εδ- 
γϑἰδίοη ΟΥ̓ΘΡ ΘΥΘΙῪ ΟΥΠΟΥ ΓΟ] σίου τ μΙοἢ Πᾶ8 νοῦ Ὀθθὴ ἴῃ ἴμ6 νοῦ]. 5 

Τροπ {πὸ 016, τ ἤδύθ δον ἃ πυροῦ οὗ δνϊάθποθϑ οὗ {π6 (τὰ τἢ 
οὗ {Π6 ϑουρίυγΓοθ 88 ΠΟ τΏϑῃ οδη γϑδὶβί, σγπ0Ὸ ἀυ]Ὺ δηὰ ἱπηραγίϊα!}]} Υ οοη- 
ΒΙ66γϑ {ποτὰ ; δῃὰ 10 18 ἤο {π6 ψ 11] Ἰρηόσγαποθ οὗ ἰμοβθ ϑυϊάθῃοθβ ἐπα 
Ὑ6 ἃγ6 ἴο δβοῦθ6 {πᾶ ᾿ηΒ 66] }γ πο αἱ ργϑβθηῦ οχὶδίβ ἴῃ αἰογοηὶ 
Ῥᾶγίϑ οὗ {πὸ σνου]ά. 

ΥΙ. “ἼΠι6ὸ δοτιρίυγο,᾽ 28 ἃ ἰδίβ διυηϊηοηΐ ῥγοϊαίοῖ 88 ἸυβυΥ γο- 
τ Ϊκοα, “18 ποῖ ἃ ΡΪδῃ οὗ ΟΠ σιβδηιυ πη! βμ θα τυ ταϊμαῦα δοοίγαου, 

1 5.6 ΟἾδΡ. Ι΄. ὅοοῖ, ΠῚ. ῬΡ. 279---290. ξυργὰ, ἴὉΓ ἃ Υἱοῦ οὗἩ [Π6 ῥγορῃθοῖθδ ἰΣ τς 
ΠΑΙΙΟΠΒ ; δηὰ Ρρ. 2390---296. [ὉΓ [Πο86 Τοϊδίϊνο ἰο (ἢς Μοδβίδῃ; δηὰ ὑρ. 398---307. ἰοσ ὑγοὸ- 
ἀϊοιίομϑ ἀδ!νοσοὰ ὈΥ ΟΠ γὶδὺ δἀπὰ [8 Δροβίεβ; δπὰ τῃ6 Αρρουάϊχ, Νο. ΥΊ. ΟἾδρ. 11. 
ἐπ ὰ, ἴον 116 ῥγοαϊοτίοῃβ οὗ 6608 ΟἾγίβε σοποογπίης [86 ἀοδιγαοιίοη οὗ Φοσαβαί οπι. 

2. 806 ΟΒδρ. Υ΄. ϑϑοοῖ. 1, ὑῃ. 834--380. Ζιεργὰ, 
5. 860 ΟΒΔΡ. Υ. δεςῦ. Π. Ρῥ. 402. ξερτγὰ. 
4 866 ΟἾδΔΡ. Υ΄. ὅ6οῖ. 111. Ρ. 404. φιργὰ, 
5 ὃ.6 Οδρ. Υ͂. ϑεοῖ, ΙΥ΄. ρὑρ. 405---480 δωρτγὰ 
5 ὅδε Οδρ. Υ̓. ϑοοῖ, Ψ. Ρῃ. 480---488, ξαρτὰ. 
Ἶ ΑΥΟΒ ίβθορ οἰ γ 8 Ῥ οσκθ, γὙοὶ], ἐἰ, Ρρ. 8310, 811. 
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ἴο 1πβέγιιοί ΤΏ6Ὡ 848 ἴῃ βοιῃϑίπιηρ ΔΙ ο ΠΟ. ΠΟΥ, ΟΥ (0 οχοῖία ἃ ναΐϊῃ δα- 
ΤΑΪγ ΟΠ. Δηα ΔΡΡΙδιδα:; Ὀυΐ ἴζ 18 βοιῃοῦν δῦ ὈΠΒΡΟΑΚΑΌΪΥ ποῦ] ῦ δηὰ 
ΤΔΟΤῈ οχίθμδιυθ, σοι ργοῃοπαϊην ἴῃ ἴπΠ6 σταπάοϑῦ δηα στροϑὺ ᾿ηαρηιβοθηΐ 
οΥοσ, δἱοῃρ Ὑ]0}Δ ΘΥΘΓῪ ΘΒΒΘη αὶ οὗ ὑπαὺ ρ΄δη, [86 ναγίοιιβ ἀἸϑρθηβα- 
ὨοηΒ οὗ (οὐ ἴο τδηκιὶπά, ἴσομι 1.6 ἔοτιμδίϊοη οὗ [818 δαγίι ἴο ἐπα οοη- 
Βιιπλτηδ( οη οὗ 4}1 {πϊηρϑ.᾽ --- ““ Οἐλεγ ὈΟΟΚΒ τοΔΥ δἴοσα υ8 τηυοῦ δηΐογ- 
ἰαϊητηθηῦ δη4 τυ οἢ ̓ ῃβτοἴ0Π,, ΤΥ σ ΤΑ Ὺ ΟἿ ΟὈΣΙΟΒΙΥ, τλδῪ ἄορι 
ΟἿΓ ᾿πλδρ Ἵ ΠΑ ΟΠ, ΓΔΔΥ͂ ἸΠΊΡΤΟΥΘ ΟἿ ὩΠαΘΓΒίΔΠαΙ ΡΒ, ΤΑΥ͂ ΟΆ] πὰ ΟἿΓ ρΡ88- 
ΒΊΟΠΒ, ΠΥ ΘΧΑΪζ ΟἿἿΤ ΒΘΒ ΓΙ ΘΠἴβ, ΠΙΆΥ͂ ΟΥ̓́Θ ᾿ΠΊΡΓΟνα ΟΌΓ παισί. Βυΐ 
ΠΟΥ Βαανα πού, ΓΠ6Υ οϑηηοῦ μανθ, [δαὶ δος που ἴῃ τ μαῦ ἰοὺ Δθῆγηι, 
ἴῃ ψηδὺ ΠΟΥ Γοαυγθ, ἰη ἡ μαῦ (ΠΟΥ Ῥγοιδ6 δηα {πγοδίθη, ἡ ἢἸοῖ 1Π6 
ϑογρίαγοθ ἰατθ. ὙΠΕΓΘ ἰδ ἃ ῬΘΟΌ Υ ΘΙ ῦ δηα ΘΠΘΓΡῪ ἴῃ ἐδλορι 
ὙΥΠΙοῖ 18 οί ἴο Ὀ6 ουπα ἴῃ Δὴγ ΟἴμοΥ γι ησθ. ὙΠοῖς ἀθηι ποι 08 
ΑΥΓΘ ΤΟΥ ΘΥ{1], ΠΟΙΡ ΘΟΙΨΙΟΙΟΏΒ ϑίΓΟΏΖΟΥ, (Π6 1 ΟΟΠΒΟΪΑἰΙΟἢ 8 ΤΩΟΓΘ 
ρον ογᾶι, Ὁ οἷς σου 86}]8 τηοσο δυϊ ϑηῦο, {Π6 1 ἸΤΑΥΠΙρ5 ΤΟΓΟ 8] ασιη- 
ἴρ, {πεῖν ὀχροβίυ διϊοῦβ τοσο ροποίσαησ. ὙΠογΘ ΔΓΘ Ῥάβέδσαϑ ἴῃ 
{ποπὶ {πγουρῃουῦ 8ὸ δι] τη6, 80 ραίμοίϊο, 811 οὗἩ δυο ΘμογρῪ δηᾶ 
ἔογοθ Ὁροπ π6 Ποαγί δη4 σοῃβοίοποθ, γαῖ τ Πουὺ [Π6 θαϑὲ ἀρροάγαῃοθ 
οὗ ἰΑθουΓ δπὰ βίυαν ἔοὸσ {παὺ ρυγροβα; ἱπάθοθα, (86 ἀοϑῖρη οὐ {86 
ΨΥ ὮΟ]6 18 80 Βοῦ 6, 8ὸ ψ}6]}] δυιϊίοα ἰο [86 βαά οοπα!ϊίοη οὗ Βυτηδη Κιπά ; 
[η6 πογΆ}8 ἤανα ἴῃ ἰμθῖλ Βυ ἢ ρυσΥ δηά ἀἸΡΏΙΥ ; {Π6 ἀοοίγ 68, δ0 
ΤΉΔΗΥ οὗὁὨ 1π6 πὶ ἀὔονα σχρΆϑοῃ, γοῦ 80 Ρουθ οἵ] Υ ΓΘΟΟπΟ θα Ὁ]6 ν᾿ 1} 11; 
(Π6 ἜΧΡΓΘββιοη 18 80 18] δϊο, γοῦ ἈΠ} 1ΠΑΥΊΒοα τ ἢ ΘΟ ΘΑΒΥ 811}Ρ}}- 
οἰἐγ, {πδῦ {Π6 τῆοσθ γγὸ τοδα δῃὰ βίμαυ {8686 ν᾿ σ ηρδ, 1 ρέοια αἰΐδ8. 
Ῥοδίδίοπϑ ἀπά 7μαϊοίοιιϑ αἰξομέϊοτι, [Π 6 ΤΔΟΥῈ τ 6 81.8}} 866 δῃά [66] οἵ 186 
Παπὰ οὗ αοὐ 1π (μ6π). ὙΤδυβ ἀγὸ 1π6 δοσιρίυγαθ [Π6 ΟὨΪΥ τι]6 οὗ ΟἹ Γ 
Δ} δηὰ βἰδπάαγά οὗ οὔσ]νοδ; δηα {ἰ8 Ὧἀο {Π6Υ ροϊηΐ ουΐ ἴο τι8 [6 
ΟὨΪΥ͂ ὙΑΥ ὈΥ ὙΠΟ 0 αἰΐδιῃ 801 οοπιοτί, βϑβθθ, δηὰ Παρρίῃθβδ. 
“«Βυῖ {παὺ ψΒΙΟΒ δίδωρβ ὉΡρορ ποῖα [86 δινηοδί ναὶαθ, {παὺ ν᾿ ϊοἢ 
ΤΟΠοΥΒ {ποπι, Β ΓΙ ΟΕ Βροδκιηρ;, ἐποϑέϊπια ϊε, ἀηα αἰἸδιϊηρσι δθ 8. ἴΠθτὰ 
ἔγοταῃ 411 οἴμοσ ὈθΟΚβ ἴῃ {Π6 νου], 18 {Π18, ὑπαῦ (Π6γΥ, δπὰ (Π6Ὺ ΟἾΪγ, 
οοπίφβίη ἐδε τοογα 9} εἰεγηαὶ ἰΐξε. (Φ οὔ νὶ. 68.) [ἢ {818 τσεβρϑοῦ δβυβθῦΥ 
οἶμον θοοΚ, δνθῃ {86 ποῦ ]οϑὲ Ομ ΡΟΒΊ 1008 Οὗ τῇδ, τηυϑί [1}} ; {ΠΟΥ 
σϑηποὶ οἷγα υ8 {πδὺ τ ΒΙΟΝ γ7ὁ6 τιοδὲ δηΐ, 8Π4 ὙΠαᾶΐ 18 οὗ ᾿πῆμ 110} 
ἸΏΟΓΟ πηρογίδμοθ ἴο 18 [Π8η 41] ΟἾΒοῦ ὑδηρβ ρυΐ ἰοχοίδπου, --- ΕΤΕΗΝΑΙ, 
11ῈῈ. 

“«ΤΉ6 γγὸ τησδὲ ἰοοῖς [ὉΓ πὸ Πότ Ὀὰΐ ἴῃ ϑδουὶρίυγο. [10 18 {Π6γο, 
δΔηα {Ποτθ ΟὨ]Υ, ὑμαῦ )ἷακ ἃγθ ἱπίογιηθά, ἔγοτπη δυϊ βοῦν, οΥἹ {Π6 Ἰτατηοτ- 
(Δ]1Υ οὗ {86 βου], οὗ ἃ ζἜΠΘΓΑΙ τοβυγγθούϊοη ἔγοπι [ἢ 6 ἀ68α, οὗἉ ἃ διΐαγο 
ἡυαρταρηΐ, οὗὨ ἃ βίδίθ οἵ δἴβγῃαὶ Παρρίπ 688 ἰο {116 σοοά, ἀπά οὗ βἴδθγῃαὶ 
ΤΑΪΒΟΥΥ ἴο ἰῃΠ6 θ644, [0 18 {πθῦϑ γγΧ18 86 τωϑθ δοηιαδϊπίθα ν ἢ} {π6 (Ἀ}} 
ΟΥ̓ ον βγεῖ ραγθηΐβ ἔγοτη ἃ δίαϊβ οὗ Ἰπποδθῆσα ἀπα Παρρίηοϑβ; νὰ 
{86 σα], σογγυρίοη, ἀπὰ τ βοσῪ ΒΊΟΝ {818 βαα ανομῦ Ὀγουρῃϊ οη ἃ]]} 
{πεῖν ροβίθσιυ ; ψδίοῖ, ἱορχεῖδον αὶ (ΠΘΙΣ Οὐ ἢ ΡΟγβομαὶ δηα νο]υη- 
[ΤΥ ἰΥΔΏΒΡΟΤΟΒΒΙΟΏ8, Το πάθγοα {ποτὶ οὐποχίουβ ἰο (ἀΔοἀδΒ βανογθϑῦ ρυη- 
᾿ϑῃταθηίβ. Βυΐ ἴο ΟὟΥ ἱμοχργθββι Ὁ ]6 σοιλογί, τ ἃγ6 ΓΙ ΠΟΥ ἰο]ὰ ἴῃ 
118 ἀϊνίπα θοοΚ, {πᾶὺ (ἀοά ἰ5 []} οὗ Τλθσου, οι ρδββίου, δπα ροοάπεβϑ; 
{πᾶ 6 ἰδ ποῖ οχίγομμβ ἴο ΠλΔΥκΚ τ παῖ ἰ8 ἀοηθ 8188; ἰῃαὶ ἢδ6 1 161} 
ποῖ 16 ἀσραίῃ οὗὨἨ ἃ Β'πηοσ, δυΐ ΓΑΐΠοΥ {Παὲὶ ἢα6 βῃοιυ]ᾶ ζυγῃ ἔγοτη ΐδ 
ΜἸΟΚΟάΠποσ8 δη βανθ ἢ18 800} 11 ν6. [Ϊ}ἢ ῥ ΠΥ, Ἰπογοίοσα, ἰο τηδηκίηα, 
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6 τταβ ρἰβαβοὰ ἴὸ δορί ἃ τηϑαϑυγσα, τ Β1οἷ ΒΟ] ἃ δὲ οησδ6 Βα βίυ ΐσ 
}υδβίισο, βου 818 οχίγοιῃθ δῦθμοσσοπος οὗ βίη, πα 8 βιιβηοιθηῦ αἴοπθ- 
τηρηΐ ῸΓ [Π6 518 οὗ {π6 ψγμοὶα του], δπα σοΐθαδβο 4}} ψὰοὸ δοοορίϑα 
186 ἰσστηθ ῥτοροβϑά ἰοὸ ἴοι ἔγοῃ ἰἢ6 ρῥιυπιβατηθηῦ ἰμ6 Υ δα ἀοβογνυοά. 
ΤῊϊ8 νγαϑ ποι ΐηρ 1688 ἐμδὴ (Π6 ἀφαί οὗ δ18 ὅοῃ Ψ6δ8 Ομ τί, ποτα 
ἢ βοηΐ ἱπίο ἴπ6 που] ἰο ἰβκα οὐσῦγ παίΐυσο Ὡρομ μὰ; 0 ἔδϑος ἃ 8 
τηοϑῦ ΠΟΙγ, ρυγθ, 8πα θοπανοϊθηΐ το] ρΊοη ; (0 τϑίοσπι 8 θοΐμ ὉΥ δὶ 
Ργεοορὲ δηα βχβϑηρῖδ ; δα ἰδβίὶν, ἴο 16 ῸΓ ΟἿΓ 518, δῃὰ ἴο σίβα δύβϑ ἢ 
ἴου ουἵν ᾿υδ βοείίοη. ΒΥ Ὠϊτ δηα [18 ουδῃρ 6 1808 Δ πα ἀροβί]θ8 6 ἄγο 
αβϑυγοα {πα 1 6 δ μοογου σοροηῦ οὗ Οὐ δ8ῖη8, δῃὰ βγην Ὀοϊονα ἢ 
ἢϊπὶ δηὰ 18 (οβροὶ, νγθ 888}}, ἔογ [ῃ6 βαῖα οὗ μῖ8 βυβοσιηρσβ δἀπὰ εἷ8 
Τρ ἰοουβηθβ8, ἤϑύθ 811 ΟἿΓ ὑγαπαρΎ ΒΒ: 008 ἔογρίνθῃ δηα δ]οίοα ουῦ: --- 
881} ΡῈ ἠυδι! 64, {πα΄ 18, Θὐμβιἀογθα 88 ἱπηοοθῃΐ ἴῃ (86 δἰριιῦ οἵ αοά: 
--- 8141} ᾶγα [Π6 δβϑἰϑίδῃοα οἵ ἢ18 ΗΠ οἷν ϑριγιῦ [ῸΓ οἂγ ἔαΐαγα οοπάποί; 
-- δηὰ, 1. τ ρβδύβουθσο ἴο {86 δῃὰ ἴῃ 8 υπιίοστῃ ({πουρὰ ἔγοπι (Π6 ἴπ- 
δυταὶγ οὗἮἨ ογ παίυγο, ρογίθοῦ) ορθάϊθηοα ἴο 4}} {πΠ6 ἰαννβ οὐ ΟἸ γῖϑε, 
6 814}}, (πγουρῇ 18 τοῦδ, Ὀ6 τονασαάθα ἢ ἐνουϊδδίϊηρ ΧΙΟΥΥ ἷπ 
186 16 ἴο οοπι6.᾽"} 

Τηυ8β ἀγὰ {π6 δογιρίαγοβ αὶ Θομαρίοία ΕΌ1Ὲ οὗ Α1Π δπα ρῥγδοίῖοο, 
ὙΓΙΟἢ σομίδιη “ 411} ὑπὶηρβ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο βαϊνδίίοῃ : 80 ἰμδί Ὑδδίβο- 
ΟΥ̓́ΟΡ 18 ποΐ γοϑδᾶ {που ῖη, ΠΟΥ ΤΥ 6 ργονθα {που ΌΥ, 18 ποῦ ἐο 6 
Τοαυϊτοα ΟΥὁὨ ΔΩΥ πιδῃ ἰπαῦ 10 βου α Ὀο ἱμαϊονοᾶ 88 ΔῈ ΔΥΓΟ]6 οὗἩ ἐΠ6 
ἴαιτἢ, οὐ Ὀ6 ΤἸπουρμῦ τοαυϊδιία ΟΥ̓ Ά ὨΘΟΘΘΒΆΤῪ ἴο βαϊναίίοη. 52. ΝῸΥ 8 
ΕΜΪΕ ται Ὀ6 ροτγίοοῦ ἴῃ 8}} 118 ραγίβ, ποὺ δὐπαιπρ ΟΠ οΓ οἵ δααϊίοι 
οΥ αἰπιϊπυςίοη : δηα βυσοἢ 10 δ848 Ὀ66η ρτονθα {παῦ {86 δου ρίυγοβ 8δ6- 
ὕΆ }] ]γ το. ὍΤΉΘΥ “’ οοηίδίη 411} ΓΠΙηΡΒ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ (0 δα] ναί οη ---8}} 
τῆϊηρϑ ἘΤΟΕῚ ἴο 6 δ ]ονοα οσ ργβδοῦιβαα ἴῃ ὁσγάογ ἴο {μ6 δἰἰδϊηπιθης 
οὗ ποάνϑῃ, 88 {Π6ΥῪ ἅγα σουθϑὶ θα Ὀγ (6 Ηοὶν ϑριγιξ, πὸ Κηονβ ταὶ 
18 ΠΟΟΘΒΒΑΤΎ ΤῸΓ 18 ἴῃ {18 τἸηοτίϑ] βἰίαίθ. ἀπά ΑἹ,, δεγίρίμγο 15 βιαϊϑα 
Ὀγ 8ι. Ῥδὰὺὶ] ἴἰο θῈ ργοπίαδίο ον ἀοοίγἔπο, [07 ΤΟρτοΟ, Κὸ᾽ σοτγοοίίοπ, ζοτ' 
ἐπδίγμοίίοπ ἐπ τιρἠοοιδηθδδ ; ἐμαὲ ἐδε πιαῃ 9.0|Ρ Οοα πιαψ δε ρετγζεεί, 
ἐποτοισλίὶν ᾿ιγηϊδἠεα ἀπίο ευετν σοοά τοογὰ. (2 ΤΊ. 11.16,17.) Ηδρτο 
1Π6 δοτιρίαγα (οὗ 1π6 ΟΙ]α Ταεβίατηθης οατγίδιν, δηᾶ {Π6 ἀροβεϊθ᾽  το- 
ΤΑΔΓΚ ἰδ ΘαΌΔΙΪΥ ἀρρ] σλ]6 ἴο 106 Νονν Τοβίατθηῦ) 18 ἀθοϊαγοα ἰο 6 
Ρτγοβίδθ]α ποῦ ΟὨΙ]Υ͂ ῸΓ βοῖὴθ ἐμιηρδβ, Ὀυΐ ἴῸΓ 4}1 {Πϊηρβ; ὺσ ᾿πβίγας- 
τἴοη ἴῃ πα ἐγ, (ῸΓ σομνιοίοη οΟὗὨ ΟΥΤΟΙ, ἴῸΓ οογγθοίίοη οὗ ον], δὰ 
αἰγοοίίοη ἴῃ δῦ 18 σοοά : δῃά 1 18 ῃγοπουποθα ἴο Ὀ6 Δ0]6 ἰο πηᾶκο 

. ΒίϑιοΡ Ῥοτίουβ, [κοΐ οὐ 5.. Μαιπον, γο]. ἱ. ΡΡ. 18. 91. 
᾿ 3 Αγπίοϊο ΥἹ. ΟΥ̓ τὴθ Οοηίοβείοη ἡ δὶ οὗ [80 Τὐηϊτοα Οδυτοῖ οὗ Ἐπρίδη δηὰ Ιγοϊδηά. 
ὙΤΠῈ τἢ8 Οὐοη[οϑβϑίοη οοἰπεϊάα τῃ6 (ὐοῃ  οϑϑίοηδ οὗ ΕΑΙΓΝ οὗὨ 411 ἴπ6 Ἐοίοσιποὰ ΟΠ υσοθοα. 566 
ἴπ6 Ηδττήοην οἵ Ῥτγοίοδίδηῦ (οῃξεδβίοηβ, ϑϑοίίοη 1. ([πάοῃ, 1842.) Τδα [0] ονίηρ δγὸ πὸ 
ιάρτησῃῖβ οὗ 1Π6 ῬγεβΟγιοσίδη ὉΠΌΣΟΣ οὗ βοοιδηᾶ, ἀπὰ οὗ [Π6 Οοπατοραϊί ου] 55 οὗ ατοας 
Βειταΐπ : --  ΤῊΘ σΠΟ]6 σοῦποὶ] οἵ ἀοἀ Ἑοοῃοοττιίηρ 81}} ἘΠ Π ΓΒ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ἴοσ δἷδ οὐσῃ ρίατσν, 
ΤΩΔΣΙ᾽ 5 δα νδιίίοῃ, (Δ, δηὰ 16, 15 οἰ ΠΟΥ ΟΧΡΓΕΒΒΙΥ 56ὲ ἀόνη ἰπ ϑδογίρίυγο, οὐ ὉΥ ροοὰ δπὰ 
ΠΘΟΘΑΒΑΣΎ ΠΟΠΒΟαΏΘΏΟΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀοἀποοὰ ἔγοτῃ ϑοσιρίωγα ; πηῦο ΠΟ ἢ ποιμίηρ 18 αἴ ΔΗΥ ΤΙΤῚΟ 
ἴο ΡῈ δα ἀρὰ, νΒοῖΠΟΣ ΕΥ̓͂ πον τανοϊδείομβ οὗ ἴῃ ϑρίϊ οὐ ἰγαἀϊεἶοη οὔ πη." (Οοπίοβδιου 
οἵ Βαϊ οἵ ιπὸ ΟΒυτοῖ οὗὨ β'οοι]δπηά, οἴ δΡ. 1. βδοςῖ. 6.), “Τῆς ϑογίρίητοβ οὗἩ τπο ΟἹὰ Τοεῖδ- 
τηθηΐ 848 τοοϑὶνοὰ ὉΥ͂ ἴ86 9678, δπὰ ἴῃ ὈοΟΚΕ οὗ τῃ6 Νονν Τοβίδιηθης 88 τοοοϊυνοαά ὉΥ 186 
Ῥγιπηϊεῖνο ΟὨγιδιίδπο ἴγοσηι [Π6 ΘΥβη Κο ἰδὲ 5 δη ἃ ἀροδβι]οβ, Οοπρτοζδιίομαὶ ΟΠ το 68. Ὀοϊϊενα ἴὸ 
Ὧθ ἀἰνΊΠΟΙΥ ἱπδρίγοᾶ, δηὰ οὐ δ ρτοιπθ δ ΠΟΥ. ὙΤθοδο τσ ρβ, ἰπ τπο Ἰληστιροβ ἰπ πὶ ἢ 
1ΠΟΥ͂ ΕΓΘ ΟΥ̓ΖΙΏΔΙΥ οοπιροδοί, ἃγὸ ἴοὸ Ὀ6 σοηδιϊοὰ ὈΥ τῆς δἱὰβ οἵ βοιιπὰ οὐ εἰοίβ, 88. ἃ 
ΠΔ] ἈΡροδὶ ἴῃ 81} σοπίγονουβίοβ. ἢ" Τροϊαγβίίοη οὗ ἴῃ. ΕΠ, δὸς, οὗΥ̓ ᾿ς Οοπρτοχδίομαιὶ ος 
Ιηἀδοροπάθηϊ 1)᾽θδοηίοσα, Ατὶ, ᾿, ([οπάοῃ, 1838. 12:0.) 
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{π6 τῆλ οὗ (ἀοά, {π6 ρῥεϊναία ΟΠ γι βείδη 6] θυ σ δα τν 0 }] 45 μ6 Ογῖθ- 
(ἴδῃ Ῥαβδίοσ, οοταρίθίθὶΥ ἔπτη βηθα ἔὉΣ ΘΥΟΓῪ ρατὶ οὗἁὨ ἢΪ8 οἰῖοθ οὐ ἀυίγ, 
ΔΠἃ ΘΥΘΣΥ͂ ΤΏ} Ὑ|86 τπίο βαϊ ναΐίου. ΑἈπα 2 1π6 ϑογιρίυγοθ σῇ πηαῖτο 
{πς ΟΠ τιϑύίδη ρασίδοί οὐ δοιῃρίοῖθ, ὑΠ6Ὺ πλυδέ σοη δὶ ΘΥΟΥῪ ρΑΥ ΙΟΪΑΡ 
ὙὨΙΟὮ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ΒΑΙ ΔΌΟΏ, ὉΠ ΔΏΒΥΘΥ ΘΟΥΘΙῪ ΘΧΙΡΘΠΟΥ ἴῃ ΟἹΓ 
ΟἸ γιβέϊδη ψαγίασο 76 ΚΠΟῪ Οὗ ΠΟ ῥγομπιΐβα οὗ ΠΊΘΥΟΥ͂ δπα ἔογσΊ ἢ 688 
Ὀαΐ ψμδὶ 18 ᾿πογοῖπ θη] οηοά : πο {Πγοαίοηϊηρ οὗ τγδίὶ ΟΥΓ Θομἀ θη 8- 
ἴοὴ θυ ὙΠαΐ 186 1πογοῖῃ σοοοχσαοα:;: ηο ΟἸ γιϑδῃ ἀυτῖο8 θυΐ (ἢ ο86 
ΜΥΒΙΟΒ ἀγθ {πεσθῖη ΘΟ Δ Π464 ; Δηἃ ΠῸ ῥγοσθθάϊηρβ ἴῃ {π6 ἦγ οὗ 
λυαρτηοηῦ Ὀαΐ [Πο56 νΒΙοΝ ἅγο βροοϊβοα ἴῃ {π6 ϑδογιρίυγοβ ; πὸ πάνθ 
Δη4 118 70γ8 θυΐ {Πο86 τ οἢ. ἀγὸ {μογοῖη ἀθβου θα; δπα οὗὨ πὸ ἢε]], 
τ ἢ 118 (ΘΥτῚ 0]6 ἰογτηθμίβ, θαῦ (μο86 Ἡ ΙοὮ ἄτα {Ππογοὶπ οχροβοῆ. Απά 
{Ππογοίοσο {π6 δογιρίυγαβ τηυϑὺ σοηίδιῃ 41] υΠπαῦ 16 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ ἃ8 0 
Κπονν, Ὀ6] ον, ΟΣ ργϑοίϊβα. 

Μογϑονοσ, “ἃ τ ϊο τηυϑὺ θ6 οοσίδ! ἢ πᾶ ὑποθδηρθαθ]α: Ὀυΐ δυσὶ 18 
[86 δουρίαζο, θοΐηρ [86 συ οὗ [86 Ἀπομδηρθαῦ]ο αοἄ, “ (μαΐ οαπηοί 
116. Ἡυπηδλη ορἱηΐοη8 816 οὗ δυιοῖ ἃ ἤδίαγο 88 ἴο 6 σου Ά]]Υ 80] οοΐ 
ἴο οσἤδηροα;; Ὀυΐ 10 15 ῃοῦ 80 τ [Π6 ἀοοίγϊηο οὗ βαϊναύζοῃ, τ 1 Οἢ [νὰ8 
Αἰ σαγ8 Ὀδοη [δ βαῖμθ. Τὴ ϑουιρίαγα, 88 ἃ στιΐθ, ἀἰγθοῖθ οὐγ ἤ 1 ἀπὰ 
σομαποῦ ἴῃ δ ο ἢ ἃ. ΤΩΔΠΏΟΙ, πὶ [16 ΨΟΙῪ ᾿ἰδαβῦ ἀονιδίοι τοι ἢ 
ΤΟΠΟΘΙΒ υ8 σΌΠΠΥ ΟΥ̓ στοῦ. γα οδηποῦ ἀουδὲ οὗ {π6 δουρίαγοα Ὀαοϊηρ 
ἃ τυΐο, 16 τὸ σοηβι ον {παὺ [86 ρῥτορμοίβ, Οὐσ συ ουγ, Δηα ἴῃ6 ἀροβίϊοβ 
Αἰ ΤΑΥΒ ἀρΡρΘθΑ] ἴο 1. “Τὸ 186 ἐσ Δα ἴοὸ {π6 ΘΒ ΩΟΗΥ,᾽ Βαγ8 [βαϊδῇ. 
(νι. 20.) “10 18 νυυιοη,᾽ δα] (ΟΝ σιδί, συ μοη σοπίοπάϊηρ τα ἢ δαΐδῃ 
(Δίακι. ἱν. 4. 7. 10.), ἀπὰ ψγἤθῃ ἀρ] ην ἢ ἴπ6 δαάάποοροβ. (Μαίί. 
χχῖ) ΤὍΤΠθ ἀροβί]68 αἸἃ (16 βᾶπι6 ἴῃ {Π6ῖ. δηἀθανοιγβ ἴο σομνοσίὶ (ἢ 6 
68; ΠΑΥ͂, 80 ρογίοοϊ ἃ σῦ]ο ἀἰὰ {ΠΟΥ σοηβιον {π6 δϑογιρίαγα, ἐπα 
(ΠΟΥ͂ δοιμθίἑτηθ8 ἀγα δὴ Δυραμηθιΐ ΤῸ} 1[8 8] 6 πο6. “ Τὸ πιο οὗ {Π6 
ΔΏΟ68 βδιἃ Π6 δ ΔΥ ἔτηθ, ἸΠποὰ γῇ μὰν οι ἢ (Η6Ὁ. 1. ὅ.); δηὰ {Π6 
Βογοθδηβ ἃγα οοτϊητηοηοα ῸὉΓ Θχδγαϊηῖηρ ἴΠ6 ἀοοίΓπ6 οὗὁὨ [86 ΔρΡΟΒί]68 ὈὉγῪ 
{Π18 σα]6. (Αοίϑ χυ. 11.) γή' 6 τῬΔΥ δα (μαὶ {πὸ δουιρίασο ο4}18 1150} 
8 γεῖο. (( λα]. νἱ. 10.) “4.8 Ἰυδῃν 88 να }}ς δοοοσγαϊηρ 10 {Π|8 τὰ]6, ροᾶσα 
6 οη ἰπθηι,᾽ ὅτα. 

““Νοὺ ον (6 δογιρίυγα οὗ [86 Νονν, θυΐ 4180 οὔ με ΟἸἹὰ Ταεβίαστηοῃί, 
18. [86 τι ]6 οὗ οὐτ ἔφ: δηᾶ ρῥγϑοῖῖοο, αἰ Ποῦ ρἢ νγα ΔΘ πὸ ἸΟΠΡῸΣ ὑπάοῦ 
1Π0 οἷα αἰβροηβαθοη, τ μοῦ 88 θθθη δυο] ΔΡο] 186 ἃ. “ ΕῸΣ 
Ὑπαΐονον {πη ρ8, βαγ8 δῖ. δὰ] (οηι. χν. 4.). “Βανα θθθὴ πείθῃ 
ϑδίοτοι μηθ, Το γα ΝΣ  Θη [ῸΓ ΟἿΓ Ἰοαγηΐηρ, ἰδ το, Τπγουσὶ Ρϑῦ πο 
δΔη4 οοτηίοτί οὗ {π6 Θογιρίαγοθ, ταῖρῦ μανα πορο.᾽ Βοίῃ Τοβίδπιθη β 
σΟηΐϑ] ΒΕ 5 δηἘ14}}ν {Π6 βαηθ ἀοοίσηθ; ΠΟΥ͂ ΡτΌΡΟΒΘ {πῸ 58 116 
οδ᾽εοίϑ οὗ ἔδι ἢ, δηὰ Ἂπ)οὶῃ {Ππ6 βδηὴθ ργϑοδρίβ: ΠΟΥ τὸ δοίμ (Π6 
ἰουπάαίίοη οὗὨ {6 ομυτοῖ, τὶ ἢ 18 βαϊὰ το Ὀ6 “ 011} ὕροη {πὸ [Ουπάα- 
ἰἰοη οὗὨἨ {π6 δροβίϊεβ δῃὰ ργορβοίβ᾽ (Ερῃ. 11. 20.}); δῃὰ Ῥοίϑθν βου" 
(ἢαΐ ὑμ6Ὺ “ ἀο νγν6}1᾿ τψῆο “ ἰακα μοϑᾶ ἴο 186 ποσὰ οὗ ργορῃθογ. (2 Ῥεῖ. 
1.19.) ὙἼο Θογρίυγο [Π6ῃ 18 [Π6 ΟὨ]Ὺ ΤῸ]6, ΠΟΥ ὁδῃ (Πθτα θ6 ΔῺΥ ΟἰΠΟΓ. 

“ Πἰδαδοὴ ἰβ8 πὸ βυο ἢ} συ]ο, ΤῸ γ ἐδ ἰ8. ὈΪ 4, δηὰ υπὰἀογϑίδηδοίῃ ποῖ [86 [μΐηρδ οὗ ἀοὰ 
(1 Ὅον. 1. 14, 16.) ; 10 15 Π1Δ0]6 ἴο ΘγτΌσ, δηὰ 18 οἴῃ ἀθοοϊνϑα ; [π6 πη γβίου!οβ οὗ (Δ 
γα Ὀογοηὰ 118 δρῆοσγο ; ἴ86 παΐυτδὶ τῆλ οαπηοῦ σοι ργθμοηᾶ ἴπ6πὶ|.0 ΒΘΆΒΟ 18 ἃ5 ἴἢ 
ἜΟΓΟ ἴΠ6 6γα οὔ {πὸ πιϊπὰ, Ὀαϊ ϑοτίρίυγο ᾿5 [μ6 βίαπάαγά, ὈΥ τ οἢ 11 πηοαϑγοβ {Π 6 
ΟὈ])οοῖβ ργοροβοῦ. Ἐρϑβοπ 8 ἴῃ ᾿πϑίσυπιοπὶ πο 16 ὈΟ]ΊΟΝΟΥ 1365 ἴπ ΘΧΆΠΙΪΠ τ 
εἰς οὈ]ος 8 οΥ̓ ζὰ (ἢ ὈΥ 186 ϑογρίυγο, 15 ὉῚ ἴδιο ᾿π 1 0]6 συ]α οὐἁ ὑἰσαῦῃ, Ὀὰΐ 1 15 ποῖ 
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86 τα 6 1561 οὗὨἨἁ {8686 οὈ͵θεἰδ οὗ ἕμ ἢ. Ὑοί {818 ἀο68 ποῖ ρύδυθηΐ 9 ἴστοπι δοίζπου- 
Ἰεάρσίπσ {μ8ὺ τϑᾶβοη ἢδ8 ὭΏΔΗΩΥ 868. [ὲ ἴ5 οὗἉ δβούνΐοα ἴῃ νἱηάισδίϊησ (6 γαῖ, ἀρ δῖπσε 
18οβ6 ἯΠῸ ἀθην στονοϊδίίοη Δ᾽ οζοῦοσ, ΟΥ ἀραὶ ηϑὲ {π086 ψο, φἀὐτηϊἰπσ τον οἰδίΐοη, οη- 
ἄδανουγ ἴο οογγιρὶ Ὁ ἩΠῚῈ ζ8186 ᾿μ οΓργούδ 1088 : ἴῃ ΝΕ ΤΕΗΙΕ {Π6 τη γϑίθσ!θβ οὗ σ} ]]- 
ἴοι ΌΥ οΟἸ]οοἴζηρ Τοσοίμο  8}} [πᾶς οδη Ὀ6 ρ]οδηρα Ὸπ ἴ6 θοοΟΚ οὔ πδίαγο, ἔγοτῃ ρος 
᾿ογαΐατο, ἔγοπι ἰϑίοσισαὶ Γοοογάβ, ἔσοῖα ῬὨΙΟΒΟρΐοδὶ δηὰ ῥὨ]ο]ορσίςοαὶ δοίθηοθ ; ἴῃ 
ἀγανὶπς σομοΙ υϑῖοη8, δηα ἀοιογταϊηἷηρσ [6 ἰγαϊῃ οὗἁ ἴῃθπὶ; ἴῃ σοταρατίησ δα ἱδσὶ 
ὙΠῸῊ (86 οοπίοχῦ, νογϑίοῃβ ἢ {86 ΟΥΙ ΖΙΠ 418, [Π|ὸ ἀθοϊβίομβ οὐἁ θοςἸ δ! ϑιϊοαὶ ὑθασμογα 
τὶ ἢ (86 Βοτὶρίυγο, ἀπὰ ἴπ ἀἰϑ0 1 Ὁ 5πῖησ []βα μοοά ἔγοιι ἔγαΐι, δηἃ τα 15 Ἰορ οἰ πχαΐα 
ἔγοια τ μδὺ 18 βρυγίουβ. "ὦ 

Οὐμπβοη μἶγ, “Κ ΨΠαίβοουύοῦ 18 ποῖ τοδα ἴῃ δου ρίαγα, ΠΟΥ σδη θ6 
Ῥτονϑᾶ {πουθΌΥ, 18 ποὺ ἴο θ6 τοαυϊγοά οὗἁἨ ΔηΥ τηδὴ {Παὖ 1ὲ Βῃου ά θεὲ θ6- 
Ἰονθα δ8 δὰ δυίϊοὶα οὐ ἐλ}, οὐ Ὀ6 Τπουρὴῤ ταυϊδιΐθ ὑπο βαϊναίϊομ. ἢ 
Εὸοσ, 1 τ1ὉὼΠογὰ θ6 πὸ Ὀουπηάβ βοὺ ἴο δι ἢ, δηα γ͵α οδῃ ΠΘΡΟΣ 611} τ Ή θη 
6 8.6 χη Βηοἃ τι} 411 {μαῦ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ [0 βαϊναίίοι, γα ΠΙΑΥ͂ 
ἱπγαρῖηθ ἐμαῦ γγχο 6 αν αυσῃῦ ΠΟΥ͂, Δηα ΒΟΟῚ ΔΙΤΟΥ ΠΙΔΥ͂ πᾶν ἃ ΠΟῚ 
ΟΥΘΘα ᾿ῃροβϑα Ὡροὴ τ18, ἀηα τηδΥ Ὀ6 ἰ6α ἰο Ὀο]ονα ἐλαΐ ἴο 6 ΠΟΟΘαΒΑΓΥ 
ὙΠΟ παΥ 6 δοσουηῃίοα Βυρογῆμποιβ; απ, νν ἢ116 τὸ {ΠὴΚ τὸ ἅΓ6 
Θϑίβ Ὀ]15Π 64 οἡ {Π6 Δροβί]θβ᾽ ἀοοίτ 6, γ7α ΤΊΔΥ 6 ἃ]αγπθα, οἡ {Π6 ὁῃ 6 
απα ὈΥ ἃ ποὺ ᾿ἰσῃῦ, οἢ {π6 ΟἴΒῈΣ δηα ὈΥ ἰγααϊτίοῃ ; 8 1 ψα ὙἼ6Γ6 
η {π6 νι τοηρ, πα ποραρα αἸγοοί!οηΒ ἴο βοὺῦ 8 τρῃῖ. Τύροη {818 οοπ- 
βι(ογαίϊοη 10 18 θαΐ Εὖ {πᾶ 6 βῃοιυ]ϊἹὰ αν α τυΐα θοΐογα τ, ἴο ἀἰδίϊη- 
συ δα ἰγαῦῃ ἔγοπι [Δ]βεῃοοά ; δῃᾷ δοοογαϊπρ' ἴο {86 ὈπδΠΙ που σοηβοπέ 
οὗ {π6 τηΐνουβαὶ ομαγοι οὗ ΟΠ τιδῦ, (6 δογρίυγοβ ἀσὸ {παΐ συ]ο, ὈῪ 
ΠΟ οὐὐ ἢ ὁπ ΤΩΟΓΆΪ8. (ΟΥ̓ ΙΩΔΏΠΘΥΒ) ΔΥῸ ἰο ὃ6 ἀϊτοοίοα «πᾶ 
δονογηοα, ΕἿὟὉΓ [818 τθάβοῃ, μαΐονοσ 18 οἴἴθσθα ἰοὸ τ18 ἃ8 δη δγίϊοἶα οὗ 
[10 ΟΥ̓ τὰ]α οὗ ᾿χἴδ, τ] ἢ 18 ποῖ ἴῃ ἀϊγοοὶ ἰοσηϑ οοηίδὶ θα 1ἢ ἴἢ6 
ΘΟΥΡίΓΟΒ, ΟΥἹ  ΙΟἢ οαπηοὶ Ὀγ ἴδιγ ΘΟ Βοα ΘΠ 668 Ὀ6 Ρῥγονοϑα ἴγομι {μ6Πὶ 
ἴο Ὀοϊοηρς ἴο (δι οὐ ἃ Ομ γιβίϊδη 118, τηαβῦ θ6 ἡυαρεα ἴο δ6 οουπίογίοιι 
Δηα ἴλ]8ο; Ὀδοαιβα 1ὑ 18 ῃοΐ οοπίδ! ηθ ἃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἴῃ, ΟΥ̓ ΠΙΔΥ δ6 ΓΔ ΣΙῪ 
Ρτονοά ἔτγοπι, {6 σταπὰ τοι δίοπα οὐ τα ἔοσ {πο86 Ῥοιη8 --- ἴα 
ΗοΪγ ϑδογιρίαγοϑυ Απᾶ ψβαδίδοθνου 18 ῥγοίθη θα οσ σοαυϊσοα ἴο Ὀδ 
ἄοῃο, Μ᾽ Ιοὶ ἐπΠ6 δουιρύυγαβ 40 ποὺ 1107, ΟΥ σῖνα τ18 ΠΟΥ ἴο 40, τηϊιδὲ 
ποῦ Ὀ6 δοοοιηΐθα ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο βαϊναίϊοῃ ἢ ούϑῃ {μπουρἢ 10 Βπου]α ΟἈΓΓῪ 
1Π6 σομηπηοπαδίϊοι οὗἩ σγοαΐ Πλμλ68 ΜΠ 10, ἔῸΓ 116 δογιρίαγοθ ἀγὸ ὑδ6 
τι]6 πο (ἀοὰ ἢα8 τϑνυθαὶθα δπᾶ ρίνοη. ὙΥ̓Βαῦ ἀργθοβ ἢ (Ποη], 
Αοα οομδβοηΐϑ {παῦ να βῃου]ὰ Ὀ6]ονα δηᾶ μο]ὰ ίαβι ; θαῦ σι μαὶ ἀπο 8 
ἔγοπι {Π 6 πὰ ΟΥ̓ 18 ΘΟΠΊΓΑΤῪ [0 ἴΠ6τη, Ηα Θποουγαροθ τι8 ἰο τοὐοοὶ ἀπὰ οὐδὲ 
ἀνίαν, ὑβουρσῇ δη δησοὶ ἴγοιη πϑᾶνθη βου] ργβδοῖ δημα σϑοοιηπγθηά 11 
(Οἱ. 1. 8.); ἴοσ κα Ηβθ πανϑσ γϑνυϑα]ϑᾶ, δ μογβα, οσ ἀρρσγουβᾶ οὔ ἰΐ, 
411 {16 ἀγα ἃ] ργοΐθῃοοβ οἱἁὨ τηὰη, τ μοίμοσ ῥγοιηρίθα ὈΥ ᾿δαγηϊηρ' ΟΓ οἢ- 
{Πι8188Π|, ΘΠ ΠΘΥΟΥ Ραὖ ἃ ΓΘ 8] ΠΘΟΘΒΒΙ ΟΥ̓ ὌΡΟΣ χ{.3 
ΤΏ τ᾿οάοσῃ ΟΒυτοῦ οὗ Προιηθ, Ππουουοσ, ἴθδομοϑ ἀπα δ στηβ ἐμαὶ 

ΘΥ̓ΟΣΥ͂ Βανηρ ὑγυ ἢ 18 ποῦ δοηϊαϊποα ἴῃ ϑοσιρίαγα, θυῦ ἴῃ ϑοιρίυχα ἀπά 
πῃ αηυτιίθη γα! 1008 ; ΔΠ4α ἀσ που ῃοο68 8ῃ δηδίμοιηδ ἀραϊηβί 4}} τ πὸ 
ἀδϑρῖβθ βιιο ἰσδαϊομθ. ΤῊΒ ἀορτηα 18 ργορουμαρα ἴῃ {π6 ἄθογθθ 
ΘΟΠΟΟΓΏΪηρ᾽ [86 ΘΑΠΟΏΪΟΔ] Θοτρίαγοβ, τ ΒΙΟἢ τγᾶ8 τηδάβ οἡ ἴπ6 8(ἢ ἀΔΥ 
οὔ Αρηῖ], 1646, Ὀγ ἔνθ σαγα]ηα]8, οἰρῆς ἀγο  Ὀβῆορβ, δηὰ ἔΟΧΟΥ Ὀἰβῃορϑ8 
οὗ {Π|6 Βοιηδῃ οὐδάϊθπος (0 6,6 δἰπηοβὺ μον 118]14}8), ΠΑ] Ἰηνσ 

1 Ῥίοὐἰου᾿Β ΟὨγιβδϑῃ ΤΠΟΟΙΟρΡΎ, ὑγδηβ᾽αϊοὰ ὃν ἩοΥτοῦχ, ΡΡ. 52, 58. Σοπάοη, 1884. 
3 Βογϑ᾽5 ἘΧροβιίϊοη ὕροὸπ ἴπὸ ΤῊΪΓΙΥ -πίης Ατιῖς]οδ, Ρ. 89, Τωπάοῃ, 1717. [οἱϊο, 
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{πο πλβοῖνθθ “ {86 βϑογοᾶ ὡουτηθηϊοαὶ δηα σϑποσαὶ ϑϑυηοα οὗ Ττοπί." 
ΤΒο ΠΟ τὩσ' ἀγα ἴπ6 τηαΐουϊαὶ οἰδυιβθβ οὐ τῃϊ8 ἄθογθθ :---- 
“ΤῊ δβαδογοὰ, σουτθηϊοαὶ δὰ σοηοταὶ ϑγηοὰ οὗἹἩἨ Ττοηΐ, Ἰατν Γ]γ δββουι θα ἴῃ {86 

ΗοΪγ ϑρίγιι, (μ6 βᾶπιθ ἴἤγθα Ἰεραίθβ οὗ {πθ δροβίοϊϊο 866 ργαβὶαἴηρ ἴῃ ἴϊ, Κοορίησ. 
(815 Θοῃβίβη ΠΥ ἴῃ νίον, {πᾶ --- 411 ὀστοσβ Ὀεΐπσ Γοιμονϑα --- ἴ[μ6 ΨΘΙῪ ῬΌΓΙΥ οὗ {Π6 
αὐοβροὶ πιδὺ ὃδ τυθὰ ἴῃ (86 ομυγοῖ : ἩΒ] ἢ" [0086] “ ρΡγομλϊδοὰ Ὀρίοτα ὉΥ͂ 
{᾿ς ρτις ἴῃ 186 Ηοΐγ Βετίρίυταβ, οὐνὐν ]ογὰ Φ6δυ8 ΟἸγίϑο [86 ϑοη οὗἩἨ ἀοὰ ἔγες 
Ῥυ ἢ Βμ6α πεῖ ἢ18 οσσὴ τηου αι, {Π|6η σοτηπιδη δα ἴο Ὀ6 ργθβϑοιθα [0 ΘΥΕΤῪ σγθδί ΓΘ, 88 
ὅΠ6 ἰοππηίδιη ΟΥ̓ 811 βανϊηρ γαῖ δηὰ ἀ5ο ρ] πη 6 ΟΥὗἁὨ τηΔηΠΟΥΒ; ἀπὰ οοῃβίἀοτίησ (μδὲ 
ἐλ ἐγιμλ ἀπά αἰδοὶρἰϊπο αγὸ οοπίαϊπεα ἐπ ἐλε ιυγίζεπ δοοΐλε απὰ πηπιογι θη ἐγακιίἑοπα 
ὙΠΙΟΒ, τοοοϊνοὰ ὈΥ [16 δροβδίϊθβ ἔγοπι ἴμ6 τοοῦτ οὗ Ομγιϑὲ Ηἰπηβ6} ἢ, οὐ ἤτοιι (86 
ΔΡόΒ0169 ὑΠΘπλδοῖνοβ, [86 Ηοὶγ ϑρίγι ἀϊοία τ ὑἤθιμ, ἤᾶνο οοπι ἀν ουθη ἀπῖο 8, 
ἀοἰνεγθα 88 ἰῦ γοσθ ἴγοτμι μβαηὰ ἴο μβαηὰ :" [16 δγποά,]7 “(Ὁ]Π] ον πρ ἴ86 ΘΧχαπιρὶδ οὔ {86 
ογποάοχ ἔδίμογβ, γϑοεῖσοας απα πυεπεγαίε8 τοι ὰ ἐφυαΐ γευογοπος 7εεἰϊπρ᾽ 97 »ἱοίῳ, αἱ 
ἐλο δοοῖε ας τοεἰΐ 97 ἐλὲ Οἰἱά ἀπά 7 ἐλε Νίδιο Τεείαπιεπί, εἶποε ομα αὐ ἐε ἰλ6 αἰἰἰλον οΥ 
δοίλ ; α180 ἐλδ «αἱά ἐγαάμίοπε ἐπίπρ δοίλ ἰο ζαϊλ' απὰ πιαπΆεγϑ, ας λαυῖπρ᾽ δδεη ἀϊο- 
ἑαίε εἰίλεν ὃν ἐλ πιοιίλ οΥΓὙ (ὐγιδί, οὐ ὃν ἰλὲ Ηοῖν ϑρυσ, απὰ ργεεγοοα ὃν σοπεϊπιοι 
δυσοοσϑϑῖοπ ἵπ ἰλὲ Οαἰλοῖϊο ἐλυγολ.")} 

ΤῊ ἄδοῦθο [Π6 πη ργοοθθᾶβ ἴο σῖγθ ἃ οδίδίοριι οὗ {ῃ6 Ὀοοῖκβ οἵ {86 
ΟΙα ᾿Γεβίαμηθηῦ (Ἰποδιαϊηρ' [Π6 ὉΠΙηΒρΙ τ α ἀροοσυ Ρἢδ] ὈΟΟΪΚΒ 88 ρατὶ οὗ 
{πΠ6 αἰ ΠΟΥ ἱμδριγοα ὈοοΚα οὗ ϑοχιρίυσθ), ἀπα ἀθοϊαγοβ {παῖ --- 

“77 ἀπ οπϑ 5841} ποῖ τϑύεῖϊνο (ὉΓ δβδογοὰ δῃ ἃ σαποηολὶ ἴΠ686 88π|6 ὈΟΟΪΚΒ ΘηΓΓΟ 
τ ἢ 41} {μοῖν ραγίβ, 88. (Π6 Ὺ πᾶν Ὀθθη ιι864 ἰο Ὀ6 τοδὰ ἴῃ ἴδ6 (αἰδοῖα στοῦ, 5πὰ 
8Δ8 ΒΟΥ σὰ Ἴοοηίδϊηοϑὰ ἰη ἴ86 οἷα ],αἰίη Ν᾽ αἰχαῖθ οἀϊίοη ; δηὰ λα ἀποισίπρῖὶν ἀπά ἄε- 
ἐϊδεγαίεῖν ἀδερίδε ἰλε ἐγαάἑέοπϑ αὐογεϑαϊα, ---Ἴ,Ἐτ ἯΙΜ ΒΕ ΑΝΑΤΗΕΜΑ" [0Υ Δοσυγβ6α.]3 

Ιη {86 ρῥτοΐδος (ο 16 (ὐδίθομίβηι οὗ {86 (ὐοιιηο]] οΥἱ Τ͵οηΐ, βοηθοί πηοϑ 
σδ]]εβα {πὸ ““ (αἰ δοξβεηι8 δὰ Ῥδγοσῇοβ," οὐ ““ Οαἰδομίϑιῃ ἔοσ (ὐυταΐα5,᾽" 
10 18 ἤιγί ον αϑβοτίρα {πα --- 

“«ΑἸ] τΠ6 ἀοοίγϊπο8 οὗἁἨ ΟΠ τ ϑυϊαηἰγ, ἴῃ τ ἢ 16 (ἈΠ Ὼ] ἀγα ἴο Ὀ6 ἱπβέγιποιοα ὅ, 
δΓ6 ἀοτίνοα ἔσοτι ἴδ ποτὰ οὗ ἀοά, πἰοῖ ἱποϊ 68 ϑετρίατο δηα ἰγαάϊπιοη.᾽" 4 

Απᾷ ἴπ (Π6 ἢγϑὺ οὗ (86 ἔτχοϊνθ πον δυίιοϊθβ οὗ δι, δαρογαα θὰ ὈγῪ 
Ῥίυ8 ΙΥ΄., Βίθμου οὗ Εοιαθ, ἴο {πΠ6 δποιθηΐ δι οὗὨἩ ἴμ6 [Ππΐνογβαὶ 

} ς βιροβϑὶο συδγίδ, οεἰοῦταιδ ἀΐο Υἱἱ!. πη θη 55 Αρτ. μῦχισι. Ὠεογείυμι ἀο Οδηοηίςοδ ϑοτὶμ» 
ἰατίδ, ---- Βδοσχοόβδηςίδ οοουτηδηΐοδ οἱ ροπογαὶΐδ ἰτἀο πε πὰ δυποᾶαβ, ἐπ δρίγιι δδηςίο ἰορ τη6 
ςοηρταζαίδ, ρὈγροϑὶ θη 0.5 ἴῃ 64. οἰβάθηι ὑσὶ δὰ8 Δροϑβίο] οὶ βεα ἷβ Ἰοραῖ8, ἤος 8.0] ρογρεῖσο 
κηΐα οουϊοθ ργοροῦοη8, πὸ Βυ Ὀ] αι 8 οὐτοῦ Ὀ6.8, ῬυΓΙ 85 ἱρ88 συβηρῸ ἢ ἱη Θοο]οπἷα σΟΉδογν ῖΠΓ: 
4υοὰ ῥτοζηΐβδασῃ δ ΡΟΣ ῬΓΟΡΒοίδβ ἴῃ βογ ρίυ τ δβϑηςι8, Π)οπι Π8 ΠΟΒΙΕΓ 96885 ΟὨτίδίυκ [εἰ 
ἘΝ]. 8, ργορσίο οσα ργίπηιπὶ ὑγοιμ με ρανίι ; ἀοίῃἀ6 ΡΟΥ ΒΏ08 ἈΡΟΒίωΪοΒ. ἐδιησιλτα ἰοπύθπλ ΟἹΏ ΠῚ5 
οἱ 58] υἴδγὶ8 νου τδι18, εἰ τηόγιπὴ ἀἰεο ΡΠ 185, οπιηὶ σγθααγοο Ῥγθἰσδσὶ 1ε51}: ρογβρ οἰ σηβαῸθ 
ἤδης νογ αἴθοπι οἵ ἀἰϊδοὶ ᾽πὶ σοπεϊποσὶ ἰη ᾿ἰ γα ϑοσίριῖβ, οἱ βίπο βοσὶ ρίο ἐγδά θη 8, 41188 
᾿ρδίι8 ΟἸτίβεὶ ογὸ δὺ δροβδίοἱἱϑ δοσαρῖδε, δῃς δὺ ἰρεὶϑ δροβίο]β, ϑρί για δδηςῖο ἀϊεϊδιηϊο, 
απαβὶ Ρεῦ τπηᾶπῦλ ἰγδάϊεθ, πὰ ὯῸ8 540} 6 ῬΟΓνοΠοΓιπὶ ; οὐ ποἀάοχογαπιη ρῥδίττιπλ Ὄχοπιρὶδ 
δοσυΐϊα, οἸπδ 8 ἰἰϊόγος ἰατε υείεγὶα γσμαπι πυοὶ Τεκίαπιεπίϊ, σαπὶ μὐσἱμδσμθ πῶμα ἤει αδἰΐ απμοίοτ, 
πεσπο ἐγααϊίίοπει ἴρβαδ, ἐμπι , “βάεπι, ἔωπι σα πιογδβ ρεγίϊπεπίεβ, ἰαταψμαπι υεἷ ογε ἰεπ ἃ 
Ολνυίο, υεὶ α ϑρισιἐμ εαπείο ἀϊοίαίαϑ, εἰ οοπέίπμα διοσεεδίοπε ἱπ ἐοροϊεεία σαἰλοίϊοα σοπϑεγυαίαε, 
»ατὶ ριείαί αὔεοῖμ αο τευεγεπίία εὠδοὶρι, εἰ υεπεταίμγ." ϑβαστοβδηςιὶ οἵ αςππγεηϊοὶ Οοη- 
οἷ} Ὑτιἀοπεϊηὶ Οδποπαδ οἱ ΠὨοοτγοῖδ, ΡΡ. 383, 34. ῬΑσί δ! }5, 1824. 

2. ϑὲ σμὶα αὐΐοπι ᾿ἰΌΤΟ8Β ρ808. ἱπίορτοβ σπὶ οὐμηΐ 8 δὰ}58 ΡΑΓΕΪΌ.8, ργοῦὶ ἴῃ δοοϊοεῖα 
σδΙ ΠΟΙ σα Ἰεσὶ σοπϑυονογαηΐ, οἱ ἰπ νοϊοσὶ Ψ αἰμχαῖδ 1,δἰΐπα δα! ἴἰοηθ ὨΔΌΘΠΙΟΣ, ῬὉΓῸ βδοσίὶδβ εὲ 
σαποηΐοὶβ ΠΟ ϑαβοοροσὶξ ; οἱ ὑγαάιϊοπεα μγαάϊοίας δοίεπ εἰ ὑγμάεηδ ᾿σοπίειερδετγί, ---- ΑΝ Α- 
ΤΠΕΜΑ 811." [Ιϊὰ, ῥ. 25. 

5 Ῥαρα 7. οὗ “ ὙΠ Οδιδο ίϑπι οὗὨἨ ἴ86 (οπηςὶ! οὗὁἩ Ττοηῖ. Ὑταπδιαιϊοὰ ἱπίο ἘΠ Ωρ] 8ἢ Ὁ 186 
Ἐδν. Φ. θοπονδη, Ῥγοίοϑβοσ, δος. Βογαδὶ Οο ]οσο, Μαδαγηοοῖι, ὨμὈ]1 πη, 1829." 

4 Οπιηΐβ δυΐοπι ἀοςισί πο γαῖῖο, αυς δά] 8 ἰγαάοηάδ δἰἷϊ, νεγῦο Π)εὶ οοπεϊποῖατ, ᾳαοὰ 
ἴῃ βογὶρίυγαπι ἰγδαϊἰοποβαῖο ἀἰσιγ θαϊαπηλ 651." Οδιοο ίβπλαδ Οοηο}}}} τί πεἶπὶ, ΑΡΡαγα- 
ἴι5, Ρ. 56. ῬαΣ δἰ 8, 880. 



460 776 ϑογίρέμγοβ α (οπιρίοίο Το 

ΟΠατγοῖ οὐ ΟἸιγῖβὲ, οοπιπιοη] Υ ο81164 ἐπ ΝΊοομθ Οτοοᾶ, ἐπ ῥασίυ τὸ- 
οἰδίησ 186 8ο-0]]64 ογοοα οὗ ῬιὰΒ ΙΥ̓.., ἀθοίαΓοθ --- 

(ΕἼ πηοβῦ βίοα Ὧ8:}γ αὐτοϊῦ ἀπ ολῦγδσο ἰμ6 ἀροδίοϊοαὶ απα δοοϊδεὶαδίϊοαξ ἐγαάζεξιοπε 
δηΐ }} οἴου οὐβϑοσνδηῆσοβ δη4 σοῃϑο ΠΟ η8 οὗ (6 Βαμα οσδυγο."3 

ΤἼδ ρῥγοβοηῦ δι βογιδῦνο ἀοοίχίηθ οὗ {π6 ΟΠυτοῦ οὗ Ἔοπιθ, {πθη, 
18, ἰῃαῦ 1[ς ͵οτά οὗ Οαοα 18 ΡΑΥΟΥ ἴῃ ἴπ6 Β1016, δπα Ῥδγ Υ͂ πὶ ππ- 
το ἰγδάϊοῃ ; δηθὰ {παῦὺ {π6 Θογιρίαχοθ ἀο ποῖ οοηῃίδιη {π6 πΠΟΪῈ 
οὔ (οὐ δ γτονϑα]ϑα ἰγαῖ, δμᾶ ἀγα θαυῦ ἃ ρδγίιαἱ γα]α οὗ δ. [ἢ σορὶγ 
ἴο {Π18 ἀοστηα, ῥτοιαυϊραίθα ὑπᾶοσ {ΠπΠ6 Ῥομδ Υ οὗ δπδίμποιδ, 18 τϊσἢς 
Βιι βηοα ἴο ΓΟΡΙΥ, {πα 1ἢ (6 ου!ρίυταβ δγθ ποῖ ἃ ροτίοοϊ σι]α οὗἁὨ ἔδτῃ 
δη ργδοίϊσα, 10 τηδὲ Ὀ6 Ὀδοδιιβ6 (ἀοα οἸΠοῦ δου]ὰ Ὠοῦ ΟΥ σου] ποὶ 
σαβ8 8}} (Παὺ τγ88 πΘΟΘΒΒΑΣΎ ἴο 6 οοῃδιρῃοα (0 τσ. {186 δάνο- 
οϑῖς8 οὗ οπηθ βαὺ {παὺ 186 ΑἸΠΙΡ Υ οου]ὰ ποὺ ἀο {118, {Πθπ Βονν 
ὁλῃ Ηδ ᾿πδβρίγα ὑπο αἱ {Π18 {τὴ ἴο ἀοΙ νοῦ αὶ [ΠΟῪ ΒΔΥ 18 πδοο6Ξ- 
ΒΆΓΥ ἢ [ὉΓ Ἦοσ οοὐ]ά ἃ8 Θδϑῖν ἸΠΒΡΙΓΘ ὑπὸ ΔΡΟΒί]68 88 6 οδῃ ᾿πϑρίγα 
{Πο. Οὐ, μοὺν οοὐἹἱὰ Ηδ ἀοῖῖνοσ ὈΥ ἰγδαϊἶου Ἡμαΐ 18 ΠΘΟΘΒΕΑΓΥ ᾽ 
ἴον. Ηδ ταῖρ]ῦ 88 ΘΆΒΙΪῪ οδυ86 1Ὁ ο Ὀ6 νυιίοπ, τμδῇ 1Ὁ ταϊρῃῦ ΓΟΠιΔῚ ἢ ἴπ 
ΤΙ Πρ’, 88 Βροαὶς 1 {παῦ 10 ταϊρῦ τοιμαΐῃ ἴῃ {86 οδυτοῖ ὈΥ ἰγδαϊοη. 
ὙΒΟΓΘ 185. η0 ἀουβί, {πογοΐοσο, μαΐς {μαῦ {86 ΑἸΠΑΙΡΉΥ οου]ὰ ᾿πβρῖγα 
θη ΜΠ} {π6 Κηοπ]οάρα οὗ 41}1 (μαΐ 18 πϑοδθββᾶσυ, απ οαιδα ἐμ θπὶ ἴὼ 
σοημτηῦ 10 0 ὙΠ [ῸὉΓ ΟἿΥ δαπηοη!οη. [1 Ηδ οοὐ]ὰ 40 {δ]8, ἀπά 
νου] ποῖ, πη ΒΟῪ οδῃ {πᾶ Ὀ6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ΜὨΪΟΪ ἢ ΠΟΥΘΥ τονρα]οα ὃ 
Οὖὗ, μον οδη Ηδ τρλῖα 8 δοοουῃίαθ!α ἕο {παὺ τ οἷ 6 ΠΟΥΟΥ σο- 
οοῖνοα) ΑΒ }ι6 ἱπηραγίθα πὸ τόσο θη μαῦ {π6 δογιρύυγα σομίδίἢ8, 
Ηδ {πουρὰς {μαΐ 58ιἘΠο]δηΐ, πα νν6 οδὴ Ὀ6 δοοουπ δ} 8 [Ὁ ΠΟ ΠΊΟΓῸ ; 
ἴον 6 σαηηοΐ {πῖηῖς {πα ἴο 6 ὩΘΟΘΒΒΑΤῪ ΜΠΙΟΝ νγ88 ΠΟΥΟΣ τουθα]οά, 
ΟΥ ΟΌΓΒΟΪν68 [0 δ6 ΓΟΒΡΟΏΒΙ0]6 ὉΓΥ τ παῦ Ὸ πόνον τοοοϊγοα. ὙΥ̓́ΠΘησς 
1. ξΌΠ]οσγβ ἰμδαῦὺ 186 ΗΟΪν ϑογιρίαγοβ οοηίαϊη 411 {Ππαῦ 18 ΠΘΟΘΘΕΑΓΥ 
ἴο πιαΐλθ ᾿8 ιτοῖδ6 μπίο βαϊζυαίζίοπ ἐλγομσὴ ζαϊέδ ἐπ Ολγὶβέ “εκ (2 ΤπΩ. 
1. 1δ.}; δηᾶ {παὶ νγ ποοᾶ ποῖ σῖίνα μοοᾶ ἰο {π6 ἰσγδαάϊ οι οὗ ποξς 
ΜΠ) ῥτοϊοπα ἴο ΒΙΡΡΙΥ {86 Ποσος ἀοἴδοίβ οὗ ϑουιρίαγοβ ὈΥ {ΠΟΙ οσῃ 
να γα 1018. 

Βυῦ {πὶ {16 δοῦιρύυγοϑ ἄγ ἃ ρεγίδοῦ γὰ]α οὗ ἢ, 8π4 σοηΐαὶπ ]] 
{{ΠΡΒ ΠΟΟΟΒΘΆΓΥ ἰοὺ βαϊναϊίοη, αῃἃ {π6 οοπβοααθηῦ ὉΠΙΘΏΔΌΙ ΠΥ οὗ 
{πὸ ἀορτηα οὗὨ {Π Βοταϊϑὴ ΟΒυτγοῦ, ἐπαὸ αηντιύδθη ὑγϑα 108 8.6 ἃ οο- 
οΥαϊπαΐο ταΐθ οὗὨ (δ! ἢ ἢ [86 Ηοὶν ϑουρίυγοδ, δ γοὺ δατίμοτ θα 
Ργονϑά Ὀγ [8686 ἔνο ἴδοίβ, νἱΖ.. ΕἸἾγϑέ, ἐμῷ οταὶ ὑγϑαϊ το ἴδ αὐΐοτὶν 
ἸηΔαἀοαπαΐα ἴ0 σοηδίαΐα ἃ Θοπιρ]οίθ σὰ] οὗὨ ἔΆ} ἢ; ἃ πα, Βοοοηαΐγ, (δαὶ 

} ΤῊ 8βο-οδ]οὰ Οτοοὰ οὗ Ῥία8 Ι΄. τταϑ ΡΠ ἰβῃοα ἴῃ 1564 : {πῸ ἐπεῖνο πδνν τὶ οΐοβ ἴπ ἱξ, 
«Ππογοίογθ, οϑπλα ἰπίο ἴδ "γου]ὰ οὨἱΥ ἤἴοθο πυπάγεοα δηὰ 5ἰχίγ- ΟὟ γοαγα ἴοο ]δῖο ἴο ὃ εἶα 
1 οὐὗὁἨ 16 ἴγαα οδυσοῦ οὐ ΟἾγῖδῦ. Ετοπὶ ἔπ οτδάυ] στον οἵ ῬΟΡΟΥΥ͂, ᾿πουσὶι Ῥδραὶ] 
ἀορτηδδ γγογῸ ἰηϊγοἀποοὰ δοίογο τῃδὲ Ρογίοά, [ΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ ΠΟΥ͂ΟΓ οιηοάϊσὰ ἰη πο ἔοστη οὗ ἃ ετοι ἃ 
ΠῚ] 116 γεαγ 1564. ΤᾺΪΒ ργοίοβδβίοη οὐἩ ἔα ἰδ σοοοϊνοα τγουσίιουῦϊ [δ6 τπο]6 Εοπιϑὴ 
ΟἸναγο, [Ὁ 18 τηϑᾶο ὉΥ͂ ἜΕΥΟΙΥ ΟΠ6 Ὑ1}|0 18 ογάαἰηθα ἴο ἴΠ0 τηϊη ΒΕ ΎΥ, ΟΥ [0 ΔΗΥ͂ Θοο]οδβίβιϊςαὶ 
ἀϊχηΐγ, ἴῃ Ὁπαῖ Θμτοῦ, δη ἃ ΘΥΟΓΥῪ ροσβοπ ὙΠῸ ἰ8 δα πηϊτοὰ ἰηΐο ἱξ Ῥυδ ἰςῚῪ τοδὰβ δηὰ ῥτο- 
ἴξ8868 ἢ18 βββοηῖΐ ἴὸ ἢ. Μγ. Οὔ δυῖοβ Βα] οτΒ Ασοοπης οὗ 1π6 ΟΟηϊεδβδβίοηϑ οὗ δι. ... - 
οὗ ἴμ6 ϊοπηδῃ Οδιμοῖῖς, Οσθοκ, δηὰ ῥσίποῖρα] Ῥγοιϊοβίδηϊς ομΌγο 68, ̓. 9. 

5. Αροείοἰϊοας εἰ Ἐοοϊοδιαδίίοας ΤΡαάϊίοπ 65, τοὶ] Βα 6 οὐαδάοπι οςς]οβί8 ΟὈϑοσυαιίοηοβ εἴ 
ὁοπϑβε τυ Ππ 68, Ρυτγίββίπηθ δαπλῖίο οἱ διῃρ θοῖον," Οοφιοϊίης5β, Βυ]Π]αγίατι, ἔοπι. ἱν. Ῥδγ8 2. 
Ῥ.208. Βοπῃδ, 1745. 

5 Βογον χροδίτο ἀρὸπ (86 ΤΠ γίγ- πα Αὐτίοϊος, τ. 38. 



ΟΡ Ταϊδι απὰ 7) μίψ. 46] 

16 δ ΠΟΙ ΘΟ οὗὁἨ Θουρίυσα 18 ρχγονϑᾶ ὈΥῪ “6808 ΟἸγὶβ δῃὰ ὈΥ δἷ8 1π- 
ΒρΙτθα δροβίϊθθ, 88 γ06}1 δϑ ὈΥ [86 βιυρβοαυθηῦ ἐθβ ΟΥ̓ οὗὨ θαυ] 
ΟἸ γι βίίδη υυϊ ἴα γβ. 

1, ΤὮΘ υὐΐον ᾿παάἀοαυδοῦ οὗ ογὰὶ ἰγδαι οι ἴο δοηδεϊζαῦα ἃ σοπιρ]οίο 
Γυ]6 οὗἩ δι ἢ 18 ονυιάθηῦ ἔγοστα (86 [0] ουσιηρ σΟΠΒΙ ἀΘΥΑΊΊΟΏΒ : --- 

[..1 ΗἸΒΙΟΥΥ ονποθθ {π6 υἱΐον ᾿πδάθαυδου οὗ ογὰϊὶ ἰγδαϊ 0, ονθη 
ἜΠῸΟΡ {Π6 τηοϑύ ξᾳ νΟΌΓΔΌΪ]6 Οἰγουσηβίβδῃο 68. 

Ι͂ῃ ἴδ6 ἢγθί αρϑϑ οὗ {π6 σψουϊὰ 1Ὁ ταυβὲ πᾶν Ὀ66 τοἢ Θαβῖοῦ ἴο 
ΡΓαβοσνο ὑγδαϊ θη ῥυτὰ {Π8ὴ Ὁ οου]α ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 αἴϊοσννασαθ. ὙΠογο 
ΜΟΓΟ ἤθη ΟΠΪΥ 8 ἔδυ {πῆρ ἴο Ὀ6 ἀδ]νογοα οοποογηΐηρ αοα; δβΒ86]ῖ 
88, (δαὶ Ηδ νψὰ8 πο ὥϑρίγιίυλὶ Βοίηρ, ἰμ6 Ογθαΐοσ οὗ }} {πΐηρβ, 
τ ἴ0 Δ'οημα ψ͵ὰϑ ἴῃ οὐ͵θοϊ οὗἩἨ πογβῆ!ρ. ὙΥ̓οα σονϑϊδίϊοη τγὰ8 ἢγσί 
βίνθη ἴο ἸὩδῃ, 0} ΒΒ ̓ἰἴγϑ8 ἼὉ͵ΓΘ 80 ἰοηρ,, ἰπαῦ ἴΠ6ΥΘ ψγῶ8 11{{1|6 ἀπησοῦ 
ἰεϑὺ {86 Ἰσῆε οἵ γαῖ βου] 6 ἰοϑὶ Αἄδπιν, ϑοίμ, Εποοῖ, Μοίδα- 
Βοίδαῃ, απὰ Νοδὴ υγοσθ, ἴῃ [Δοἵ, 411 θυ οοπίθιῃροσασιθα. Τῆυ8, ϑ6ῖἢ, 
ἴπ6 8οη οὗ Αάδπι, ᾿ἰνοὰ ἴο σὴ ΐη θθ γϑδᾶγθ οὗ {π6 ὈϊΓΙ οὗἨ Νοδὰ: 
ΔΙΟΙβοδἢ ᾿ἰνοὰ αὔονο ἴπγθο υηῃμαγοα γεαῖβ 1116 Αἀδηλ νγὰ8 γοΐ 
αἰϊνθ ὅθ), {86 βοὴ οὗ Νοδῆ, ψγαθ ἃ δυπαάγοα γϑασθ οἷὰ πἤθῃ 
Μεοιδυβο ἢ ἀϊοα, δηά, δένοσ [86 ἀοὶυρθ, ᾿᾿νθα ὑρνγαγαβ οὗ ἃ διιπατοά 
ΥΘλγΒ ΜΠ ΑὈγΆΒαπι; [0 ΒΟ ΔΠΟΐΒΟΥ τουθίδι θη τγαϑ σίνοῃ, ἢ18 
ἔλΊΠοτβ πανίησ Ὀδοοιηα Ἰἀοϊαΐοσθ. ““ Απαᾶ ἴῃ {1|6 6 7 σΘΩΘΓΔΙΖΟῺ8 ἔγουη 
ΑὈγΆμδα ἰο Μόοκθθ, {πα ἐδ} ἢ ἀσαὶῃ ἈρΡΡΟΑτΒ ἴὸ ανθ Ὀδ6θη οοττυρίοά, 
1 ποΐ Ἰοβὲ, δ πουρῇ ἤγοτα ἴμ6 ἀθαίῃ οὗἩἨ “όβδθρὰ ἴο {π6 ὈϊγΓΓ οὐὗἨ Μοβϑβ 
ποῦ ΒΟΥΘΠΕΥ͂ γοδγβ ἤρα ραββοᾶ, Τδυ8, ἤθη [86 ᾿νοῦ] ἀπα {πὸ ΘΠ τοὶ 
ὙΟΓΟ ὈΠἅΟΓ 1Π6 τηοϑὲ ἔβυουγα Ὁ ]6 ΟἰΓουτηβίδ μη 68 [ῸΓ Ῥγαβοσνίηρ ἰγϑᾶ!- 
το οὗ 1π6 ἐγσα τ απϊπιραϊτοά, 10 ρἰοαδοα (ἀοὰ ο ἰθανα {π6 ψου]ά, ἢ 
οσσαβίομπαὶ σονοἰαιοηβ ἱπάθοά, θυ τα ΒῸ ]Υ τι ΟὨΪΥ ἰγδαϊ οη8] Κπον- 
Ἰεάσα οὔ (π6 ἐγσυ. Ὑ οὐ οσθῃ βο, βυο Κπον]θᾶρα γὰ8 βοοὴ οοττυρίθα, 
δηα Θαβῖγ ἰοϑ. Αὐὔἴον {μαῖ, ἀοα ρανθ 8 ἤἸ]]6ν σον ϊδίο ὑὸ Μοβθβ, 
δηά δπ]οϊποά {παΐ 10 Βῃου]ὰ Ὀ6 οοπιπμ 64 ἴο Ὑτϊηρ ; δπα 1ῃ6 θΟΟΚ οὗ 
(π6 ἰὰτν νγα8 ἀδροβιίοα πὶ 1Π6 τιοϑῦ βδογβα ρΪἶδοθ οὔ ἴΠπ6 βδῃοί Δ ΓΥ, απ 
πιοϑὲ ΘΑ ΠΥ ρσυδτγάοα δηα παίομοά, 838 οὗ ᾿Ἰῃ 68 π|8}0]6 να]. ΤὨδηοο- 
[ογναγά, τ ΠΘῃ ΔΩ͂ ἱ Ρῥτορμοῦ ψὰ8 ϑϑηΐ ἴο 1βγδϑὶ, (που ρσῆ, ἀυγίηρ 
.18 Πα, μῃ6 ογαῖν ἰδυρμῦ {πΠ6 ρθορῖὶθ, γοῦ ἢἷὶβ γοτὰβ ΟΥῈ ΟΥΟΣ 
σοπιηϊ 64 ἰο πγὶτπρ, ἐμαῦ (6. ταὶρῦ Ὀ6 ργθβογνοα αἴΐοσ 18 ἀδδίῃ, 
Νὸγ ἀο τ ΚΠΟῪ δηυτῖηρ ΠΟῪ ΘΟΠΟΘΓΩΙπρ' [86 ἜΡΟΝ οὗ δὴν οὗ {Π6 
ῬΓορμοίδ, βανα ΟὨΪΥ Ὑἢδί 18 μδηἀθα ἀονῃ ἰὼ 8, πού ΟΥ̓ οταὶ θαΐ Ὀγ 
γυγ θη ἐγ] θη, νἱΖ. {86 ϑογρίυτοβ οὗ 186 Ο]ὰ Τοδβίδιηθηίϊ. 

“ οι βἰ πὶ ΐαῦ τγτῶϑ [16 ο4866 ψ 1 ἴ86 ΟΝ τ δία οματοῆ. Αἱ ἢγϑβὶ, 
ΜἘ1]δ0 οὐν Ιωοτὰ δηᾶ ᾿ἷβ δροβϑίϊθθ ὑγοῦθ οα θαυ, {Π6ῚΡ ῬΘΥΒΟΠΑΙ [680 ἢ- 
ἴῃ, ἃπὰ (δαὶ οὗὨἨἉ πο86 ἰδυρηῦ ὈΥ {Ππ6πὶ, ταϊρ ιῦ πάνθ βιοθά. Ὑοΐ, 
Ἔνθ {Π6ῃ, ΟΥΤΟΥΒ δηα ρου Υ 008 ΕΘ Ογθορίηρ᾽ ἴῃ; δηᾶ 1 {ΠΥ Ποὰ 
ποῦ οοτηπιϊοα {π6 Βυϊβίαποα οὗ {ποῖνγ ἰοδομληρ ὑο τ ηρ, [86 ἔα]βο 
ἰγλα ἰὴ οὐ {π6 Φυἀαΐδβογβ, [86 (δε  βίδῃ8, ΟΥ {πΠ6 (ἀποβίοβ, ταϊρΐ 
᾿ανα οοῦλα ἄοτη (πγουρὴι {π6 ΟΠ ΤΟΙ ᾿Ἰπδίοδα οὗὨ {8Π6 ἔτι ὑγϑά 1018 οὗ 
{π᾿ ἀ 180 1}168 οἵ Ὁ σϊδ. Βαυΐ να Ἰδαγὰ τόσα δηοιθηΐ τσὶ εσβ {πᾶὶ ταῦ 
{Π6 Δροβί!οβ ργθδομεᾶ ὈγῚ ψογὰ οὗ ταουΐμ, {ΠΟῪ οοτατη 6, οΥ σαυβοα 
ἴο Ὀα οοπι 64, ἰο ττιτπρ,, ἰΘδὲ (16 δβυδϑίδμοθ οὗ ὑπθὶγ ῥγοδοῃίησ 
Βῃου)]Ἱὰ μα Ἰοδί. [1 ἰγδάϊ! οι οοτηιϊ 64 ἴο {Π6 οὨσο Πδα Ὀδθη 80}ΕἘλ- 
οἰθηΐ ἴο ῥγοβοσυα {86 γαῖ, [μ6ὰ τ[ῃ6 υτιοπσ οὗἩ 1Γπ6 ἴουγ (ὐοβρεῖβ, ἀπὰ 
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οὗ 108 οΥοΣ ρατγίϑ οὗ 1πὸ ον Τοϑίδιηθηῦ, νοῦ αν ὈΘΘ Βυρεῦ- 
ἤἥυποιβ. Βυΐ ἔτοῃῃ {(ἢ6 Κπονῃ απ τγ6]]-ργουθα ᾿ηβυβηοϊ ΠΟΥ οὗὨ {86 
ουπιοῦ, {π6 δροβί!θβ, αμάθν {π6 συϊάδῃοος οὗἩ Π6 ϑδριγιῦ, ἢΔα ΓΘΟΟΌΓΘα 
ἴο {86 Ἰαλίοσ ταοάδ οὗ ᾿πϑυσηρ᾽ ἃ ΒΟΌΓΟΘ δηα 4 στὰΐο οὗ 8}1}.᾽"} 

“ς ΤΊ Δροβί!68 δὲ γϑί ουηθα {ῃ686 ὙΣΙΠΏρΡΒ ; [Π16 σὨτοΒ 65 τοοοϊνοὰ 
{Π6πὰ; {Π6Υ ἰγαπβι 64 θη ὕο ὑΠ6}γ ροβίθγιυ ; [6 Ὺ στουπαρα ἐμποῖτ 
ἔαλτὰ ὑροη ἔμοιὰ ; (ΠΘΥ ργονοαὰ {Π 61 ῥγοροβιίοηβ Ὁ ἴποπλ; ὈΥ̓͂ {6 πὰ 
{Π6γΥ οοπέιϊοα Ὠογοίϊοβ; δηα (μου τηδάθ (μθὴλ {Π6 πλθάβυσα οὗ σσμὶ 
Δηα Ὑτοπρ ; 411} (δαῦ οΟἸ]]Θούνα Ὀοαγ οὗ ἀοοίτίπα οὗ σι ἢ 411 Ομ σιβ- 

᾿ Ὦδη5. ΟΟἸ] οὔ νΟΙΥ τηϑᾶθ ρα Ὁ]16 ΘΟμπδββιοηβ, απ οἡ σοι 4}} {δεῖν 
ΠΟΡΘ6Β οὗ βαϊναίίοιυ ἀϊὰ σοὶγ, οῦθ 41} οομπίδι ποα ἴῃ ίμθῖῃ, δῃᾶ {πον 
δρτοοα ἴῃ 0 ροϊηῦ οὗ ἔδι(ἢ σΒιοὰ 18 ποὺ Ρῥἰδίη]Υ βοὶ ἀόνγῃ ἴῃ ϑογρ- 
τὰγ6.ἢ2 

[1.7 ΕΣΙοσ, Ἔχρόσῖθποα Ββῃογ8 ὑπαὺ ὑγϑάιθομ ὑθηαβ ἰο (Π6 οοττὰρ- 
Ὡοη οὗ ἐγ }.ὅ 

ν᾽ 8 866 χῃϑη ΚΙ Πα 80 ΡΓΌΠΘ6 ἴο Π]Βγργοβθηίδίοη, δηα 80 ΠΊΔΏΩΥ 8661- 
(1008 τ8416 ἴο ἃ τηδίζο οὗ ἔδοί δ8 τρογίϑα, {μδΐ, 1 σα] ρίοι μδαὰ ῃοΐ 8 
ΤΊΟΓΘ ΑΒ8ΌΓΘα ἰουλίου ὑῃδη ἰγδαϊίοῃ, 1ὑ οου]ὰ ποῖ αν {μαῖ ογοαϊ 
Ραϊὰ το 1 ψ βίοι τὖ οὐρὰ 0 ᾶνθ. Διμοηρ [ῃ6 7618 νὰ μάνα ἔγο- 
αυθρηΐ ᾿πβίϑῃοθβ οὗ {818 Ὁποθυδιηὐν ; 80 τῇσι “6808 ΟἸ γιδὺ γοργονοὰ 
ποτὰ ἔου τρδκιίηρ {μα αν οὗ (οα οὗ πο εοἴδοῦ ὈΥ {πεῖν ἰγδα! οπδ. 
(Μαῖι. χυ. 6.) ᾽ν ε πὰ αἶβο {παῦ, όσα βυδταϊὴρσ ἴο [86 δι μουν 
οὗ ἰγδαϊ το, {μ 6 ἡγοτο ἰ6δα (ο ᾿ῃΐογργοὶ ᾿λΐογα ν ΤΠ 6 ρτορδθοῖθθ σοη- 
σογπίηρ (Π6 Μοββιδῃ δι πσ' οἢ [μ6 (Ὠγοηθ οὗ Πλαν α ; δὰ σοῃβθα ΠΥ 
ΠΥ τοὐδοίθα Φ6βὺβ ΟἸγιδὺ ἔσομπι [Π6 ρονθγίυ οὗ 18 δρροᾶγαῃςθ. ΕἼοτα 
{Π6 βᾶτηθ οσϑιι86 [Π6Ὺ νϑ] θα τ ΓΟ] Υ ΘΘΓΘΙΏΟΠΪΑ] ΟὈβοσνδῆσθβ θονα (86 
ΤΩΟΓᾺΪ ἰανν ; ἀπά {πουρὺ (Παὺ ἃ ΡΟΣ Οσηδποθ οὗ {Π6 ἕοσιηοσ που] δἴοπθ 
ἔογ ἃ νυἱἹοϊδίάοι οὗ [86 Ἰαίίοῦ : 8ὸ {πδῦ, θη (Πα Ὺ βὰν ΟΠ γιδῦ πα }}}8 
ΔΡΟΒΕ165 ἀἰϑαάδιπίησ [πΠ6 δα ΠΟΥ Υ οὗἉ ἰγϑαϊοη, δηα βού [Πῃ6 (ἀΘ ἢ {1165 
αὖ Πθογῖν ἔσομαι (μο86 ΟὈΒουυδ 068, [Π6ῚΡ ργθ) 1668 ἀραϊηδῖ ἴΠ6 πὶ Το γα 
Ἰπογθαβοά, Απά δδηρδ {Π6 τοὐθούίϊοη οὗ {6 Μίοββιδῃ, δὰ (86 ρογβθου- 
[Ἰοη ΟΥ̓ μὶ8 [Ὁ] 6.8, οὐἹριπαίθα 1 {πμοῖν θ6]1οΓ οὗἩ ὑγδα οι, 

[1.1 δυοῖ ὑγδα! 08 88 σσοσ 8614 ἴῃ {Ππ6 δαῦὶν ἄσοβ, Ὀὰΐ ὑη8ιρ- 
Ρογίθα ὈΥ ϑογιρίαγα, τ γα Βα σΒθα τ θην σο]δοίοά. 

Τηαβ, {πΠ6 ορϊπίοη οὗ (τ βυ β ταῖσῃ οἡ δαγίῃ [ὉΓ ἃ ἰβουβαηά γθδγβ, 
---ἰῇ ἩΘοΘββιυ οὗ ρινιηρ [Π6 Ἰμοχα Β ΘΌρροΥ ἴο ᾿ηέληί8,--- πα [Π6 ἀν πο 
ἸΒΡΙΓ ΠΟ οὗ [Π6 ΒΟΥΘΏΔΥ ᾿ηὐοΥργθίοβ ᾿ ὯΟῸ 6. Βαϊ ἴο αν οχοουίοα 
{86 ατοοὶς νοσϑίοι οὗ {πὸ ΟἹα Τοβίδιθηίΐ, --- αν Ὀδοη Ἰαϊα αϑἱάθ ἢ 
Ἰαίον 1π|68. Νον {πὶ8 ἔδοὶ ρσονεδ {παῦ, ὄνθὴ {πουρῇ (μεγο αἰα οχὶβὶ 
ΒΟΙ16 ΔρΡοϑίοὶ οὶ ἰγϑα!:ομβ, 86 ΟἸτιϑίίδη σΠ στο οαηποὺ Κποὸν δὶ 
ΤΠΟΥ ἅττα; ἔογ, 18 βῇῃ8 δὰ {818 Κπον]θᾶρα, 886 υγουϊα ποῖ πᾶν ρίνθῃ 
{μαὺ {116 ἴο βιιοῖὶ 88 βῆ δἴψογγαγαβ νιοϊαίθα, 

2. ϑίῖ'ποο, ἔπδη, Βἰβύοσυ δηα δχρδσίθῃοα δυῖποα ἰμαΐ οὐδ] ἰγβα 0. 18 
αὐξοΥγ ἱπαάθαιπδίθ ἴο οομβε αϊθ ἃ οομρίοία σαὶ οὐ δι, 10 ΟὨΪΥ 
ΤΟΙ Ώ8 ἴ0 δον {μας {π6 ϑυβη οἸ ΠΟΥ͂ οὗὁ {πΠ6 Θοσιρίασαβθ ἃ8 {86 ΟὨΪΥῪ 

" γον πο Εχροβίμοη οὗ [86 ΤῊΪΓγ-πίηθ Ασεῖς]ος, νοὶ. ἱ. Ρρ. 181, 182. 
2. Βρ. Φοτ. ΤΑΥ ΟΣ 8 1)᾽δβαδδῖνε ἴσο ῬΟΡΟΓΥ, ρϑγὺ ἰΐ. θοοΚ ἱ. βεςῖ, 8. 
5 ΤΠ6860 ΟὈβογνυδίϊίοηβ ἅγο ΘΒ ΘΗ͂Υ αὐτί σοὰ ἔγοπι Βίβδῃορ Βυγηρῖ δ Ἐχροβίιίοη οὗ 86 Ββίχιδ 

Ασπίεὶο οὗ τὰς Οοποββίου οὗ Εδιθ} οὗἩ [89 ΟΒατοὶ οὗἩ Επρδηά, 
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Ττυΐο οὗἉ ἔῃ ἀπα ῥγδοίϊοθ 18 ργονθά ὈΥ͂ «“}6ϑ8 ΟἸγῖβί δπὰ ἢΐβ ᾿ηβρίγοα 
ΔΡΟΒΊΪ68, ἀπα αἷ8ὸ ὃ ([π6 ἰοβΏπλ ΟἾθ68 οὐὗὨἨὨ ὑπ6 ΘΑΥΎ ΟἸτιδεδη τσ [6 Γ8 
δι 4 ΠΥ ἑοττηθα {86 ΕΑΙΠΟΥΒ. 

[1.1 [πὰ 4}1} 18 αἰβρυΐθβ τ 186 ῬΠΑΥθοοθ “9 6βὺ8 ΟἾγῖβί υδιβοα 
Πιμη8617 δηα 818 ἀοοίτπα ὈΥ ἴ06 ψογὰβ οὗ δοσγιρίασο, θὰ ΠΟΥΟΥ Ομδ6 
ὃν ἐγδαϊτοη. Ηδ ἀδειγοά ὑπ ἴο δεαγοΐ ἐδλε ϑεγίρέμγοβ ; ον (Ὠ6 βαϊὰ) 
ἔπ ἔδλιεπι γε ἐλὲπὰ γὲ λαῦο εἰεγπαὶ ἰΐξε, απα ἐΐεν ατὸ ἐλεν τολίολ ἐοείϊ 
9 πιο. (ὕομπ ν. 39.) Τὴ ρῆγαβθ, γε ἐλίπὰ, ἀϊὰ ποῦ σϑίδσ [0 δῃῆγ 
Ῥαγουΐϊαν οοποοὶΐ οὐἉ [ΠΟ ΙΣΒ ; Ὀυΐ ᾿τηροτίβ, {παὺ 88 ἐΐλεν ἐλοισλΐ, 80 ἴῃ 
πη ἐλεν λαά εἰεγηαὶ {7ε. 

ἴῃ {πὸ ββῃη6 ὙΔΥ {86 Δροβίϊθβ, 1η 411} ἐποὶγ ἀἰβρυῦθβ τὴ ἢ ἐΠ6 ὅ6ἴν8, 
ΤΩ 6 (ΠΟῚΡ ΔΡΡΟΔΪ8 ΘΟΠΒΙΔΠΕΥ τὸ {πὸ δοστιρίατοβ. Τῆὰδ {Π6 Βογαδηβ 
ΓΘ 5414 (0 Ὀ6 πιογὸ ποῦϊο (τόσα ἱηρϑῃιοιβ) λαπ ἐλοδο 9 Τεβεαϊοπῖοα, 
ἐπ ἰλαέ ἐΐεν... .. ϑοαγολεά ἐὴλε ϑογὶρέίωτοε ἀαϊΐν, ιολοίλεν ἐλοδϑε ἐλέπφε τοέτε 
80 ἃ8 Ῥδὺϊ Πα ῥγεδοῃθὰ ἴο πθπι. (Αοἱβ χυῇ. 11.) ΡῈ] βαγβ8 {πα αἱϊ 
δογίρέιγ 8 18 σίυεη ὃψ ἱπερίγαΐξίοπ 9 Οοα, απὰ 18 ργοϊίαδίο ον ἀοείγἵηο, 
τ τορτορῇ, ξον σογγδοίζοη, 707 ἐπδίγιοζίοπ ἐπ τισλἐοοιι8η685, (παΐ ἐὴε πιαπ 
90} Οοαά πιαν ὅδε ρεγζεοί, ἐλογοεσλῖν γεγπίβλοα ἀπίο ουετψ σοοά ιτρογᾷ. 
(2 Τίμα, 111. 16.) Αρδῖῃ, νγχὸ ἅτ ἱπίοσιηϑα Ὀγ 1016, {πδ80 1118 ἀρβῖστι 
ἴῃ τσὶ ηρ ἢ18 (ἀο80 61 ψγ88, {μαῦ νγ ταὶσῃΐ ἄποιο ἐλ σογέαϊπέψ 0 ἑλοδο 
ἐλίπφα ιομεγεῖπ ἯῸ ἔἄαυθ δόοη ἐπδίγμοἐοί. (Ἰαυϊκα 1. 4) ΤΠ ἀροβί]α δηᾷ 
ονδηρο ἰθὺ 9 μη [ΚΟ υγὶϑα βαγβ ὑπαΐ ἐῤθθ6 ἐλέπισϑθ οϑγο τογίἐέεη ἰλαΐ ψὲ 
γιϊσλέ δοίϊοευς ἐδλαΐ ,εθιδ ἴ6 ἐλ Ολτγὶϑέ, ἐδε ϑοπ οΓγΓ Οοά; απά ἱἐλαΐ, δο- 
ἰευΐπσ, γε πισλί λαυο {|{ε ἐλγοιισὴ ἐδ παπιε. (Θοἢπ χχ. 31.) Απά ἔοσ 
{Π6 ΒᾶΠ16 ΤΟδ8ο Ῥοίου, ἤθη ἢδ6 τδβ ὩΘΔΥ Ὦ18 6πᾶ, τ͵γοίθ ἢἷ8 βοοοηῃά 
ἘΡΙ8:16, ἴπὰ ογάδσ {παῖ (86 ΟὨγιβίίαη Ὀγοίμσοα πρῆΐῦ πανα ἴξ ἃ8 ἃ 
ΤΑΘΔΏ8 οὗ ἀεερίπο ἐλε8ε ἐλῖπρε αἰισαψϑ πὶ τεπιεηιόγαποο. (2 Ῥοῖ. 1. 16.) 

11 μδ8, βουνοῦ, Ὀθθῃ οὈ᾽θοϊοα ὈΥ Ἐοπιδη δὶ ὑπαὶ [ἢ 6 Δροβ6168 βοπηθίίπι68 γε ἰὸ 
8 ραγιϊουΐϊαν ἰγβά το Οχ ϑο! ηρ᾽ ἰῇ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΓ ΟΒΌΓΟ 8, 89 ἰη 2 ΤἬΉΘ688. 1). 16. Βαϊ ἰμδὶ 
ΑΒΘ 18. ὯῸ ὉΤΟΟΙ͂ [ὉΓ {{|ὸ ἀοοίγη οὗ ἰγδάϊ το, 88. μο]ϊὰ ὉΥ 186 τηοάδτη ΟΒυγοῖ οὗ 
ἴοπιθ. ὙΈε πογὰ ἐγαδἠϊίοπϑ (παραδόσεις) οσουστίπρ' ᾿Πογαΐῃ δρρ 68 ἴὸ σι βαῦ Ῥϑὰὶ 

Ἡτοῖίθ, 45 "ὑ|]}] 86 ἤο πῆ δῇ ἢσ 8βϑιὰ ; δπὰ ἰἰ 18 δνυϊἀδηΐ, ίτοιι ἰδ6 ἢ νογδα οὗ [86 βδγ6α 
οπδρίον, {παν 186 Βυ ]6οῖ οὗἩἨ πδΐοθ Β6 ττοῖθ γ88 {86 βδπὶθ οὐ το Βα δ Βρόκϑῃ, 
ὙΠ 6η ἴῃ (6 τὰ νοῦ ἢ6 δ] υἀφὰ ἰο {86 ΖΔ}ΠἘἸπρ ἀσσαν (ΟΥ δροβῖβ53γ) δηὰ {86 σευδ- 
Ἰαϊίοπ οὗἁὨ ἴπ6 τηδῃ οὗ βίῃ Τγοῖοϊ ἃ ὈΥ 186 Δροβί]α ἴῃ ἐμαὶ σδδρίοσ. 

Βαυῖ ἴς ἰδ σογίαϊπ {παῦ ὉΥ ἐγαάϊέϊοη, ἰὼ ἴ6 ἄδγβ οὐἩ ()6 δροβέϊθβ, νγσᾶβ υπάοχβιοοα 
(48 ἴῃ 1 (ον. χν. 8.) πρόγοὶγ [ἢ σον γδποο οὗ ἴδ6 δ! δη ἃ ποῖ ΔῊΥ υπητὶ θη ἀο6- 
ΕΥΙΠ68. 

Βοιηδηΐβίβ ἤᾶνα δ͵8ο οὐδ᾽ οοϊ δὰ {μα ἰγδά 00. 18 ὨΘΟΟΒΒΑΤῪ ἴἤο Ἔχρ] αἷη ἴΠ6 τηθδηΐηρ 
οὗ πυπιογοῦϑ ΟὈβουγο Ῥββ8884 668, ὙὙΒ]ΟὮ [ΠΘῪ 8ΔΥ 8.6 ἴο Ὀ6 Τουπὰ ἴπ {πΠ6 ϑοεγὶ ρέυγοβ. 

Τὸ ἰ8 ἔγθοϊγυ δατητ θα ἐμαὶ ἴἤ6ΓῸ ἃγὸ αἰ ΠΠΟΌ 1165 ἰῃ {86 ϑΘετὶρίυγοθ ; Ὀὰδ ἴῃ 8}} ἐμαὶ 
γεΪδῖθβ ἴο οὐγ (δι δηὰ ἀυίγ, [ΠΟΥ ἃΓῸ ΡΟΓΙΘΟΙΥ οΟἰθαῦ δα ΘΑ8Υ ἴο Ὀ6 πηἀογβίοοὰ δπὰ 
ται 864, (ΘΒροοία! γ 1Γ τ ΘΟΙΏΡΑΓΘ Νὰ ὑὸς τ ἢ δουὶρίατθ,) ὈΥ 186 Ἰπιε]]Προηΐ, 
ἘΡΕΤ δηα ῥΓΑΥΘΓ[Ϊ δίῃ! αγ οὗὨ [86 8118 οἵ βουπὰ ογιυἰςδπὶ δηὰ ᾿ηἰογρσοϊδιίίοη. Ζ7Ὰλε 
ἐοδίϊπιοπῃ 907 ἰλε ἸοΒΡ ἐδ διε, πιιλίης ιυΐδο ἰλὲ εἰπιρίε. ῬρΑϊ. χῖχ. 7. 

[11.7.48 ΨΦ6βὺ8 Ομ γῖβὲ δὰ ἢ18 ᾿πβρὶγθαὰ δροβί]8θ δρρβα]ϑὰ ἴο ἴΠ6 
ΘοΥρίσγοβ ΔΙοπο (πα ποῖ ἴο {Υ8α {10}, ἃ8 ἃ ρογίδοῦ δπᾶ βιβηοϊοηΐ 
Τυ]α οὗ (ἈΠ ; 80 ΠΟΙ ΠΟΙ νγᾶ8 ΔῊΥ͂ ΤΟΙ Δησ6 μΪαοοα οἡ ἰγδαϊ οι ὈΥ {6 
Θαγγ ΟἸγιϑίϊδη πυϊίοσβ, ἰ[μὰοδ6 τ 80 νοα δηὰ πσοίθ Ὀοίοσα 1Π6 βἰχίὶ 
σομΌΓΥ, δηἃ ΜἘΠῸ ἅΓ6 υ808}}Υ ἰοστηθα {πΠ6 Είμοτδ οὗἉ {π6 ΟΠυτοῆ. 

ΑἸΙΒουσἢ {ππε86 δας πΠοῦβ ἀγα ποὺ δἰ αγβ 0 6 ἀοροῃάθα Ὡροη 88 
Θχροβιίοσβ οὗ ϑουιρίαγο, δῃά ὑπο ὶν ΟΣ ΚΒ οομἴδι ἢ ΠῸ ᾿πϑρι γα σΤῸ]6 88 [0 
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ΟὈΒΟΥνΆΠΟ6Β ΟΥ ἀοοίγίηθθ, ὙΏΙΟΒ 81Π8}} θ6 Ὀιπάϊηρ οα {π6 ΟΠ τ βίη 
σμαγοῦ ἴῃ 411 ἀρθδ; γοῦ 86] ΣΙ ΙΠΡΒ οοηίδϊη ᾿πηρογίδμῦ ουὐἹάθποθ ἴῸΣ 
[6 σοϑηυϊπθηθθβ Δηα ἸΠΙΘΟΥ ΠΥ οἵ (Π6 δοσιρίυγοθ, ἀμ αἶδὸ τοῦ ἱπα- 
Ρογίδην δηα ἀδβοί! ᾿πΐοσιμδίίουι σοηοογηϊηρ {π6 ἀοούίγιηθβ, ἀ15010}}πῸ, 
ΔΗ υϑᾶρ68 οὗ {π6 δποϊθηΐὺ Οπγιβίίδη ολυσοῆ. ὙΠῸ ἐΟ]ονηρ ραββαροδ 
Ὑ}1}} βου {πῶῦ [86 ΘΑ Ϊγ Εαύμουβ ποὺ ΟὨΪΥ ρἰδοθα ἢο σο]ΐαποθ οἡ ἰγα- 
ἀϊοη, Ὀυΐ, ἴῃ σοιηοη ΜΙ 411 186 τοίογηιθα ομυτοἢ 68, τοξοστοα ἰο 
{μ6 Βοτιρίαγο8 88 ἃ ροσίβοῦ 8η4 βυϑηοιοπῦ Ηπ4] οουγύ οὗ ΔρὈθΑ]. 

ἐς ΤΓΘΏΞΘΙΙΒ 8808: ὁ ἾΝ6 Κηον ἰδαὺ {π6 Βογὶρύυγοβ ἃΓῈ ρογίδοεϊ, δ8 Ὀθΐπρ' βρόκϑη ὮΥ͂ 
1{Π6 Υογὰ οὗ ἀοά δπὰ Η!5 ϑρίτγιι.} Αραΐηῃ: “Ὑε δδνα γσϑοοϊνοα ἐπα ἀϊβροβὶιίοη οὔ 
οἷν Βα  νίϊοη ὈΥ πὸ οΟἴδιοτβ θαὺ (μο86 ὈῪ ̓ βοπὶ 186 (ἀοϑραὶ οδιμθ ἴο υὺδ ; Ὑ]οἢ ἘΠΒῸῪ 
ὕβοῃ ργθδο θὰ, δηὰ δϊογννασὰβ ὈὉΥ (οα 8 ν}}} ἀδ! νογθὰ ἴο ὰδ ἴῃ {μ6 Βεγίρίαγεβ, ἰο θῈ 
86 ΡΠΠΔΡ δὰ στουπὰ οὗ οὐἵ (Δ }.3᾽ ) 

“ΤΟΥ ΟΠ Δη 8Β8γ8: “1 δάογο ἴΠ6 ρογίδοιϊοη οὗ δοεγιρίατο,  οἢ ἀθοΐαγοβ ἴο πιὸ 86 
Οτγοαίονς δπὰ Ηΐβ σοῦκβ.. . . . ὙΒΘΙΒΟΥ 4]} [Πρ 8. 6.6 πιδᾶο οὗ ὑγ- οχ ἰϑίθῃην ππδῖῖοσ, 
1 μᾶνθ 88 γϑῦ πὸ ὙΠ ΟΓ τοϑᾶ. [,εὐ [86 βοιοοὶ οἵ Ἡθυπιορθηθ8 βιονν [μαὐ 10 ἰ8 τυγιτέει. 
ΙΓ τὸ 18 ποῦ πιυϊέρη, οὐ τ[μ6ηλ ἔδασ (86 γγοῦ ἡ ΒΙΟὮ 15 ἀσβιϊηθὰ ζὸ Ὁ μοι ἢο 8δαἀ ἴο οΣ 
ὑλκα δσαγ. 3᾿ 

“ Ογίρθη 88γ8: “ΤΠ ἵνο Τοβίδιηθηΐθ,. .. . ἴῃ ΠΟ Ν ΘΥΟΥῪ πογὰ [δὲ Ἀρρογ 31 5 
ἴο αοὐ τρδὺ ΡῈ βουσῃδ ουἱΐ δηά ἀἰβοιββοα, δὰ ἴγοπι τθπὶ 411} Κπονϊθάρα οἵ {δίπρβ 
ΤΊΆΥ Ὀ6 υπάογδίουά, 1 εὐ κῶν α Γοιηδῖπ, ὙΠΟ ἢ ΗΟΪΥ Βοτγιρίαυτα ἀοῖἢ ποὶ ἀοίοσιμϊηθ, 
20 {δϊνὰ δογρίαγθ οὐρῆϊ ἰο θ6 δὰ γϑοουγδβα ἴο : . . . θυὶ [δῦ π πο τοιαδί τὰ 
τ δὺ σοτ τ} ἴο {ἢ 6 ΗΓΟ, ἑ, 6. ΤΌΒοσγα 1 υηΐο (οά. ΕῸΣ ἀοἀ πουΪ]ὰ ποῖ μᾶνα τι8 Κπονν 
811 (Πρ 8. ἴῃ {{18 νου ἱὶ. 4᾽ 

“ Η!ρροϊγίυβ νγίῦθβ : “ΤΆΘσα 18 οπα (οὰ, σιβοσὴ να ἀο ποΐ οἰβογνἶβα δοϊκπον] οᾶρο, 
Ὀγοίθσαη, ὑυῦ ουὐ οὗ τἴ86 ϑεαογοὰ ϑδογιρίιγοθ ΕῸΓ 88 6, γ8ο ποῦὰ Ὀγοίδβϑ ἣς 
Ὑ βάσιν οὗ (}}}8 νου], σδηποῖ οἰβουνῖβα δἰίδϊη 10, ἀΠ]688 Βα σοδά {16 ἀοοιγί 68 οὔ 1}..8 
ἘΠ ΘΡΒΕτΙ, 80 ἩΠΟΒΟΟΥΘΥ Ψ}}} ΘΧΟγΟοΙβ6 ΡΙ ΘΙ ἰοναγὰβ (ὐοὰ, οδῃ ᾿θᾶγῃ 1 ὩΟΎΠΟΓΟ 
αὐ (τοτὰ {μα ΠΟΙγ Θογὶρίαγοβ. δ᾽ 
“ΑἸΒΔμαβ18: ἼΠ6 ΒΟΥ ἀπά ἀἰνὶηο}γ- πϑριγοα ΒογιρυγοΒβ αγὸ οὐ {μοπηβεῖνθϑ ευΐ- 

δοϊοηΐ ἴο {μ6 οηπποϊαϊίοη οὗὮὨ (τὰ. Αραΐῃ : ὁ Τ686 ἄγὸ [μ6 ἔυυηϊδὶηβ οὗὨ βαϊναϊίοῃ, 
{Ἰαῦ 6 ψο Ὁ γβῦθ πᾶν 6 588 1866 4 χῖ {Π| ΟΥδο]68 σοπίδὶποᾶ ἴῃ ἐμοθ. [Ιἢ {Π|656 
τοῦς ἴμ6 ἀοοιχίηθ οὗἁ βδ γαίϊΐοη 18 οοῃϊαϊηθά [,οὐ πο δὴ αὐὰ ἴο οὐ ἴαϊκο γοῦλ 
«6 1.1" 

1 Οϑάοσο ἤφο 411 ἀοθοσηὰβ Ὦδο αὶ οἵ 08 ἴροἰξ, γοσι βϑίσηο βοϊθηϊοϑ αι δοσγὶ ρίπγο χαὶ- 
ἄσηι ρογίοοϊεθ διπῖ, φαρρο ἃ ὕογθο 1)εΐἷ οἱ ϑρίγιτα 675 ἀἰςῖϑο. ---- 110. 1. ς. 47. 

Ὁ Νοη οπίμῃ ΡῈΓ α]ΐο8 ἀἰθροβί πο πὶ 88}11{18 Ποβίγα οορπονίμηαβ, απδΠὶ ΡΟΣ ΟΡ αὕοδ 
Ἰυνδηρο] πη Ῥογυθηὶ δὰ 208: αᾳυοά ᾳιΐάοαλ ἔπης ρυφοοπίαυογαηι, ρμοβῖθϑ σοΓῸ ΡῸΣ 1λοὶ 
γυοϊαηίδίοπι ἰῃ ϑδογί ρα ποθὶβ ἱγαἀϊἀογαηΐ, ἐπ ἀδηηοηταπι οἵ σοἸαπηηδη ἢ. ἀοἱ ποδῖγε ζαῖυ- 
ΓΌΓΪΩ. -- Γἷδ. (1. 6.1. 
" Αἄοτο ϑογίρίαγα ῥ᾽οηϊτυἀϊ ποπὶ 488 τ ἱῃὶ οἱ Ἐδοίογοτα τηδηϊ οβίδι οἱ δείβ.Ό [πῃ Ενδῃ- 

6010 γογΓῸ Διρ 5 δὲ πιϊηϊδίτιτη οἵ δυο ϊίσιιπι Εδοίοτίϑ ἰηνοηΐο, βεγιιοποῖα. Απ δαΐοτῃ ἀθ 
ΔΙ] Δ Βα δ᾽ οο πὶ τηδίοσια ἴδοῖα βίης οἱμηΐα, παβασδπὶ δάϊις Ἰορὶ. ϑογρίαπι ο886 ἀοοοδὲ 
Ἡδεπηοροηΐβ οἴδεῖπα. 8.1 ἤοΠ 680 δβογὶ ρίυτη, εἰπηραῦ στ 1Ππὰ αὐἀ)έοίδαιίδμς αὶ ἀεσαλεπεδωε 
ἀοπιϊηδίμπ,,.--- Αἀν. Ἡοττηορόποῖη, ο. 32. 8.66 6180 Αγροΐοζ. ς. 42. Ὁο Ῥγαβοσίρι. Ἂς. 6. ἄς. 

4 Τη μος δίάμπο ρυΐο ἀπο Τοδίδιηθηῦδ ρΟβ86 1η16}]}1ρὶ, π᾿ φυΐθαβ ᾿δοδὲ οσηπο υεγθῦση χυοά 
δὶ Ἰλοῦτῃ ρογίποι (ἢος οηΐπὶ οδὲ βδουὶ βοϊαπι)} τοααϊτγί οἱ ἀΐϑουι, δίαυο οχ ᾿ρϑὶβ ὁπιῆοπι 
ΤΟΓῸΠῚ δοϊδητίδτὰ οαρὶ. 8ὲὶ αὐἱά δυΐοπὶ βιρετγίμπογιυ, ααοὰ ποὺ ἀϊνίπα ϑετίρίαγα ἀδοογπδῖ, 
ΠΌ]Π]απὶ αἰ ΐατη τογί'απὶ βοσιριαγαπι ἀθῦοσο δὰ διυοίογ δῖοπὶ βοϊθπεΐδα βαβοίρὶ.... διὰ ἰσυὶ 
ἰγϑά δηλ αυοὰ Βιιροτοδβῖ, ἰὰ οδὲ, 1)60 τοβϑοσυϑῖηι8. Νααϊι6 ΘΏΪΠ ἴῃ ὈΓΕΘΒΟΏὶ νἱτὰ 605 5. ῖγο 
ὯΟΒ οἵηηϊα γνο]αϊξ, ---- ΟΥσϑη. Ἡοταϊ. ν. ἴῃ Του, 

" ὕὍπιϑ8 Ποιιβ οδὶ, 4ιιοπὶ πΟη αἰϊαπᾶθ, ἔγαῖγοβ, δρηῃοβοίηγιβ, ααδαι 6Χ βδηοῖὶβ ϑεγίρίαγίβ. 
Ωποπιδάτμλοάαπι επίπιὶ, δὶ αΐβ γα ]]οὲ βαρ θητίδπι Β6}}.8 8θ 6 0}} ΘΧΟΓΟΘΓΟ, ΠΟῺ δ] 16 τ μος οοηβε- 
40] Ῥοϊογιῦ, ηἶδὶ ἀορτηδία ρὨ]Π]οβορβοσαπι ἰοραῖ ; δὶς φαϊσαπαθπα νοϊασηυϑ ῥἱδίδέοτῃ ἴῃ Ποῦ πὶ 
ἜΧόγοαγο, ὩΟη Δ] πηἀς ἀἰβοθσηιβ, ἀαδτη 6Χχ βοσί ρίτβ ἀἰν!π]8.--- ΗἸΡΡοϊγί. δαν. Νοείῃπι, ο. ἰχ. 
Ορεγα, ΗἨδιαδαγρ,, 1716, ἴοπι, ἰ, Ρ. 339. 

“ Αὐταρκεῖς μὲν γάρ εἰσὶν αἱ ἁγίαι καὶ θεόπνευστοι γραφαὶ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἀπαγγελίαν. 
-- Αἰδαᾶπδβ. σοπῖγα ὐθηῖαβ, ἕοχῃ. ἱ. Ἡ. 1. 

᾽ Ταῦτα πηγαὶ τοῦ σωτηρίου, ὥστε τὸν διψῶντα ἐμφορεῖσθαι τῶν ἐν τούτοις λογίων" ἐν 
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“ Ογγ]] οὗἩ Φογυβδίοπ) δ γ8 ὑμαΐ, “ Οὐποογηϊηρ (μα ἀϊνὶπα δηὰ Ποὶν την βίου εβ οὐ 186 
ἠμνήὶ 2}. [86 Ὠιοϑύ οδϑ0] σοιλλτὶς οὐρῶΐ ποῖ ἴο 6 ἀο]ἰγογοὰ νἱουῦ (μ6 βδοσοὰ 
δοΥ ρίαΓοΒ᾽ἢ 

“ Ββ}: “Βεϊΐονα ἔποϑα {πηρβ πο ἅτ Ὑτιτοη ; 86 ἐπίηρ8. τ] οἢ ἀγα ποῖ 
ὙΓ Ὰ6η, 8661 ποῖ.᾽2. “10 18 ἃ τηδηϊίοϑί ἀοίθοιοη ἔγοσῃ ἔπ 6 ἔβιἢ, ἀπα ἃ ὑσοοῦ οἵ ἂττὸ- 
ΕΆ ποθ, οἰ μον ἴο τα)θοῦ βηγίδίηρ οὗὨἨ πᾷδ8δὺ 18 τ ἰΐθη, ΟΣ ἴο ἱπίτοάποα δηγιβίπρ (μδὲ ἰ8 
Ὠοῖ; 

“ ΑἸΏΡΓΟΒΘ: ὁ ΗΟΥ͂ οδῃ τἋ υ56 [Π086 [Βΐηρσβ  Β1οἢ τα πὰ ποῦ ἴῃ (86 δοσὶρίατο Ῥ᾽ 4 
“ Ζαόγοόιη : " Ἧ᾽  ἄδῃγ ποῦ ἴδοβα (ίηρβ τ ΒΙΟὮ ΔΓ τὶ 6 ;, 50 γὙθ ΓΟΙΏ86 {Π|086 τ ἰοἷ 

ὍΤα ποῖ ψ7Ίὶΐοη. ὙΤμαΐὶ Οαοα γγᾶβ8 ὈΟΤη οὗ ἃ ὙἹγρίη, γα Ὀοῖΐονο, θθοδυβα ττὸ σϑι : 
δαὺ ΜΑΓῪ πιαστιοὰ δου βὰδ γᾶν Ὀἱγσὶμ ἰο Ηΐτ, πὸ Ὀδ]ϊονα ποῖ, Ὀθοδυδα νγὸ σοδὰ 
ον. ὃ 

“Αὐυρυδέϊπο : “ἢ ἰδοδ86 ΤΠ ηρβ τ ΒΙοἷ ΔΓῸ ἰδ! Ἰαϊὰ ἄονη ἰῃ ϑοσιρίωυζα 4]}1 ἐπ πρβ 
δΓ6 ἰουπὰ ὙΒΙΟΒ δ Όσδοο δ" δ ἃ τη γα] δ.᾽ 

“ ΨἸΠοΘη 8 1 γἰ ΠΘ ἢ 5818 ὈΘρ ἢ 8 τ ἢ [Π6 Δατηδδίοη, μαὺ “ΤΠ6 Οδποη οἵ βου ρίιτγα 
18 Ρογίδοϊ, δηὰ τηοβδῦ δου πἀδη 0} βυδοϊοπί [ὉΥ 41} [ΐηρ5.᾽ 7 

“ Τμοοάοτοῖ: " Βείηρ ποῖ ἴο τὴ6 Βυπιδὴ Σϑδϑοηϊηρβ πὰ βυ]]ορίβπμ ; 1 ΤΟ οα 
δοτιρίυγο, ὃ 

“ Φ2οδη Παγηδβοθθ : " ΑἹ] {1 πηθ88 ὑπαὶ ἀγα ἀο] νογοᾶ ὁ 8 Ὁ 186 [,3τν, (86 Ῥτο- 
Ρδοῖδ, {6 ΑΡροϑβι]6β, δηὰ {86 Ἐνδηρα] ἰδὲ8 γὸ τοοαῖνα, ΔοΚποπ] ρα, απ γανογαπορ, 
βοο κηρὶ [Ὁ ποιδίπρ' Ὀογοπὰ {8μ686.᾽ "3 

“70 οδ ΒΟΔΓΌΘΙΥ Ὀ6 ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ [0 ὈΓΙΏΡ ΙΏΟΓΘ ΟΥ̓ ΒίΓΟΠΡΟΙ ῥτοοίβ, {Ππ4ὺ 
[6 ΕΔΙΠΟΣΒ 1 ὁπ6 νοΐοθ βέστα (Π6 Ρογίθοι θη πὰ δι Ποἰθ μον οὔ (ἢ 6 
τι τθη πνοσα, ἔοσ [ἢ6 δῃα Ὁ. ὙΠΟ 1ῦὺ γ8 σι 6, ἑ, 6. ῸΣ ἃ συ] οὗ 
(αι ἢ, δηά ἴῸΣ ἃ σα οὗ [τἴς.᾽ 10 

τούτοις μόνον τὸ τῆς εὐσεβείας διδασκαλεῖον εὐαγγελίζετα " μηδεὶς τούτοις ἐπιθδαλλέτω, μὴ δὲ 
τούτων ἀφαιρείσθω. ---- Ἐχ ἘσδίΔΙΪ Ερίδίοϊα χχχῖχ. ἴοπι. 1ϊ. ᾿. 39. εἀϊς, (ο]οη. 

" Δεῖ γὰρ περὶ τῶν θείων καὶ ἀγίων τῆς πίστεως μυστηρίων μηδὲ τὸ τύχον ἄνευ τῶν θείων 
παραδίδοσθαι γραφῶν. --- Ογτὶ!. Η!οτοδοῖ. Οδέθοῃ. ἵν. 12, 

3 Τοῖς γεγραμμένοις πίστευε, τὰ μὴ γεγραμμένα μὴ ζήτει. --- Βαδὶ)1, τη. χχχίχ, «ἦν. ΟΔ]ιτ.- 
πἰαῃί68 8. ΤΥπ. 

5 Φανερὰ ἔκπτωσις πίστεας καὶ ὑπερηφανίας κατηγορία ἢ ἀθετεῖν τι τῶν γεγραμμένων ἣ 
ἐπεισάγειν τῶν μὴ γεγραμμένων. ---- ΒιδΔδὶ]. Ὡς ΕἸάο, ς. 1. 

4 Οὐδ ἴῃ δου Ρ[ΣΙ8 βδηο δ ὩΟῺ ΣΟΡΟΓ 08, 68 ΘΙ δ Οὐ ΠῚ τΙΒΊΓΡΑΓΟ ῬΟΒΒΌΠΊ08. --- 
Απιῦτοα. ΟΥἶο. 140. ἱ. ο. 23. 

506. μα 40:8 Βουὶρίδ δηξ ΠΟῚ ΠΟρΡΆΠΉΒ, Δ οΑ ατδὲ ΠΟ δΒΟΓΡΙδ διιπὶ το ΪΠΊ18. 
Ναίΐπτῃ Ποῦτ ἀἂο Ψ γρίπο στοά πη, 4α] ἰαχίπηα8. Μασίδπι Ὠπρδίβθς ροϑὲ ῬΑσίτ πη ΠΟΠ ΟΓῸ- 
ἀΐπιυϑ, αυΐα ποῦ ἰορίπημ8. --- Ηΐοτοη. δᾶὰν. Ἡοϊνί ἀΐυτα Ἰαχῖα ἤποσ, ἰοῦ. ἢ Ρ. 18, Ῥαγίβ, 
1602 ; ἴοι, ἰνγ. ῥδτὶ ἰΪ. Ὁ. 141. οἀϊξ, Βεοποάίςοῖ. 

9 Τῃ ἐϊ8, αι δροσίς ἴῃ βουίρίυσα ροβίϊα βαηΐ, ᾿ἱπνηϊα πίον 111 οτηηΐα πα σοπϊποης 
βάστα τηογοβαθ Υἱνοηάΐ, --- Αὐρτβϑὲ, Π6 Τοοϊχίπδ ΟἸγίβε. 11Ὁ. 11. ς, 9. ἴοπι. 11]. Ρ. 24. 

1π Π᾿κὸ ΤΏΔΏΠΟΣ: --- Ρτγοϊμαάο βίνε ἀο Ὁ γιβίο, βίνο ἀθ οῖιι8 Εςοϊθδβία, βίνθ ἀθ αυϑοῦῃαμο 
ΑἸΐα τὸ ᾳπε8 Ρογιίποῖ δὰ ἤάοπιὶ νἱϊδηιηθο νϑδίγαμα, πο ἀἰσαπὶ 08, ποαυδαμπᾶπι σΘΟΣΡΑΥδη αὶ 
οἱ φαΐ ἀἰϊχίς, Τἰσοῖ δἱ πο; βθὰ οπιηΐπο αυοὰ δβοουῖαβ αἀ]οοὶϊξ, δ᾽ δηροὶϊαβ ἀο σοΐο υοδἱϑ 
δηπυπενοτίξ ργωϊογαῦδιῃ αποὰ ἰπ ϑοτὶ ρίτίβ ἸΘ ΧΑ] δ. οἱ ον δη ρμ6] οἷ8 δοοορίβι15, ἀμ Δ ΠΟ Π}8 
δῖ. -- πὰρ. οοπὶ, ει απ, 116. 11}. ο. 6. ἴοτῃ. ἷχ. Ρ. 801. 

τ (στὴ βἷὲ ρογίδοϊυ 8 βογρίπγασυτη Οδηοη, δἰ ίᾳπο δὰ ουγηΐα 88 1}8 ΒΌΡΟΓΑΙΟ δι] οἶδί. ---- 
ΨΙποοηῖ, Πὐσίη, Οοσητηοηϊοῦ. 6. 3. 

9 Μή μοι λογισμοὺς καὶ συλλογισμοὺς ἀνθρωπίνους προσενέγκῃς" ἐγὼ γὰρ μόνῃ πείθομαι 
τῇ θείᾳ γραφῇ. -- Τμοεοάοτοι. 214]. ἱ. Ατρεπτ. Ε 

9 Πάντα τὰ παραδιδόμενα ἡμῖν διά τε νόμου, καὶ προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ εὐαγγελίστων 
δεχόμοθα καὶ γινώσκομεν καὶ σέβομεν, οὐδὲν περαιτέρω τούτων ἐπιζητούντες. ---- ὩΣΔΙΛΆΒΟΟΗ. 

110. ἱ, 6 Οτιμοάοχ. ΕἸάο, ς. 1. 
'ι9 Βιονγηθ δ Εχροίκίοη οὐ ἰβο ΤῊΪΓΕΥ- 6 ΑὙΤΙ6168, ψνο]. ἱ, Ρρ. 190--193.. ΤῊΘ 

δ ΠΟΙ ΘΠΟΥ οὐὗἨ ϑοτγίρίατο 8 Π]αδιγαίοὰ ὈΥ Βενοσρθ, Βγονσπθ, Βυγποῖ, Τγταοςκ, Μδο- 
υτϊάο, δη ἃ Τοτη]πο, ἴῃ ἱμοὶγ σοσκβ οα ἴδο ΤὨϊσιγ-πίηο Ατιΐο]ε8, ΑΙ ΔΌ]6 ϑβοστηοπβ οα 
Ὠἷ5. βαῦγοοὶ Μ1} 6 Ἰουπηὰ ἤτοι ἴΠ6 Ροῃ5 οἱ τ. Ὑ᾽ δητα !ἀογὶ ἰπ ἢἰ8 Βατηρῖοι Ἰοοίογοα, 
Ρ. 61---76. ; Με. Πα]οη ἴῃ 116 ΒἸβίοιι βΟΤη 8 οἡ ἴ86 Οτορὰ οἵ Ρὶμ8 ΙΥ͂. (͵οϊνον- 
δηϊρίοη, 1841); Ὦγ. Φοθορἢ ΕἸοίο μοῦ, ἴπ Π18 1,ϑοΐατεθ οο ἴπο ῬΙΠςΟΙρΡ]εΒ δηᾶ [πιο πα 

οὔ τἢο Ἀοϊηδη Οδιμοῖὶς οἰ σίου (οηάοπ, 1819); δῃὰ ὃὉγ Μῖγ. Οὐ ῆη ἴῃ ἢΐδ βῬοστηοηβ οἢ 
ἴ6 Οτοοὰ οὗ ΡορΡε Ρίυβ 1Υ. (Πυν]ῖη, 1852.) ΤΠ ΐβ βυδ)ςοὶ 18. 480 σορίου δὶ ἀϊβοιιββο ὉΥ͂ 

ΜΟΙ. 1. ΗΜῚ 
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ΨΠ. ὅυοι, {μοη, θεοῖσ (86 ὉΠΠ1ΠΥ, Θχοθι] που, ἀπ ροτγίεοιϊϊοῃ οὗ 
(Π6 ΗΟΪγ οσίρίιυγοβ, βίῃσθ [ΠΘῪ ΔΓΘ ποῖ τρθγοὶν {πὸ Ὀθϑὺ ρυϊάθ νγα 
ολπ σοηβϊὶ, θὰ [6 ΟὨΪΥ οπο {πᾶῦ ΘΔ πλάϊ π18 τῦ1]86 πίο βαϊναθοη, ἐξ 
οσοιηθ8 {π6 πα !βρθηβα θα ἀυτγ οὗὨ 411] οδγθα} ] Υ δη οομβίβηγ ἰο 
ΡΟγιε6 {Ππ680 βδογοὶ οὔδοΐθβ, ἔπᾶὶ {πγουρἢ μιὰ ΤΕΥ ΤΟΔΥ͂ ὈΘΟΟΠῚΘ 
»ενζεεἰ, ἐπογοισὴὶϊν ξιγηπίδλεα ἰο ευεγν σοοά ισογλ. 1118, ᾿παθοά, 18 
ποῦ ΟΠΪΥ͂ ἀργθοαῦ]α το {π6 αἰνίηθ σομϑηα 3, πα ἰο {Π6 ἀοδῖρη οὗἉ [Π8 
ϑογιρίαγαβ, θὰΐ ᾽8 ἔσο οομασηθη θα ἴο 8 ὈΥ {π6 ῥργδοίϊεβ οὔ ἰδ6 
συγ ἢ ἴῃ δποϊοης δ δηα ἴῃ τἀ 6  ὉἸΠ168, δπα ὈΥ {π6 ἸΟῚ18 ῬΓΟΠ186 
πα Ὀγ Ηΐπὶ τῆο σαπηοΐ 116, ἴο 411 γιὰ Ὀ6]ΙΘΎΘΓΒ, ἴμει “ΠΟΥ 5884}} 
αἷΐ θὰ ἰαυρσὶι οὗ αοἄ."4 Ὑγμαοῖ ὕπιθ 18 ἴο θ6 δρρτορσϊίοα ἴογ (818 
ὌΓρΟΒΘ πιυδί ον σ ἀδροπα προὴ 186 οἰγουϊηδίδησοβ οὗ [Π6 ᾿παϊνι 8]. 
Ὁ 16 ορνίουβ ἰπαΐ δοπιο πηθ οὐρῇ ἀΑΥ ἴο Ὀ6 ἀσνοίοα ἴο {18 ᾿πηροτί- 

δηΐ δὐιάγ, δῃα ἐπαῦ ᾽ξ Βῃου ἃ Ὀ6 υπάογίαϊθη σὰ ἀσνουΐ β᾽ πὰρ] οἱ 
πα Πυμ ΠΥ ; ρῥτοβοουΐοα τὴ ἀΠ σοησα ἀπα αἰἰο πίοι ὃ; δοοοιηρδη!οα 
ΌῪ ὈΓΑΥ͂ΟΓ Ἃ 6 αἰνίπο αἷά δηὰ ἰδδοῃϊηρῆ; ἰορϑίμοῦ τὴ ἃ βίποοτο 
ἄσδιγα ἴο Κπονν δῃηα ροσγΐοστα {π6 Ὑ}}} οὗ (ἀοά, δηά, ἰαγσίηρ 2814 6 41] 
Ρτο)υάίοθ, ἴο ἔὉ]Π]ονγ {Π6 Θου ρύαΓα8 ΠΟΓΘΎΟ ΘΟ ]ΟΌΟΏ ΤΑΥ͂ ἰοδα ΟἿΓ 
τηϊη48. ΕὟΥ ὁ 18 ᾿πα δ᾽ 8016, ὑπαῦ ρογβοιβ οὗ ρἱϑίγ, ὙΠῸ ΓΘ δῃχὶ- 
ΟἸΒΙΥ ἀοβίγουβ οὗ {π6 Κπον]οᾶρα οὗ αἰνὶπα ἘΠ 8Γ6 ἃιάρα ὃγ {π6 
ϑριτι οὗἩ σα ἱῃ βϑδγομιηρ ουὖ [Π6 τιϑδηΐηρ οὗὨ δογιρίιγθ, ραν! ου αΥΥ 
π Β00}} Βυ ̓ 6οἴϑ 88 Βᾶγ6 80 ΘΒρΡΘΟΙΔΙ γοΐίδσθποθ [0 ἔἈ1Π Π δπα τοϊρίουθ 
Ρταςίιοο.ἴ 

Βίβορ ϑηα  Ἰσπόπῆ ἱπ Ἦὶ8 Ττοδίΐθο, “ Νοὶ Τυδάϊίοη ας Ἐονοϊδεου" (ἸΟηἄοη 1838) 
Ὀγ Ὦγ. Ἐάν αγάβ, ἴῃ ἢἷ8. “ Π᾿βοοῦτβα σοηςογηΐηρ ἴΠ6 ΑὙἸΠΟΥΥ, δ. ]ς, πὰ Ῥεγίθοϊὶοη οὗ ἴα 
ΒΟΟΚΕΟ οὗ εἶἰἰὸ ΟΙἷὰ ἂπὰ Νίονν Τοδβίαπιθηῖβ," το]. 11}. ΡΡ. 1---44. ; πὰ τηοβὲ εἰδθοσγαι οἷ Υ ὉΥ 
Ατοδδίδπορ ΤΠ]οϊβοη ἴῃ ἷ8 “ Ευ]6 οὐὁἨ Ἐλι ," ΘΕρΘΟΙ ΔΙ Ῥατὶ ἱν. δες. ἰΐ. ; δηὰ ὃγΥ Ὦγ. 
ἘΠΙΙοῖῖ, ἴῃ ἢϊ8 “ Βοϊποδίίοη οὗ Ἐοιηδη Οδιμο  Ἰοἴδηα,᾿ Ῥοοΐ 1, τοὶ, 1, ΡρΡ. 35---170. (Νονν 
ὙοΥκ, 1849), ΟΥ ΡΡ. 1---90. οὔ ἴ6 Ιω’πάοη Ἑάϊτίοη, 1851, ΤΟΥ] ϑνο. ΤῸ ἴδεδο σοΟΥ ΚΒ 
1Π6 διά οηὶϊ 5 Γοίοιτοά, 80 18 ἀσδίσουϑ οὗἉ ἱπυδβιὶαιπρ' [ἢ Ϊ8 ἰτη ρογίδης ἱορίο. 

1 ἃ ΤΊ). ἢ. 17. 32 ΘΕΈΛΒΟΗ ΤΗΕ ΒΟΕΙΡΙΌΒΕΒ, Φόἢη ν. 39. 
8 Ῥρᾳ]. οχίχ, 234.;: Αςίβ χυῖΐϊ. 11.: 2 ΤίΩ. 11]. 15. ; 88]. 1, 2. 
4 Τκᾳ. 1ν.18.; Φογ. χχχὶ. 31.; Φόδη νἱ, 45.; ΗΘ. νἱῖῬἶβαΤ 11. δηἀ Φοδη χγΥϊ. 13.; ΙΚοὸ χὶ. 13.: 

Ἐρῆ. 1. 17. “ἼβΒο Βενοϊδέϊοη οὔ ἴΠ6 ΗΟΙΥ ΟΠΒοδὶ ἱπβρίγο ἢ 1Π6 ἵστιθ ἘΡΕΠΒΕ ΘΙ 106 δεγῖρ- 
ἴα ἴο τ18: ἰῃ γαίῃ, τς οδηποῖ νποαυΐ 1 δἰϊδίη ὑγτιο βανὶηρ Κπον]οᾶρο." δεοοπα Ποπεῖῖν 
9 (λὲ ϑοιϊρίωγε. --- “00 οἰἴδπι ΒΡ᾿ ΓΙ ἔτι δοΥ ρίαγρ ἔδοῖδε βιιηϊ, 60 βρί για Ἰορὶ ἀδβίἀοσδηξ, ἴρ80 
εἰἰαπι ἐπιο ἔρθη ἄδο ϑαηι. Ναπαιδπὶ ἰηρτοάϊοτβ ἰῃ βοηβαπι Ῥδα]ΐ, ἀοῃος τιδτι δοη 8 ἱπίθη- 
εἰοηΐβ ἢ Ἰοο ΟΠ 6}88, οἱ διιιἀΐο αβϑοίτιε τηοα δι] οηΐΒ, Βρ γα πὶ οἦι1.8. ἔτι Ὁ θοτῖϑ, Ναηαιδχη 
{0} 5 Ὲ8 Πανὶ, ἄοπεος ᾿ρβᾶ οχρου θὰ ἰρδοβ Ῥβδϊτηόσιτη δϑεσίαϑ ἱπποσὶβ. δίοαθσο ἀθ 
τοὶ αι 8. Βογηδγάϊ Ερίβι, δὰ ΕΤΔΙΓοΒ Μοηιὶβ οἱ, 

5. «ὁ ὙΥΠΠοαὶ αἐϊεπέϊοη,᾽" 8808 ἃ μἷοτιβ Ὀαὺ πορίοοίοαά το Γ οὗἁ 10. Βαυθηῦθοη σοηαΓΥ, “ 41] 
ὉΟΟΚ8 δὰ αἰἶκο, δῃηὰ 4}} σα ΠΥ ᾿πδιρη ῆἔοδηξ ; ῸΓ δ 1πα΄ δάνοσίδ ποῖ ἴὸ [06 βεῆβε οὗ νῆδῖ 
6 τοδάβ, ἴῃ 6 νυ βαϑὺ ἀἰβοοῦγβοβ δ ΣὩΪΥ͂ ΠῸ πηοσὸ ἴο Εἶτα ΤΠ 8ὴ [Π 9 τηοβὺ Ἔχ βὶῖϊθ πηϑὶς ἀοοῈ 5 
ἴο ἃ τη8η ΡΟΥΘ ΙΥ ἀοαῖ, Το Ἰοἴτοτβ δηαὰ δ} 80 ]65 οἵὗὁἨὨ Τῆ6 ΒΙΌΪΘ ὉΤῸ ΠΟ ΤΟΤΕ δϑογο ἤδη 
ἴΠο56 οὗἩἨ Δηοίμοῦ ὈΟΟΚ : ἰζ 18 [16 Β60η86 δηἀ τηδδηΐηρ ΟἿΪΥ τη δἱ 5 αἰ ν! Π6}]} ἱπδρὶτοα; δυ ἃ ἣδ 
τδὲ σοπδίογα ΟὨΪΥ 16 ΤΟΥΠΊΘΥ ΙΩΔΥ 88 Ὑ76}1 οηϊογίδίῃ ἰτηβ ΙΓ τ ἢ (Π0 δρΟΙ] ρ-Ὀοοκ." 
1 ἰνοῖνγ Οὔϑοὶοβ, δβοοῖ, νἱἱ. ὃ 95, 

4 ὦ ΤΉΘΙρὮ ἴπ6 ΠδίιΓΑὶ ΤΠΔῚ ΤΩΔΥ Ὑγ611] που ρὮ ΔρΡγοβοηἃ (Π6 Ἰδοῦ δῃ ἃ στδιηπηδίῖςσα)] 
80η86 ΟΥ̓ {Π6 ψοΓά, γοῖ [5 ρΟΥΨΟΣ δπὰ ΘὨΟΓΡΎ,--- ᾿Πδὲ ᾿Πδιη δύνα, ῬΟΥΒΌ ΑΒ Υο ΓΟ ΥΒΟΓΘΌΥ 
1 ψογΚ8 ΠΡΟΠ ΟἿΓ ΠΟΑΓΙΙβ, --- 18 ῬοΟΌΪΑΣ ἴο (6 ΘΡΙΥΙΣ ; δηά, τπογείοσο, τοέλοιί λὲβ αἰεία {ἴχλ0 
ογρίαγα, ν 116 1δ 1169 Οροη ὈΟΙΌΓΟ ΟἿἹΓ ἐγϑὲ, ΤΩΔΥ͂ 8111 ὕὍ6 88 8 ὈΟΟΚ δαὶ 8 βοδ]οὰ ([Ξα. 
χχίχ. 11.), δηἃ θὸ 88 ἱποῆεςσιϊνο 85 ἴΓ τ86 σΠδγβοῖοτθ τ γὰ ΠΠ6ρὶῦ]6." Ιδϊά. βοςῖ, υἱἱϊ. ὃ 94. 

Τ Νοη οἵ ἀυδίϊαηάιιπι, νἱγὸβ ὈΪῸ8 οἱ νυ λ1158 αἰνίηδο σα ρ 108 8] αν ασὶ ἃ ϑρίγίτυι 1)εὶ ἱπ 
βου ἦο βοσ ρζαγε βοηϑι:, ἱπ [18 αὐ θπὶ γοῦ 8 αὰδο Ῥτορτίὰ δὰ δάστι οὐ τηοΓῸΒ ρογιποηῖϊ, 
--- ποεῖ, πδτατο Ππῖογργο 8. Νονὶ ᾿Τοαιδιηθηιϊ, "ἢ. 95. Τὐρβία, 1792. Οη {86 ἱπιο]16ς- 
ἔιὰ} ὅπ τπόογὰΐ δ! βολι]οη8 ἴῸΓ [Π6 βιιαγ ἀηὰ ἱπιιγργοίδιίοη οὔ ἴπ6 ϑουϊρίπσοα, 5606 
Ψο]. ΤΠ. ΡΡ. 202---211. 
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Ιῃ ογάοϑυ, πουγθυοσ, ἴο βίυθαγ ὑπ6 Θογιρίυγοθ αὐρἢί, 10 Βῃου]ὰ Ὀ6 το- 
οΟἸ]οοἰοα ἐπαῦ {ΠΟῪ 8. ποῖ ἰὸ Ὀ6 δοπίοιμραίθα 848 ομθ ϑηθγα ὈοΟΪΚ οὐ 
ἰγϑϑίϊβθ. “" Τὴ Κηον]οᾶρθ οὗ ἀϊνὶπο συ 18, ἱπά66α, ραγίδου  Υ ἀἰβιϊποι 
ἔγοτα Ἀυτλδῃ 8016 Π06, 1π (μα 10 Θηδηδίαϑ ᾿τητηθαϊδίοὶ νυ ἔγοιῃ {μ6 ἐουπίδιη 
οὗ [πδηϊθ ὙΥ Ἰβάομῃμ,. Ὑοὲ 88 11 {818 ἴῃ οομημηοὴ γι υϊηδη βοίθῃσο, 
ὑπαῦ 10 18 τηδ6 ὈΥ͂ 1.5 Πολν θην Αὐΐμοῦ ἴο ἤονγ ὑ{πγουρἢ [π6 Θμδππο] οὗ 
Βυμηδη ᾿πϑίγυοίίοπ,. ἮἘΥ Π1]6, ἐΠΘΓΘΙΌΣΘ, τος γεοεῖυε τέ ποὲ αϑ ἐδ6 τοογά ὁ 
πιέη, δμέ αϑ ἐξ ἐδ ἐπ ἐγειιδ (λ6 Ῥοτὰ 9. Οοα (1 "ΙΏΘΦΒ8. 11, 18.), νγα ταυϑι 
πον γί 6 1688 Θχϑιμῖη6 10 88 10 18 ΔΘ] νοτϑα ἴο 8, ο]ο Βαά ἴῃ ἐῃ ἰδησιιασθ 
οὗ τλθῃ, δηὰὶ βυδ)θοῦ ἴο {Π6 σθμ6ΓᾺ] τῸ]68 οὐὗὁἩ Βυμηδῃ οοτηρόβιίοη. Το 
ἀρίογομοα ἀπὰ6 ἴο 10 88 ἃ ἀϊνη6 ργοάποίίοη ἄοοθβ ποὺ ἱπίοσίοσο ἢ {Π15 
Ργονίῃοα οὗ πυμδῃ ᾿Θαγηΐηρ ; 10 ΟὨΪΥ δχαοίβ Βα τω βϑίοη γΠΠ τοβρϑοῦ 
ἴο {π6 δι] οὐ-τηδίζον οὐ {ῃ6 τανϑδοη, ἰο ψο ἢ (μ6 οὐ ἐϊοα] ἰηνοβ- 
τραιοη 15 ΘΠ ΓΟΙΥ ΒΟ θοσαϊπδίβ.᾽ "} 

Βυῦ Ὀαβι 68 ὑπ6 ραγαπιοιιηῦ πῃ ρογίδηοα οὗἩ {Π6 οοπίθηίβ οὗ {μ6 ΗοΪν 
ϑουρύυΓο8, ἃ ΓΙ ΠΟΙ ταοίγα ἰο {πὸ ΑἸΠΠσοηὺ βίαν οὗὁἨ {Ποπὶ ῥργαβοηῖβ 
1861 τῇ {86 ἴδ ] 168 τΠαῦ ἀγὸ οἴδβσοα [0 8 ἔογ 0818 ρᾷγροβα ὈΥῪ {6 
ΒΟΠΊΘΤΟΙΒ ΡῈ] οη 8 Οἢ {πὸ οὐ οἴϑηλ δηα τη ογργοίδίοη οὐ {πΠ6 1}10]6, 
ὙΠ1Οἷ πᾶνο Δρροᾶσοα αὖ ἀἰβἔογοηΐ (1ηλ68, δα τ ]οδ6 ταοϑί γα] Ὁ]6 ΡΓο- 
οορίβ 1ὑ ἴα [Π6 ἀδδῖρῃ οὗ [16 ῥγοβϑηῦ σοσὶς ἰο σοποθηίγαίθ, [Ἃ}ἢ {ιοῖ, 
“4 ὙΠ ηρηθ688 ἴο ΚΩΟΥ͂ δηᾶ ἰο ἀο [6 ψΨ1}} οὗ ἀἀὐοά, 10]}168 ἃ ψΠ]]ης- 
Π685 [0 ταβοσί ἴο 811 πΘΟΘΘΒΑΣΥ Π6]08 ἴῸΓ δαναποοιηθηῦ ἴῃ {πὸ ἐγ, 
84 [ὉΓ ΘΟ. ΣῪ σαί ηβὶ οστοσ. 52. ΤΠ να] οὗἨ βιιο ἢ 6 ]ρ08 τῦᾶϑ ΠΌΡΟΥ 
ηποϑομϑα, οχοορὲ ὈΥ ἴπο86 ψῆο οὔοβα ἴο ἀθβρῖβα συ μαῦ {π6 Υ αἸα ποῖ 
Ροββθθθ. “ΠΟΥ ἅΓ0 ΟΥ̓ αἸβ. Πρ. 15}:6 4 ναΐϊι6 τη ὑποοίορυ ; Ὀαΐ {Π6η, 
ἱ|κ δυοσύ ὑμπὶηρ εἶδ ἱπαὺ 18 Ἄδχοθ]θηΐῖ, ΠΟΥ ἤανο {ποὶσγ ργονῖηοθ. 
ὙΥΒ116 186 Υ 8.6 ΒΌΡΓΘΙΙΘ ἴῃ (ἢ 6 ΘΟΠΟΘΙΏΒ οὗ Ὠυϊηδηῃ ᾿ηνοϑιιρδίοη, {ΠΟῪ 
ΔΓΘ Βιιθογαϊπαίθ ἴῃ (μο86 οὗ ἀϊνίπθ. ὙΠ ΟΥ οδμποῦ σοπιτηιηϊοαίθ ἃ 
τσ ῦ ἀἰβροβιθοη οὗ μοαγῦ, ΠΟΥ δὴ (ΠΟΥ ΘΟμροηβϑαΐθα [ῸΓ 118 ΒΡΕΘΏΟΒ. 
Τι Κα [06 γι οΌΓ οὗ {π6 δῃοϊθηΐ ΜΟΥΥΪΟσ, ΕΣ δα Ὡδῦνο νἱσοὺσ οὗὨ {{Π|6 
ἴγάτηθ σδῃ ΜΊ6] ἃ (ποῖ τι δἰοσίποθθ απ 8.Ὁ1}}, ΓΠΘῪ δΓὰ ἫΝ ἀσἴρησα 
δηα ογῃμδιηθηῖ : θὰΐ 1 {Π18 νἱσοὺῦ Ὀ6 ψδηϊηρ, [ΠΟΥ ἀγα οὗ πὸ δάνδῃ- 
ἴλραε θδίαυον ἢ ΠΟΥ Ὀδοοῖηθ, οὐ {π6 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, 8 Ὀυγάθη πα δῇ 
που σϑησο.7 Α ργδοίιοαὶ βίδίοιηθηῦ οὗ {6 νδυϊοῦϑ δἱἀβ ἴο {Π6 
Ἰηἱογρτγοίδίϊου οὗ [86 ϑοτιρίυγοθ ψ1}} Ὀ6 ἔουπα ἴῃ ἰῃ6 βοοομα υο]υπιθ 
οὗ {π|8 ΟΥΚ. 

“1 δῇ Βρϑὰκ 1 ἔγοτηα δχρϑυίθπ66,7 ΒΑΥ8 ἴΠπ6 οοἰο γαῖα ΕΥΓΆβηλι8 , 
ἐς (Παΐ {Π6γὸ 18 116 Ὀθηοαιὺ ἰο Ὀ6 ἀεγινοα ἔγοι {π6 δου ρίυγοϑ 1 [ΠΟῪ 
μ6 γοδα ΟυΥΒΟΥΪΥ ΟΥ̓ ΘΑτο οβϑὶυ; Ὀὰΐ 1 ἃ τηδῃ Ὄχϑσοῖβα ΠΙη}56}} {Π6 το ἢ 
ΘΟΠΒΙΔΗΙΥ δια ΘΟΠΒΟΙ ΓΙ ΟυΒΙ Υ, 6 88.8}} ἢηα βιιοἢ δὴ οἴοδον ἴῃ ΤΠ ΘΠ 
85 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ἔουιπά ἴῃ 8ΠΥ οΟἴΒοῚ ὈΟΟΚ υν)αϊβοουον." --- “ ΤΏ σεημῖηο 
ΡΒΙΪοβορηυ οὗἩ ΟἸγῖβι," θᾶ γ8 {Π6 βαπηθ οτωϊηθηῦ βοβοαν ἀπά ογιο, “ ὁΔη- 
ποῖ δα ἀοτινοα ἔγοπὶ ΔΏΥ͂ ΒΟΌΓΟΘ 80 ΒΟ ΟΘΒΒ ΪΪΥ 88 ἔσομαι ὑπ6 ὈοΟΚ8 οὗ 
{πη αοδρο8 ἀπά {μ6 Αροβίο]!ιο ΕἸ ρ:81168; ἴῃ ΒΊΟΝ, ἢ ἃ τλδῃ ΡΠ ]]ΟΒΟΡὮ 86 
ὙΠῸ ἃ Ρἱουβ βριγιῖ, ργαψίπο ταῖμον ὑπδη ἀγσμέπσ, Ἀ6 ΜΨ1}} πα {πα {Π6Γ6 

1 Ψαητ τι 5 Βατωρίου 1, οἴαΓοδβ, Ρ. 22, 
93 Ὑδηι]άοτι 8 Βαιηρίοη [,οίΓοδ, ἢ. 41. ΤῸ ὙδοΪο οὗ δ᾽8 δβεοοῃηὰ βούζωοῃ, οὐ ἴδ 

ΤΏΟΤΑΙ 4υλ  δοδίίοηθ σοααΐϑιίο ἴὸς ἃ τίσμξ δρργθῃοηϑίοη οὗ ἴ:0 ϑαοσοὰ Ἦοσά, ἰδ {γυ]Υ 
χορ] ηϊ. 

8. Ῥχρεῖ, ἴῃ ῬΑΓΔΡὮΓ, ἴῃ [κι6. Ρ. 30. ΒΔδι]6β, 1538. 
ΠΗ 3 
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18 ποίδίπρ δομάποῖνα ἰο ἐπ6 ΠΑΡΡΙΏ688 οὗ τῆδῃ, δῃὰ {16 Ῥουϊοστωϑηοα οὗ 
ΔΏΥ ἀυγ οὗ υϊηδη 11ἴ6, ΒΊΟΝ 18 ποῖ, ἴπ βοπιθ οὗ [πΠ686 σι άηρβ, [δα 
ἄοψιη, ἀϊδουβδοα, δπα ἀοίοσιιηρα, ἴῃ 84 οομιρὶοίθ δηα βαϊδίβδοίογυν 
ΤΩΔΠΠΟΙ.ἢ 

1 Εχίβεῖπο ρύγαπι 1|14πὶ ΟἾσίδιὶ ΡΒ: ]ΟΘΟΡ πὶ ὩΟΣ δἰϊπηὰο [6115 Ὠδυτὶτὶ, αφαᾶση ἐσ ουδῃ- 
6 ]11οἰβ ΠΟ γίβ, χαὰπι ΟΧ ἀροδβίο ςῖβ ᾿ΡΟΣΙΒ.: ἐπ ααΐθτι8 βὶ 415 ρἱὰ ὩΣ ΟΒΟΡΘΙΌΓ, ογαπ ταδρὶο 
αυὰπι σγσωπεπίαπϑ, τΙΒῚ] 6586 ἱπυοηϊοί, ααοὰ φὲ Βοιηϊηΐβ [ε]οϊἰαίοσ, π1}}} φυοὰ δὰ π|1]δπὶ 
Βυ}ι8 νἱῦϑ Γπποϊοηθπλ ρΡοτεϊποδιὶ, ψυοὰ ἱπ ᾿ῖ8 ποη εἷς ἰγδάϊζπμι, ἀἰδοῦξϑατι, οἱ δυθοϊαζατ 
ἘΒΑΒΜυΒ, οἰϊοὰ ἰη χ, Κηοχ᾿ 8 ΟἸγιϑείδη ῬὨΠΟΘΟΡΕΥ, Ρ. 295. 2ὰ οἀϊξ, 
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ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

Νο. 1. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΟΜΜΟΝΙΥ ΤΕΒΜῈ.) ΤῊΝ ΑΡΟΟΒΥΡΗΛ. 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1, 

ΟΝ ΤῊΞ ΑΡΟΟΞΕΥ͂ΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΑΥ̓ΤΑΟΗΞῸ ΤῸῪ ΤῊΗΕΒ ΟἿ ΤΕΈΒΤΑΜΈΝΤ. 

[Πεεννεα ἰο ἵῃ Ὁ. 46. 977 ἰλίε Ῥοΐκηιο. 

ΒΕΒΙΡῈΒ {86 δοτϊρίυγοβ οὔ {μ6 ΟἹά Τοβίαιηθπς, Μ᾿ ἈΙΟΝ. ἀΥΘ ἀπ ν υβα 
δοκπον]οαροα ἴο Ὀ6 ρεπυΐπο πᾶ ᾿πδρίγοᾶ τυϊτίηρθ, μοί ὈΥ {86 ον ῖϑὶι 
δηὰ (δ γιβίιδη ΟΠ υσοῖοθ, ὑπ ΓΘ ἀγα βονοσγαὶ Οὐ τι, ραγΪΥ ἢ18- 
ἰοσῖοαὶ, Ραγιγ οἰ μοαὶ, δηᾶ ΡΑΥΕΥ ρορίοδὶ, τ μον ἀγὸ ἀδι} }γ ρυϊπίθα 
δὶ (86 ὁπ οὗ {π6 Ο]ά Τοδίδμχθηΐ ἴῃ [86 ἰαυροῦ ΘΠ] 0η8 οὗ {86 ἘΠ πρ] 18} 
ΒΊΡ]6, 88 Ὑ76}1 δ8 ἴῃ ΣΔΩΥ ΘἀἸοηΒ οὗ Τωυἱποσ ΒΒ Οοτηδῃ Ὑ ογδίοη οὗ 
{π6 ΒΙ0]6, -- απογ ([π6 Δρρο]]αἰΐοη οὗ 186 ““ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ," --- [πῇ 18, 
ὈοΟΪκΒ ποῦ δβατη θα ᾿πίο [Π6 βαογθά οδποπ, Ῥοῖηρ οἰ Π6Γ Βρυτίοιιβ, ΟΥ δὖ 
Ἰοδϑὺ ποῦ δοϊκῃον)οαροα ἰο Β6 ἀϊνίπο. ΤῊΘ πογὰ Αροοσυρδα 18 οἵ ἀστοῖς 
ΟΥρΊη, δῃα 18 οἰ Ποῦ ἀοτνοα ἔγουα {86 τογὰβ ἀπὸ τῆς κρύπτης, Ὀδοδι36 
{π6 ὈΟΟΚΒ ἴῃ αιιοδίϊομ 6 γα τοιηονοά ὕγοπι ἐδε ογγρί, ομοϑί, δὐκ, οσΣ 
τροορίδοἶθ, ἩΒΘγοῖπ ὑσοσο ἀθροβι θα {π6 ββογθά θοῦβ, (88 δυιβοσυ οὗ 
ΠΟ γ88 που ἀουθίοα ; ΟΥ, ΟΣ ὈΓΟΡΘΌΪ, ἔγοτα (μ6 νογὺ ἀπο- 
κρύπτω, ἴο ἢΐάε οΥ σοποεαῖ, ὈδοΔυδβα ΠΟΥ ὙΟ͵Θ ΟΟποθαὶ θα ἔγομι (δ 
ΘΘΠΘΓΆΪΙῪ ΟΥ̓ τοδάογθ, ὑπο ῖγ δ ΒΟΥ ποῖ θοΐπρ τοοορπϊβοά ὈΥ {86 
ὈΠΊΨΟΓΒΑΙ ΟΒΌτΟΝ, δηα Ὀδόδυβα {ΠΟΥ ἀγα ὈΟΟΪΒ ΓΙ ΔΙῸ ἀοδ αἴθ οὗ 
ῬΓΟΡΘΙ ἰαΒ.1ΠΊ0 1415, {πον ΟΥρΊηδὶ Ὀαΐηρ Οὔθοῦσα, δηᾶ ἰμοὶσ δι ΠΟ ΥΒ 
ὈΠΚΉΟΜΨΗ. 

ΤΗ6 Ῥχοιεοϑίδπὶ ΟΠ Όγομο8 ποῖ ΟὨ]ΥῪ δοοοῦμΐ {μοθα ὈοοΪ8 ἰο "6 δρο- 
ΟΥΡΙα], δῃἃ τ Υ ΪΥ πυσηδη ΘΟΙΙΡΟΒΙ ΠΟ. 8, ἩΒΙΟΝ ἀγα οϑίθοιηθ βυςοἢ 
υγ ἴδ6 τηωοάϑσῃ Οδυτγοῖι οὗ Ββοπηθ, 88 {86 ργαγοσ οὗ Μδμδββθι, {π6 τηϊτὰ 
δηα ἔουσιΒ ῬΟΟΚΒ οὗ Εϊβάγαβ, {π6 δά ϊιίοη δ ἴῃ οῃμὰ οὗ ον, απά [Π6 
Βυπαγοα ἀπά βέγ- ἢγβὺ ῥρβαῖπι; Ὀαῦ αἰ80ὸ [19 10] τὶς ῬΟΟΚΒ, τ πϊ οὶ 
{πδΐ ομαχοῖ ρ]δορα ἴῃ [Π6 βᾶπὴθ σϑηῖ 1} {86 αἸνΊ ΠΟΥ Ἰηβριγοα δῶν 
αηὰ {πὸ Ῥχορδοίβ, ὈΥ (Π6 ἄδθοσθα οὗ {π6 ἔουχίδι βϑδβιοῦ οὗ ποῖ ᾿δδί 
σου 61}, σοηνοηρά αἱ Ττοηί, ἀαϊοά Αρτγ] 81}, 1646, νἱΖ. {π6 ὈοΟΚκ8. οὗ 
Τοῦιῖ, δΦυ1ἢ, {π6 Δ ]0η8 ἴο {[π6 ὈοΟΚ οὗ Εδίποσ, ὙΥβάοσ, Εὐοοῖϊο- 
βἰδβίζουιβ, Βαγυοῖ {πΠ6 ργορβμοῦ, ψτῈ [86 ΕΡΊ8116 οὗἁὨ Τ γοταίδῃ, [Π6 βοηρ 
οὗ 186 Τῆγοο ΟΠ] ἄγοη, {Π6 δίοσυ οἵ ϑυβαηπα, {Π6 βίοσυ οὗ Β6] ἀπά {16 
Ὀτασοι, δπὰ (μα Βγεὶ δῃὰ ββοομα ὕοοκβ οὗ Μδοοδαθαι. [ 18 ποῦ αἱ ῇ- 
οὐ] ἴο δοοουὰηΐ ἴον {πΠ6 τηοάογῃ ΟΠ σοι οὗ Βοπηο᾿β οἰαβδὶπρ' (Π6 86 ὈΟΟΚΒ 
διηοηρ {Π6 ἀἰνηο!ν ἱπβρίγοά ϑογρίυγοβ οὐ {π6 ΟἸἹὰ Τοβίαπιοπί. [1ἢ 
οογίαϊη οὗὨ [Π686 Δροσγυ μα] ὈοΟΚα, ἀοοίτπο8 ἄγὸ ἰδυσῃῦ ἀπ μγιούϊοοβ 
ΤῸ βαῃοιοηοα, τ ΠΙΟἢ ἀτὸ ἐουπα ἀπιοὴσ {Πις ἀοοίτ ποθ. οὗἁὨ {Ππ| Ἐοπι ἢ 

“ΜΗ 
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ΟΒυγοῖ; δαΐ τ ἈΙΟΝ σαηποῦ θ6 τοοομοὶ]οᾶ ἢ πρὶ 18 ἰδιισαῦ ἴῃ {6 
δοπυΐηα βου ρίυγοθ. ὙὍΤηΟ Δροσγυρμδὶ ὈΟΟΪΚΒ αῦονθ οηυπιογαίθα ἅΓῸ 
ἘΠΘΗΪΠΟΙΒΙΥ γαὐ)εοίοα ὉΥ 41} Ῥτοίθδίδηϊ Οδυσοθθβ ἔτοπι {π6 αἰνιποὶν 
ἱπαρίγοα ϑοῦιρίαγοθ, Ὀοοδῦβα {ΠΟΥ͂ ΡΟΒΒΟΒ8 .ΠῸ ΔΕΌΪΟΓΙΥ Ὑδίθυου, 
οἰ Υ ἱπΐογηδὶ ΟΥὁὨ δχΐοσηδὶ, ἴο Ῥγοόοουγα {πο ὶσγ βατβδίοη ἰηΐο {Π6 βαογοά 
Ο8ΠΟΏ, ---- [6 ΟὨΪΥ τὰ]6 οὗ ΟΌΥ δὶ δηα Ὀγϑοί66. 

1. ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ῬΡΟΒΒΕΗΞΒ ΝῸ ΙΝΊΤΕΒΝΑΙ, ΑὙΤΗΟΒΙΤῪΥ 

ΤῸ ΡΕΟΟΒΕ ΤΗΕΙ͂Β ΑὈΜΊΙΒΒΙΟΝ ΙΝΤΟῸ ΤἸῊΕ ΒΑΟΒΕ. ΟΑΝΟΝ. 

δ 1. Λιοὲ οπὸ Ὁ ἐδιοηι ἐβ ἐσίαπέ ἵπ ριιγῈ αποίεηξ Βιῤίϊσαὶ Ἡδοῦτειο. 
ΜΠ τδ6 Ἔχοθρίίοη οὗ {86 Τουτδ Ὀοοὶκς οὗἨἩ Εἰϑγδβ, ἩΔΙΘῚ 18 ΠΟῪ δχίδηϊ ΟἹΪΥ ἴῃ 

1,αἰῖπ, ὈὰΣ ΡΓΟΌΔΌΪΥ νγᾶ8 ἰγδηβίαἰθα ἔγοπι ἴμ6 ασθοῖ, 186 δροοσυρβδὶ ὈΟΟΚ8 ἡτοσὰ 41} 
τ ἴθπ Ὁ ΑἸοχαπατγίδηῃ 96 078 ἰπ (86 τρεῖς ἰδῆσυδρο (δουρὶ βοπια ΤΟΥ ΟΥ̓ ΣΙ Ώ5}γ 
τε τἴθη ἴῃ Ηοῦτον }) ; δηὰ ὉΥ ὑδοπὶ γοσὸ ἰπϑοσίθα 1π {δοῖγ ϑοριυδρίηῦ νογβίοη οἱ 
186 ΟἹ Τεβίβειοηῖ, δἱοηρ πεῖ ἢ ἰη6 βαοσοὰ ὈοοΚβ οὗ ϑδοτίρίατο [Ὁ 18. δὴ ϊξίοσὶςαὶ 
τηδίζον οὗ ἔδεϊ, ὑπαὶ 186 ὍΜΑτΝ Ἰαηζυᾶρα γγαβ ποὺ Καοσῃ ἰὸ ἰδ6 96 075 ὑπ1}} Ἰοωρ, 
αἴνον ἰπϑρίγαϊοη μδὰ οοαδοά, δπὰ [16 οδποη ὁ ἴδε ΟἹὰ Τοβίδσμθηϊ γγ88 οἱοδβοά. 

δ 2. 7ΤΑεν τοογὸ αἷϊ ιογϊζἑεη διιδεεφμοπεϊν ἕο {λ6 οοβδαίίοπ ὁ δε »το- 
»λοίϊο 5ριγξ. 
η {86 ργΟΡΒΘΟΥ͂ οὗἩἨἁ Μαϊδολὶ (ἰν. 4---6.}) 10 18. ᾿πυϊπηαϊοα ἐπα αἴζον Εἷπὶ πὸ ῥσορβοῖ 

βου ὰ δγι86 ὑπ] Φοδη ἴπ6 Βαριϊδὺ, [Π6 ΒαΥ ίπρον οὔ 86 Μοβϑίδι, βδῃου ὰ δρρθασ ἴῃ 
{86 βρίγῖξ δῃὰ μόνον οὗἁὨ ΕἸ] Δἢ ; δηὰ ὑπ «[6ν)γ8 υπδηϊμπλουϑὶν ἀστοο {Ππδὺ [86 ργορμοῖσ 
ΒΡΙΓΙ σοαβοαὰ τῖἢ ΜΑΪδοΒ. ὙΠ δυῖμπον οὗ [16 ὈοοΚ οὗ  Ἰβάοιι ἴον ἰπβίδποο »γχε- 
ἑοπαῖς ὑμϑὶ 1ὺ γγ8 γι ΌΥ ΒΟΪοϊηοῃ ὑσροῦ ̓ ἰ6 Ῥογβοῃαῦθϑ ἴῃ Υ1}}. 2]. δηῃὰ ἰχ. 4, ὅ.) 
--- ἃ ῥργοίθηβϑίοη ποῖ ΟὨΪΥ πη} ἘΒΕ}Υ [αἾ86, Ὀὰϊ σοὶ 4180 Ῥγονθβ [δὶ ὈΟΟΚ ποῖ ἴοὸ 
ἢδνα Ὀδθη ᾿πβρίγοθ. ἘΕῸΓγ, ἴῃ 1η6 ἤγδὶ ρΐδοθ, [86 δι Ποῦ, ὙΠΟΘΥΟΡ Ἀ6 νγϑϑ, ΠᾺ5 ΠΠΔΏΥ 
ΔΙ] δ᾽ ἢ 8 ἴο, ποῖ ἴο Β4Υ αυοίδιοῃβ ἔγομι [δαϊδὶ ἢ, το ἀϊὰ ποῖ ΡΓΟΡΒΘΒΥ {}}} ΠΥ ΔρῸ5 
αἴεν ἴμ6 1616 οΥ̓ Βοοπιοπ, δπα σομβοαι ΉΕΠΥ ἴ86 Ὀοοὶς σου] ποὺ ανα Ὀδθη τε τἴθῃ 
Ὀγ ᾿ἶπ. δασοηάϊἶγ, 1ὑ ΓΟρΡτΓοβοηδ ἴῃ 18γ86 1165 (Υ ἰδάοταῃ χν. 14.) 85 Ὀθῖηρ ἱπ διδ)εο- 
ζΐοη ἰο ἰλοὶν' ὁποπιΐθα ; ὙΟΓΘᾺΒ 6 ΚΠΟῪ ἔγοτῃ {}|ὸ βαογοὰ τ ἴπρβ, (μα ΠΟΥ ἘΟΣΟΙ 
δτοαῦ ρ68ςο6 δηα Ῥγόβρουὶ νυ ἀυγὶπρ αἱ ἐλε ἀαγε οὐ ϑοίοπιον : ιυλέη ὡμάαλ απή 1σταοῖ 
αιεοϊϊεα δαζεῖψ, ουονῳ πιαπ ὑϑπάον λὲδ υἱπα απ πάν λὶΣ ἤρ-ἶγοο (1 ἸΚΊηρ ἵν. 2δ.) ; δῃά 
ἔλε Ἰ,0ᾺΡ ρᾶνα ϑοϊομπιοῃ γεδέ οπ δΌοτΥ δἰδ, 50 ἰδὲ (Π 6 ΓῸ τ͵8ἃ58 ποίέλον δυινὶ πον' αἀσεγεσνῳ 
Οσομγγθηί. (ν. 4.) ΤὨϊγά]γ, (818 Ὀοοὶς οΟηίΔΙ 5 βουογαὶ ποσὰβ Ὀοστονθαὰ ἴγοια 186 
ατβοΐδῃ ρϑπη68, ἩΓΒΙΟΝ ὙΓΟΤΘ Ὡοῦ ἴῃ 1186 ΤῸΓ ΤΩΔΗΥ͂ ἈΡ68 δον [86 [ἴπ|6 οὗ ϑΘοϊοιποη, δὰ 
π ]οἢ ἀσηηοπδίγαίθ (Πδὶ (6 ΔΌΠΟΥΙ νγ88 ἃ Η 6] πἰ δος 76 Ὁ, ττὰο ᾿ἰνοὰ δὴν Βυπάγοαβ 
οὗ γοδγβ αἴνος (π6 οοβϑαείίοη οὗ (86 ρτορβοίίο βρίγιι.2 850 86 δυΐδοσ οὗ (δα ὈοΟΚ οἵ 
ΕςοἸοδἰαδίίσυβ, ἴῃ χὶν ϊ. 24, 2ὅ., Ρ] δἰ ΠΥ 4} 468 ὕο ἴ6 ΒΔΌΥ]ΟὨΪΒἢ σαριϊνῖγ. 

δ 3. Ννοί οπε ὁ ἐδιδ ιογἱΐεγ8 ΟΥ απμέϊογ» οΥΓ ἐΐεπι, ἐπ αἰτοοὲ ἐργπεδ, 
ααυαποος απν οἷαῖηι ἐο ἐπιϑρίγαἴϊοπ. 

Οπ 186 σΟΠΙΓΑΓΥ, 80 ΚΡ ΔΓ 86 δυο γβ οὗ [Π6 δροογυρθαὶ ὈοΟΐ8 ὥτοπὶ δϑϑογίπρσ 
{Π6Ὶγ οὐτη ᾿ηβρίγαϊίοπ, {πδ΄ βοπλα οὗ ἰμ6πὶ δ} ψῆδὺ δηιουπίθ ἴο αἢ αοσλποιοίεαρπιοπέ 
ἐλαί ἰλοῳ τσενὸ ποί ἱπβριγεά, 1Ἴνὰ8 ἴῃ {πΠ6 Ργοΐορσαα ἴο 6 ὈοΟΚΚ οὗἨ ἘοοΪ δι δϑιίσαβ, {116 
80η οὗἁὨ δίγαὶ. Ἰηγοδῖθ {Π6 ΤΟΒΟΘΡ ἰ0 ῬΑγάοῃ ΔΩΥ͂ ΘΥΤΟΥΒ Π6 ΤΔΥ͂ δᾶνα οοτμτ 6] Σἢ 
{γδηβ  αὐησ (Π6 πογὰβ οὗ [8 σταπα μοῦ «9688 ἰηΐο ατοοκ. “ ἘΠ λεγοΐογο ἴεέ πιὸ 
ἐπίγοαί ψοῖι 0 ν»ϑαά τὲ τοϊἱὰ ζαύυουν απα αἰοπίοη, απή ἰο μανἀοΉ πι8 τολεγοὶπ τοὸ πιαν βόδι 
ἐο οοτπθ δἦοτί 077 δόπιδ τοογαΐϑ τολίοὐ 106 λαῦο ἰαδοιγεα ἰο ἱπίεγργο,. Ζυν δλε δαπιο ἐλίηρ α 

1 τοῖα ἰηζογηαὶ ουϊάσησθ ἰδ ἈΡΡΟΑΥΒ ἴδας ἴμὸ ὈοοΪὶτΒ οὔ Φυάιἢ δπὰ οἵ Τοῦϊξ σοτὸ οτὶ- 
ΡΊΠΔΙΥ ψτοπ ἰπ Ἡοῦτον (οΥ (41 466), δπὰ Ψοζοπιὸ βίαῖεβ τπαὶ [πὰ ἤχει θοοΚ οὐ Μδοοα- 
Β608 γνγᾶ8 ΓΙ τ6 ἢ ἴῃ Ηρρτονν. (ΟΡ. ἴοπι. ἱ. ἡ. 822. Ῥασγὶβ, 1698); ἴτγοπὶ της ἰδηστιαροα 
ἘΠΟΥ͂ ΤΟΓῸ ἰσαπδίαϊεά ἱπίο τοῖς. ὙὍθ6 Ῥοοὶς οἵ πο] δὶ αϑιΐοαϑ 18 6 ἰγδηδδιίοπ ἱπίο ασοοκ 
Υ Δεβυδ (μ0 βοπ οὗ ϑδγδεϊ, όσα δὴ ἱπιρογίδοϊ πσοτῖ οὐ ἢἷθ στδηα δι μοῦ, νυ ο, Πὸ διδῖοα (ἴῃ 
το Ῥτοϊοριθ ἴο {}}|8 ὈΟΟΚῚ), τυτοῖο ἰῦ ἴῃ Ηοῦγοινν. 

2. Ο(οπηραγο 8. ἃ. 1. ἢ [54. [ν]. 1. 11. 14, τυ ἢ 184. ἵν]. 4. δ.; νυν. 18, ψἢ [ε8. 11Χ. 
17.; ἰχ. 18. στ (ἢ 1β8. χ]. 18, 14.; δπὰ ἌἽδροοὶβ}γ χίΐ!. 11--- 19. ἢ 184. χὶῖν. 18 --- 17. 

3. ὁ βαρίοῃ ἰδ," ΒΔΥ̓Β ΦοΓΟΙΩΘ ἱπ 8 Ὀγοίαςα ἰ0 ἴῃ ΒοΟΚ οἵ Ῥχγονοσῦβ, “ ἀρὰ Εθγοβ ἢὰ.5- 
αιδπὶ οδῖ; πίη οἵ 'ρδ6 βέγ].18 αὐοδπὶ ο]οαιοηταια στοά ]εῖ. (ΟΡ, ἴοτῃ, ἱ. Ρ 8398.) 



ΟΥ̓ ἐλε Οἰα Τεείαπιοηΐ, 47Ὲ 

μἱογοα ἴῃ Ἡδεὗτειρ, απα ἰγαπεϊαίοα ἱπίο ἀποίλον ἰοπιιο, λαῦο ποέ ἐλ6 ϑαπιθ 3ῶγοο ἱπ ἰλοιε: 
απά πο οπΐψ ἐλοπε ΠΉΜΕῚ διέ αἷδο λα ἰαιο ἐἰφεῖ Γ ἀπά ἰλε λοίβ, ἀπά ίἰλε γεδί ο77 (λὸ 
δοοῖς, λαῦο πὸ δπιαϊ αἰ έγεποθ τολεέπ ἐλεν αγὸ ϑροΐδη ἱπ ἰλεὶγ οἱσα ἰαηριαρο." ἼἿΠ1 
Μ8ος-. ἱν. 46., ’χ. 27., ἀπά χῖν. 41]... 11 ἰα σοῃζοεαδοαὰ {μδὺ {ποτα γγᾶβ δὲ πδὲ {Ππ6 πὸ ῬΓΩ- 
ῬΒοὶ ἴῃ 15γβ6]  : [Π 8 βοσοπά ὈοοΪς οὔὗἨ Μδοοβῦθοβ (11. 28.) 185 δὰ δνονθὰ δυγίάρπιοηι οὗ 
ἔνα ὈοΟΪκΒ οὐ ΚΙ ΔΙ Ἡτι θη ὈΥ δδου οὗ Ογγθηθῖ; δηᾶ {86 δυΐδοσς οοποϊ εἶθ τὶ 
ἐ0)6 Φ0] ον τογάβ, τυ ο ἢ ἀτ ΟΥΡΟΣΥ ὉΠ ΝΟΣΊΩΥ οὗ 8 Ῥέτγβοη τε ἰπρ' ΟΥ̓ ἱπβρί γαιίοη : 
---“ 77 1 λασε ἄοπο τοοϊῖ, απὰ αΔ ἰς Πιὶπρ ἴλδ δἰονῳ, ἰδ ἃς ἰλαΐ ιολίοὶ  ἀΔεσ; δι, ἵ 
«ἰεπάενίῳ ἀπά πιεαπῖψ, ἰΐ ὧς ἐλαξ ιολίοὺ 1 οομϊά αἰαῖπ ιπίο." (2 Μαος. χν. 88.) 

4. Τὴε Αροογυρλαῖ οολθ σοπίαϊπ πιαπν ἐλίπος ιολίοἢ ἀτὸ οἰξλον 
ἘΑΒΌΤΟΥΒ, οΓΥ᾽ ΟΟΝΤΒΑΘΙΟΤΟΒΥ ΤῸ ΤΗΕ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, ἐπ 
,7αοείδ, ἀοοίγίπες, ἀπά πιοταΐ ργαρσίϊοε, απὰ αἶδο σοπέγαάϊοίοτῳ ἴο ΑΟΤΗΕΝ 
ΤΙΟ ΡΒΕΟΚΙ͂ΑΝΕ ἨΙΒΤΟΕΥ. 

“ΤΠοΤο 186 ἸΠΙΘΥΏΔΙ ουὐἹάθησα ἴῃ {μ686 Ὀοοΐκα ἰ0 ῥγουα ὑπδὶ (ΠΟΥ͂ ἀγα ποῖ οδποηϊοαὶ," 
ΟΥ̓ ἱηδριγοὰ. “Α ὈΟΟΚ σϑπποῦ Ὀ6 ἔγτοπι αοὰ νϊο ἢ σοπίδϊ 5 ζαἰβομῃοοᾶ, οὐ νιοὶ οχ- 
ῬτΕΒΟΙΥ σοηίτλα ἴδ ἀοοίσπε8 στ ῖοΒ στὰ Κποὺ ἴο Ὀ6 ἤγτοαι ἀοἄ. Ὑῇι6 βεϊ ον! ἀθποίηρ 
ῬΟΝΓΟΡ ΟΥ̓ (6 ΘοΣΙΡΙΌΓΟΘ δἰὐοδίβ ἐμοῖς ἀἰνῖηθ δ ΒΟΥ  Ὀυΐϊ [86 586][-οοηίαἰποὰ ον!- 
ἄσποα οὗ ἴδ6 8 ῬΒδὶ ὈσρΟΚ8 ἰθηβ ὕἴο ῥγονθ ἰδδὲ ἔθου αν ποῖ [86 οδβαγδοίοσ οἵ 
16 ογδοῖθβ οὗ ἀοά, δῃὰ ἴδνα πο σρῃΐ ἴο ἃ ρἴδοθ δπιοηρ (μοη).᾽" 

Α ἔδυ ᾿ἱπβίδῃσοα, ουἵ οὗὨ ἸΏ ὙΠΙΟΣ ταὶσς Ὀ6 δἀἀυορά, νιῖ}} δυῆοα ἰο ἀοτηοηδίσαϊα 
186 ΘΟΥΤΘΟΐΏΘ658 Οὗ (818 Οὐβογν δι ο. 

[1.1 Ταδιΐώοις διαξεπιοπίε. 
(1.) Βοδὶ οὗ 186 οδαρίοτβ οὗ {86 Βοοῖς οἵ Ἐξίβεσ, χ. 6. Α ἐεἶε γοιπίαϊπ δοσαπιδ 

α γίυον, απ ἰλενο τοαϑ ἱϊρλίέ, απα ἐλε διη, απαᾶ πιμοὶ τραίεγ. 1776λὲ τίσεν 8 Ἐείλεν, τολοπε 
ἐλὲ ἀἰἱπρ'᾽ πιαγτίεα ἀπά πια(δ σμδεη. χὶν. 2. 

(2.) Ἴδ δίουγ οὗ Βεὶ ἘΠῚ Ῥταροη 18, οοηίδββοάϊγ, ἃ τλοσο Βοίίου, ἩΝΙΟΝ σοπίγα- 
αἀἰοίδ [86 δοοουηῖ οὗἨ Π δῃϊο} 5 θεΐηρ οδδὶ ἰπῖο {86 ᾿Ιοπδ᾽ ἀθα. 
κῷ ΤΒ6 βίοσγ οὗὨ τοαΐεν' Ὀδΐηρ οοηνοτίοα ἰηΐο ,γε, δὰ υἱοο υογεᾶ. (2 Μαοο. 1. 
--.Ξ2ῶ. 
(4.) ΤΊ βίοσυ οὗἩ Φυάμ, ἔγουιι [86 ἰϑιοτίςαὶ, ΟΠ ΓΟ ΟΪ]οσ οΑ], δὰ οἵμοσς ἀπ ουϊἶοε 

ὙΠῚῈ πδῖο [ἢ δοουπάδ, 15. 180}}7 οοποίἀογοὰ 85 ἔυΐϊουβΒ. ΑὔῸΡ (π6 σοίασῃ οὐὗἵὨἨ {{π6 
εν ἴγτοπι μὰ ΒΟΥ ΟΠ Ιϑἢ οαρον (βοὴ (86 ὑγδηβδοίίοπδ γοϊαἰθα ἰη ὑπαὶ ὈΟΟΪΚ ὅτα 
δδαϊὰ ἴ0ὸ δανα ὁοσουγτοα), ποτ τῶἣδ πὸ ΝΑΌΧΟΒΟΟΠΟΒΟΥ Κἰπα οΥ̓͂ Αδϑυσία, ὈΥ͂ ὙΒο56 
ἈΓΙΩΥ͂ δυάαα σου] 6 ἱπνβάοά. οδϊ 65, {π6 Ἰοπχ-σοη θα μόδοα, ΒΟ 18 βαϊ ἃ ἰοὺ 
ἔνθ Ὀδθῆ ὑσγοουγοῦ Ὦγ Φυά! ἢ, τουβὲ Βανα οομυϊηυοα οἰρλέν γαδγθ: ἩΔΙΟΝ ἰ8 ἃ Ῥυγο 
βοιίου, οοηἰταάϊοιοα ὉΥ Ὠἰδξοσγ. 

[11.1 ϑιαίεπιεηΐς ισλίολ αγὰ οοπίγααϊοίογυ ἰο (λε Ηϊἰ έονῳ τοϊαίεα ἐπ ἰλε ( ἀποπίοαὶ Βουλε 
απά ἰο οἱλέν διαίεπιδηΐε οομίαϊπεα ἱπ ἰλε Αροοτγρλαὶ Βοολε. 
( ΤΟ δυΐδον οὗ (86 Ὀοοῖκ οὗ 186 Ὑ͵ίϑάοτι οὐὗὁὨ βοϊοπιοη δ᾽ ]υ 68 ἰο 86 ρεορῖὶε οὗ 

Ἰδτδοὶ δ8 Ὀϑϊησ ἴῃ δυδ᾽οοξίοη ἰο (δποῖν δησπιΐοδ, τ ΒΙοΟΝ τγ85 ποῖ (16 6886 ἀυγιηρ 8010- 

ΣῚΠΙῚ Μδος. ἵν. 46. 6 υτἱοδίβ, ἡ ποῦ Φ.ἀδ5 Μδοσαθεσι δ ἀρροϊπιοα ἴἰο οἴοδηδβο τ δλης- 
ἔΠΑΓΤΥ, ΡΒ]Π]ο ἃ ἀονντι [616 δἰτασς οὗὁἨ δυτηςϊ οδετίηρβ, “ ἀπά ἰαϊὰ κρ ἰδὲ δίοπες ἱπ ἰλε πιοωπίαἷπ οὗ 
{δε ἐεπιρίε, ἵπ α ςοηυεπιεπί δ, ὌΝΤΙΙ, ΤΗΕΗΠΕῈ ΒΉΟΥΣΌ ΟΟΜΒ Α ῬΗΘΡΗΚΤ ἰο δῆ΄οιο τυλαΐ 
δὐομίά δὲ ἄοπε νεὶ ἢ ποσὰ." 1 Μαςς. χ, 27. “30 ἰλεγε ΄ὧαε στοαὶ αϑ[οϊείίοπ ἐκ 7εγαοί, ἐλΦ 
ἐϊλε ὙΤΑΝ ΚΕ: ποί εἰποε ἰδὲ ἐΐπιΘ ἰδαῖ Α ῬΏΠΟΡΗΞῚΤ ἯἨΔΒ ΝΟΤ ΒΕΕΝ απιοηρ ἰλεπι." 1 Μδοο. 
χὶν. 41. «ὔειοε απ γτίεείς τρέχε τοοῖΐ ρἱεαδεάώ ἰλαὲ ϑίπιοκ δλουϊα δὲ ἰΒεὶγ ζονϑγποῦ ἴοσ 
ΟΥΟΣ, ΟΧΤΙ;, ΤΉΕΕΕ ΒΗ Ὁ ΑΒΙΒΕῈ Α ΤΑΙΤΗ͂ΣΌΙ, ῬΈΟΡΗΕΤ δθοης ἴΠ6π|. ΤῊΪΐΒ νῶβ 8 ὙΟΙῪ 
ΣΕΥ ΚΔ ὈΪ6 τοδογυδιίοη οὐ ἔδο ραγὶ οὗ ἔδο Φανγίδα ροΟρὶο ; διὰ οΥἱἀθΏΕ]} ΘΟ (Ποὶγ 6Χ- 
Ῥϑειϊδιίοη οἵ α μγορλεὶ ἰλα μκίο Μορεε. (Ἰγευϊ. χυϊ!. 18.) 

5.4 Μδος. ἰ,, 28. “ ΑἹ] ιμοδ6 1δϊηρ9, 1 δΑΥ, δεὶπᾳ ἀδοίαγοὰ ὃψ «ἴαφοπ φ ὕγγεπε ἵπ σε 
δοοῖδ, ιοε υἱἱ αεραν ἰο αὐτιάφε ἵκ ὁπε υοἰμπεε.᾽" 

8. γεν Ενάθηςο οὗἩ Ὠυὲνυίηο Εονο]διίομ, Ὁ. 619. 
4 (βαπιίεσ ἢδ8 ὑγοδυσοὰ ἸΏΔΩΥ δεῦτε οἵ ἰαἰβοῃοοάς δηᾶὰ σοπιγβαϊοιϊοηβ ἰο 106 ᾿παρίγοὰ 

Βετίρίαγοδ, νυ ἢ οσσὺγ ἰπ 16 Δροογγρἧδὶ θΟΟΚΝ : ἀπ 6 ἢδδ {ΓΟ ΡΉΔΠΙΕΪΥ Γοίαϊοά ἴΠ6 δἷ- 
Ἰεχζαιίομβ οὐἨ Ἐοπιδηϊδίβ πνῆο ἢδνα διϊοπιρίοἀὰ ἴο νἱπάϊςδιο ἴθπι. Ῥαῃδίγδαιο Οδέμ 88 
ἴοπι ἷ. ῬΡ. 106---139, ((φηοτα, 1626, οἱ.) Τ6 βάτο βυ )θοὶ 18 δ'ϑοὸ πιοσὶ ΚΟΡΟΜΝΥ͂ ἐτοαϊεὰ 
Ὁ.) οὐ ἰεατηθι σου πίγΥπιδη, 1)γ. Φοῆη Βαϊπο]άβ, ἱπ δἰ Οϑηδιγα Πὐθτγόταπι ΑΡΟΟτΥρνογοτα 
Μειοτί Τοδιίδιηεηιϊ δάνογβυβ Ῥοπιῆςίοθ, ἱπιρτὶ πιὶδ Ἐοδοσίατι ΒΟ Ιαστιίπαα. ΟΡρρέμπμοι μὲ, 
1611. 2 τ΄οπιΐβ, 40. 

πι: 4 



472 Οη δε Αροογυρλαὶ Βοοκξε 

1015 χεΐρῃ, 6 τοδά, ἰηδοοᾶ, ὑμαἱ Βα ϑᾷ ΘῃδΘπλ165 ἴῃ ἴδ 6 ῬΘΙΒΟΙΒ οὗ Ἡδάαδῇ, Εοόσζοη, 
πὰ ὦ ἴα (Ι Κίηρϑ8 χί. 14. 28. 26, 26.), σᾷο νοχϑὰ πὶ: Ὀὰὲ νὰ πουβογο δηά 
{ᾶῷ {ΠῸΥ βυδάποα [ιἷ8 Ῥαορῖδ ; ἀπὰ (δ βΒοβίϑια οὗ (Π6 ἴδῃ ὑγῖθ68 ἀϊὰ πού δα ρῥἶβδος 
1η.}} δον {Π6 ἀδδίῃ οἱ δϑοϊοπιοῃ. 

(2.) Βαγυςῖ 18 βαϊὰ (1. 1, 2.) το βανθ Ὀθθῃ οαγτι θα ἱπῖο Βαδμνίον, αἱ ἰδ σΟΥῪ ἴζηις 
ἤθη Φογϑηλδ ἢ [6115 ὰδ (ΧΠ1}. 6, 7.) ἐλαὺ Β6 νσαβ οαγτὶϑὰ ἱπίο {π6 ἰδηὰ οὗἩ Εἰ υρί. 

(8.) ΤΠ βίου ἴῃ 1 Εβάγαβ 11}, ἰν., Ὀ6 81: 168 γδηςὶησ ΟΥΘΤῪ τρϑτὶ οὗ [86 τα) οβίν δηᾶ 
ΒΛΠΟΙΥ οὗ ἰδ ϑδογοὰ ΥΥ̓ τ ηρβ, οοπχαά!οῖίβ ΕἰΖγδ᾿ 8 δοοουηῦ οὗἩ ἴδ6 σοϊυσῃ οἵ (δα 
6τν8 ἤγοπι Βαρυ]οη ὑμᾶον ΟΥγιι8. 
ΤΠ Βγϑὺ δπὰ βεαοοπα Ὀοοκβ οὐ Μδοοδρθοβ σοῃίσδαϊοὶ οδοῦ οἱ μοῦ ὃ: νἱζ. 
(4.) ἴῃ 1 Μδοο. νἱ. 4---ξ16. Αποοοδυβ ΕΡΙ ρΡμδη68 ἰβ βα: ἴο δδανα ἀϊοὰ πὶ δαδυΐοκ; 

οηὰ ἴῃ 2 Μαοο. 1χ. 28. 6 18 τοργοβοηϊθα 89 αὐἹὴρ ἃ τ ἰβουϑῦϊα ἀθαὶὰ ἐπ ἃ δέγαπρε 
σομηπίγ ἀπιοπν (λ6 πιοιιπίαϊηδ. ᾿ 

(5.) [π 1 Μαςσο. ἰχ. 8. 18. Ψυάλ8 ΜδοσΔΌεουΒ 5 δαϊὰ ἴὸ ἴανο Ὀ66ῃ β[αἱπ ἐπ ἐλε ἥγεῖ 
πιοπίλ 97 ἰλὲ λιπάγοα απαὶ Πν-ϑοοοπά ψοαρ: Βαυῖ ἴῃ 2 Μδος. 1. 10. ἐπ ἐλο λυπαγεα σατ- 
δ00 7 ἀπά εἰρλίλ ψδαν ἰλ6 ρεορίο ἰλαΐ τσεγὰ αἱ ὕεγιαΐεπι ἀπά ἐπ ὕμάεα, ἀπά ἰΐδε σομπεεὶ, 
απα “ιάακ, δοπὶ ργοοδπρ᾽ απ λοαϊίλ μπίο Αγὶδίουϊμδ .. . απά ἰο ἐλ6 ὕεισα ἰλαξ ἐσετὸ ἐπ 
Ἐργρι. ὙΒὺε 088 ἰδ τηδάα (0 Ἰοΐη ἴῃ βεηαϊησ ἃ Ἰοίῦοῦ ΟὨΪΥ ΓΒΙΓΟΥ 81 Χ γ0Η 75 ΑΕΤΕΒ 
Ὧ15 ἀοδίὶ ! 

(6.) ΤΕ δοσοιιηίβ ρσίνθῃ οὗὨ ἴ86 ὑγαηβδοίοηϑ οὐὗἨ ΝΊΘΆΠΟΥ ἴῃ 1 Δῖδοσ. Υἱῖ. ἀσὸ (οί 8}7 
Ἰποοηβίβίθηῦ τ ἢ (86 Ὠαγγδίϊνα ἰῃ 2 Μδοο. χὶν. δηὰ χυ. 

(7.0) ἴπ “τὰς ϑοηρ οὗ ἰ86 ΤΏγοα ΟΠ] άγθη" (ν. 15.) τὸ γοδὰ, ποίλεν ἐς ἐΐλετε αἱ 
ἐλιὶβ ἐπι ρΥγΪΜΟΘ ΟΥΓἹ ῬΒΟΡΠΕΤ : ὙΠΟ 18 ΔΌΒΟ] 6} [Ἀ186, 88 γν6}} ἃ8 ΘΟ; ὑΓϑ ἸοίοΣΥ ἰο 186 
ῬὸΟΟΚ οὗὨ {δα ργορβοῦ Ὠδηϊοὶ. 

(8.) ἴπ τἈ86 ταβὲ οὗ 86 ομαρίοτβ οὐ {86 ὈοΟΪ οἔἨ Ἐδβίδμον, οἷν. χνὶ. 10. ἄγοι γ οοῦ- 
ἐγ Ἰοῖβ {6 σαποηϊοαὶ ὈοοΚ οὗ Εὐβίμοσυ. Ἡδιηδη 19 ἴθογα [οτπιοὰ ἃ αορεώοπίαν. ἴπ 
ΤΊ Βον 11. 1..10. διὰ νη]. 8. 6 15 ἰδυπιϑὰ δὴ Αφαρίίο, ἐμαὶ 18, δὴ Ιωβ] κι, ἀοδοοπά θὰ 
ἔγοιῃ Αραρ, ἃ ἔὍστηοῦ Κὶπρ οὐἨ ΑἸηδ]οκ. 

(9.) ᾿βαγυσὰ (1. 8, 4.) δβᾶγ8 δῖ, ἴῃ (86 αὐΛἢ γοῶν δον [6 ἀοβίγαοίίοι οὗ δογυβα οπι, 
Ὺλθ γεαά ἰδλ6 τσογής 077 ἰλ6 δοοΐι ἐπ ἰλ6 λοατίηρ ΟΥ̓ .υεσλοπίαα ἰδδ 8δοὴ οὗ Χζοαολίπι κὲπρ οὗ 
“7ηιάμπ, πὰ 16 ΘαΓ5 οὗὨ 411} {πΠ6 Ῥϑορία {παῦ σᾶηηθ ἴὸ ἤθαν ἐλθ δοολ, ἥγοπι ἐλε ἰοιοοξέ μηΐο 
(λο ἀϊσλοεί, φυθη ὁ αἷϊ ἐλοηι ἐλαί αιεεἰΐ αἱ [δα γίοπ. "ῊΪΒ βίδτουιθπὶ ἀἰγοοῦνγ σοηϊγωήοῖς 
6 γ. χἸΣ, 10., ποτα πὰ γοϑα (Πδ0 ὁ ΘΥΟμ ΔΒ δηὰ Βασι ἢ πγσογα ἰακοη ἱπίο Ἐργρὺ δἷοσ 
{Ππ6 ἀθαῖῃ οὗἩ ἀδαδ] ἢ. ΑἾ80 ἴῃ Βαγιοῖ 1. 10. πιοηιοι 8 πιδὰθ οὗὨ (6 αἰδαγ οὗ ἐδε 
1ονά : πἴιοτθδβ {Π|0 ΔΙΌΔΡ τ 88 ΠῸ Ἰοησοῦ ἰπ οχίβίθποο, 1 βανίηρ Ὀθοη ἀσδίσογοὰ τ Βοη 
Νορυζαγ-δλάδῃ δεγηΐ ἐλό ἀοιιδο οΥ ἰλὲ Σογά. (δ 6γ. 1}. 18.} 

(10) [πὶ {π6 Ῥοοκ οἵ Τοῦ, 186 δηροὶ {πδὺ 18 ᾿Ιπἰσοἀασοα (ν. 12.) 88 [186 } 7 γοργὸς 
βοηςίησ ὨΙΠΊ86] 88 Ὀδίηρσ ἃ Κἰπδιηδη οὐἩ ΤΟΙ, ἰπ χὶϊ. 1ὅ. σοι γδάϊοῖ8. ΠΙπιβο} ἢ, ὈΥ 
αἰπγησ {πα Βα 18 δρῃδοὶ, οηςο οὗἁὨ [ῃ6. ΠΟΙΥ δῆροὶβ. ὙΠ6 δαῖμον οὗ ἐμΐ8 Ὀοοὶς 85 
4130 αὐἰϊεὰ ἴο ἴπ6 νίονγβ οὗ ἀοἀ επά οὗ Ργονίάδῃοο, ἀρ] ηοαϊοα ἴῃ τμὸ ΟἹ Τοδβίδιμοηῖ, 
ἰοποίβ οἱ Αϑϑυγίδῃ οὐ ΒαΌΥ]οπΐδη οτὶσίη. 

[111.1 Οοπίγασίοίογῳ Ποοίγίποε. 
(1.) Ῥργαγονα ῬὸΒ ἐλ 7) δαά, ---- 2 Μαςο. χίὶ!. 48, 44. Απὰ ὧἦδπ ὧὲ λαὰὼ πιαήξ ἃ 

καϊλενίηρ ἐιγοιμσ λοι ἰλ6 οοιπραπῳ, ἴο ἐλ διπὶ 9 2000 ἀγασῆπικ Οὗ διϊθον, ὧδ δοπί ἐΐ ἰο 
«]εγιιδαίεηι ἰο ΟἾΟΥ α 5ῖη οὔεοτγίηρσ, ἀοἱηρ ἰλογεοὶπ σεν ιρεῖϊ ἀπὲ λοπεδίϊῳ ; 2υγ, ὑῦ λὸ λαά 
ποί ἀορεά ἰλαὶ ἱλεν ἰλαὲ τδεγὸ δἰαὶπ δλοιμα λαῦε τίβοη ἀραΐν, ἐξ λαὰ δεοπ διρεν μοι ἀπε 
ναῖΐπ ἰο Ῥγαὰ 707 ἐδο ἀραά. 
Ω) Ρι δε ΟΥ ἐλ Πεαΐ. Τη αάγαοὶι 11. 4., (86 7 αἱ Βα Ύ]οπ ἀτὰ Ἰπισοάιςοα 

ἃ8. Ὀοβοροδησ {86 ζυγὰ Αἰπισλίν, ἴθ αὐ ὁ 7εγαεῖ, ἰο ἦδατ' ποι ἰλδ ργαψοῦξ οὐ τὰς 
ρα ]8ν»αοἰέ(ο8. 

Βουν {Π|6586 ραββαροβ οοπίγδάϊοι {86 “016 ὕθπον οἱ {86 ϑαογοιὶ Βοτὶρίιτοθ, ΒΒ 
ΠΟ ΜΠ ΘΓΟ οπ]Ο ΟΥ̓ ἈΠΟῪ ΟΥ̓ ὈΓΛΥΘΥΒ [ὉΓ οὐ ὉγΥ {86 ἀραά. Τθα ἀοδὰ ἀγὸ υἱἱογὶγ υπ- 
σοηβοίοιϑ ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΥῪ ῬΟΥβοη δηὰ {]πῶ. 1716 σγαῦσε σαπποί Ῥγαΐδο ἰδοο: ἀραίὰ σαπποῖ 
σοίονναίο (δθο ; λον ἐλπαΐ φοὸ ἄοιση ἱπίο ἰλδ ρὶί σαπποί ἀορο 7ογν ἐὴψ ἱγιιλ. (88. Χχ χνὶ. 
18.) 11:6 εἰρα( ἄποιο ποὲ απν ἐλίπρ, ποίίλοῦ λΛαῦθ ἰδδεψ ἀὴν πιοῦὸ α τοισαγι : ζυν ἐλε 

ι ΠἼοβα σοπίγα ἀἰ σ[Ἰ0Π8 ἃγὸ 80 ἤαρτδηῖ ὑπαὶ ΒοΙ]αγτιῖπο, Οαππα, απὰ οὐἶοτ ραρὶοῖδ Πανθ 
οχογῖοά {Πππιβοῖνοβ ἴο τ υἱπχοϑὲ (Ὀῦ ἴῃ ναὶ} ἴο οπάθ τῃ6 ἴογος οὐὨἨ {86 οπ)οσίίοη ΜΝ 
(ΠΟΥ͂ Γυγηβἢ ἴῸ [Π6 ΘΑΠΟΠΙΟΙΥ οὗἩἨ [Π6 ΔΡΟΟΓΥΡἢΔ] θοΟΚ8 οὐἩ Μαοολδοοβ. ὙΠΟ ἀγριπιοη8 
ατὸ τοί οα δὲ ἸΙοηρίῃ ὈῪ ΟἸαπιῖοῦ ( δηβίγαιία ΟΔ ΒΟ] ἰοῦ ΤΌπι. ἱ. ΡΡ. 129, 180.); πὰ ὉΥ 
0.χγ. ΝΥ διδὸν (ΟΡ. ἰοπι. ἰ. Ρ. 275.) 
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πποπιοτῳ ΟΥ̓ ἰλέπι ἱς Κζογροίίεη. ΜΝεὶίλον' ἄατθ λον ἀπν πιοῦῈ α Ρογίίοη 707 ΘΌΘΥ ἐὴ ἀπν 
ἐλίπρ᾽ ἰλαΐ ἰδ ἄοπὸ τριεν' ἐλ διπ. (Εοο]. ἰχ. ὅ, 6.) 

(3.) Τλε ξατηῆξν Νοίϊοπ οὔ" ἰλ6 Τγαπεπιϊρταίίοη οΥΓ ϑοιῖε, τ ῖο ἢ 18 Θαυ.4}}γ οοη- 
ὑγα ἸΟΟΥΥ ἰο ὑπ6 ΒΙΊὈ]6, 18 δϑβοσίρα ἴῃ ἮΝ Ι8ἀ. νυ]. 19, 20. Σὸν 7 τσαδ α τοί ολίίω, ἀπὰ 
λαά α ροοά δρίγιξ; ψεη, ταίλοτ',, δοῖπρ ροοά, 7 σαπιδ ἵπίο α δοάν μπαοπίοα, 

(4. υιμιὑποαδοη ἐν ἰλε Ῥδονὰδ οΥ ἰλε 1, ατο (Ἰὰ ορροδιϊίοη ἰο 186 Βογὶρίαγοθ, τ 10] 
ἰοαοῖ ὑπαὶ 16 γα 78:16 ΟΣ δοοουηίοα τἱραύθουϑ ΟὨΪΥ ὈΥ (ἈΠ δηὰ ποὺ Ὁ ον οσῃ 
ὙΓΟΤΚΒ ΟΥ ἀΘϑ νυ ηρ8) 18 ἰδῇ ἴῃ νϑσίοιϑ ραγίδ οὗ 186 δροοσυγρθδὶ ὈθΟΚ8. Τμυ5 :--- 

[1.1 2 Εβάγαβ νἱ}}. 88. 7Ὰθ 7ιωέ ιυλίολ λαῦα πιαὴψ ροοά τσογὰδ ἰαϊά ἃρ ιοἱὴ {λιοε, 
δλαϊ οιἱέ οὗ ἐλεὶν οἵσπ ἀρεαβ γϑοοῖσε γεισατγα., 

[1.1 Το βϑᾶπι8 δηροὶ, πο 18 σορσγθϑθηϊθα 88 Ὀεϊῃρ ρα] γ οὗὨ ᾿Ἰγίηρ ἴο Τορὶϊ, ἰη- 
δίγιιοῖβ εἰπὶ δῃὰ δ᾽8 800 ἴο ΣΟΙ ΖῸΓ βαϊνδιϊοα ὌΡΟΠ ῬΥΔΥΟΥ δηα ἰδϑίηρ, αἰπι8 δηὰ 
ΤΙ οουδη688 : ΤΟΙ, χὶὶ. 8, 9. Ῥγαψεν ἴδ σοοά ισἰἐὰ 7αδίϊησ, ἀπά αν, απ τὶρλίεοιε- 
πο88. ... 7ὲ ὦ δοίίον' ἰο ρἴσο αἷπιδ ἰλαπ ἰο ἰαν ᾿ρ ροία : ζον' αἷπια ἀοίὰλ εἰοἰϊυεν ὕγοπι 
εἰεραίλ, απ ὲἐλαϊ] γε αἴραν αἱ δὶπ. Ἴλοδο ἰλαΐ ὀχεγοῖδο αἰπις απ τὶν λίδοιιδποα8 δλαϊἑ 
δς Μιἰϊεά ιοἱἱλ 176. ΤΟΌΪΣ τγὰϑ ἂπ δρὶ βοθοϊασ, δῃὰ πὶ ἷ8 ἀγίηρς Ὀσοδίι Ἄχβογίοα 
18 800 ἴο ΤΟΙ ὍΡΟΝ Βΐ8 αἰπι8 δηὰ γἰρῃ θουϑη 688, χὶν. 1]. ΛΟΥΡΟΤΕ ποιῦ, πὶψ 807, 
οὐπδιεον' ιυλαΐ αἶπιδ ἀοείλ, απα λοιῦ τἱρλίοοιιδηοδε ἀοίὴ ἀοἶὶθον. 

(6.) Τα δυΐδον οὗ [86 ὈοΟΚ οὗἩ Εἰς] οβἰδδιϊουβ, 6808 ΟΣ «“οβῆαδ, (6 Βοη οὗὨ 5΄΄'τσδηοὶι, 
δτΆνΟΙΥ Δ ττηβ (11. 8.). ἐλαὲ τιολοδο λοπομγείλ ΝΒ 7ζαίλον' πιαλοίλ απ αἰοπεπιεπί 70» λὶ 
δῖπ8, δῃὰ (380.) ἐπαῖ αὖπι8 πιαλείλ απ αἰοπεπιοπέ 707 δἴπ8. Αὐοογαηρ ἴο {118 ἩτΠΟΥ, 
ΑἸπι8 ποῦ ΟὨΪΥ οἰ ἑνοῦ ἃ ΠπηΔ}᾽ 8 ΟἾΤτ 801}, Ὀυΐ ΔΥῸ 4180 σου κβ οὗ δ ρογεσορδίίοη ἃνδ]]- 
ΔῸ]6 ἔογ ἴδ Βαϊ νδίίοῃ οὗὨ [15 ομι ἄγοη. (χνυῖ. 22.) 776 αἰπιδ οὔ α πιαὴ ἐδ αϑ α δἰρποῖ 
ιοὰ ἀἷπι, [80 18, ἐΠ6 ζοΒῸ οὐ Φοβονδῇ):; απά λὲ τοὶϊΐ δ ρ ἐλ ροοά ἀδο(ς 97 πιαπ ας 
ἐλ αρρίο οὔίλε ἐγε, απά γίνε ἀφ φρο οι ἐο λὶδ δοη2 απά ἀαυρλίεγε. Απὰ ἴῃ χχχν. 8. 
[6 βᾶγβ, ἴμαὶ 09 ὕόγβαλο ππγὶρλίοοιδηδ88 ἴΣ α »γορι(ἰαίοπ  ὙΤὨς δοτίρίατοβ οὗ ἰσαῖ]ι 
Κυονν ποϊδίηρ οὗὨ ργορι δύο ὈΥ αδἰτ}β, οὐ οὗ [86 πιογῖῖὶ οὗ σοοὰ ποῦκϑ. ὙΒΘΥ ἀσοϊαγο 
(παὺ τὸ δἵς γιέ οά ὃν ζαϊὰ (Βοπι. ν. 1.), πὰ {Ππδ0 ἐλό τὶρ ἀίοοιιδηθ88 οὗ Οοὐ ἱα ὃν 
“7αἰλ οΥ υεεια ΟἈλγιϑὲ πηίο αἷΐ απαὶ πμροπ αἷϊ ἐλοπι ἰδαί δοϊϊοῦθ, γᾷ ἐλεγο ἐδ πὸ αἰϊογοποο; 
"ν αἰξ λαυο δἰπποά ἀπά σοπιὸ δλογί ΟἹ ἐλ σίογῳ Οὗ αοα; δοῖπρ 7μδίϊ βοὰ γεείῳ ὃν Ὺλὶς 
ὅΤασο Ἰλτοιρὴ ἰδλὸ γο(επιρίϊοη ἰλαὲ ἰ8 τη Ολγὶδί ὕόδιδ. Ἡγλοτο ἰδ δοαδίϊηρ᾽ ἰλοη:} 711 
εχοϊμαεώ, 8. ιὐλαί ἰαιο ἢ ΟΥ̓ τοογὰ8 ἢ Ναν, διι ὃν ἰλε ἰαιυ οὗ }αἰἰλΔ’ Τλοτοίογο τὸ 
ουπεοίμμίε ἰλαί ἃ πιαπ 8 γιαιϊ βοά ἂ ἐμ εοἱἰϊλοιμ ἰλε ἀεοα8 Υ ἰαιο. (ἌοτΩ. 11}. 22---2.4. 
27, 28.) ΜΒὲν γάζα αγὸ ψὲ δαυεὦώ ἰλτοιρὰ ζαϊἀ, απά ἰλαί κοτ ο΄ γοιιγδοίσοϑ; ἐΐ ἐδ (διε 
εὐ οΓ αοα: ποτ ὁ ιυογῖδ, ἰδὲ απ πιαπ δλοιιά δοαδί. (ἘΡΆἈ. 1.. 8, 9.) 

(θ6.) Θὲηΐοαα Ῥεγγεοίϊοπ, ἐπ ἰλὶδ ἰ 8. “6808 [86 δοῃ οὗἩἨ δῖγδοβ βαυβ, ἴῃ Εςο]υ5. 
ΧΗ, 24. {π80 γίολοδ αγὸ ροοά ἰο λἀἰπι ἰλαί λαίλ πο εἴη. ἘΒιυὶ τ θδὺ 587 15 ΘΔΠΟΠΙΟΑΪ ΟΓ 
ἸηΒρίγοὰ δου ρίυγοθ ὃ Εσο]68. νἱῖ. 20.: 7ΤΆΦΓΟ ἰδ ΝΟΤ α δἰ πιαπ προη εατίλ, ἐλαὶ ἀνείὴ 
ξοοά, απῷ δἰππείλ κοτ. Ἰΐομι. 11]. 28.: Ατἷϊ, λαῦθ δἰηποὼ ἀπά οοπιὸ σὺλοτί οΥ ἰλε κίον ὦ 
αὐνά. 1 Φοόβη 1. 8.: 277 τὸ δαν ἰλαί ττ6 λαΌ6 πο δἴπ, τσὸ ἀδοοῖυο οἱ εἶσεδ, ἀπά ἐλε ἐγιμλ ἴα 
ποΐ ἴπ 4. ΤΠοσοΐογα (ΡβΑ]. οχ 1}. 2.) πίον ποί ἱπίο μάσπιεπί το ἐὰν ξογυαπί, ον ἴπ 
ἐὰν σἰσλὶ «λαϊΐ πο Πεδὰ ἰἰσίπρ᾽ δὲ 7ιαιεά. 

[1ν.1 7νηπιογαὶ ῬΥαοίϊοοα σοπιπιεπεϊοα ἐπ ἐλ Αροογυρλαὶ ἸΒοοῖξς, τιολίολ ΤΥαοίϊοοβ αγὸ 
ῥγολιδιίφά ἵπ (λ6 ϑογίρίωγοϑ. 

δι Ζνῖπρ -- ΤῊς ἰηϑίδησοϑβ οἰϊοά ἴη Νο. (10.), Ρ. 472. πιᾶγ αἷ80 θα δ ἀυοθὰ βοσο. 
(2.) Α ἀεϑρογαία δοὶ οὗ ϑιωοίί (ϑϊο 185 Του! ἄση ἴῃ χοά. χχ. 16. 7 λοι δλαίέ 

ΝΟΥ ἀἰϊ), ὉΥῚ ἃ δον παπιοὰ 1425, 5 τοϊαιβὰ ἴῃ 2 Μαςο. χὶν. 41]---46., 85 ἃ ᾿πδηζ] δοῖΐ, 
Ἀπα ἴῃ ἴοστῃ8 οὗ στοδῦ σομησηθη αἰ! οη, 

(3.) “4δεαεεὶπαίίοτ, ν ἈΪ ἢ 18. δα ΔΙ ΪΥ ῥγο ρα ἴῃ Εχοά, χχ. 1δ., ᾽6 σοπηπισπ οι] 
ἴῃ. (πα Ὀοοῖκ οὗ δυία; ττμο ἰ9 ἀοοήει 88 Οἴθσίηρ ἃ ΡΓΆΥΟΥ ἴο ΑἸΠ σῦν οἱ, ἰη 
γγἱοἶ (86 γα] πα ροτῆπάϊουβ ἀδοα ἴῃ βἰδιραίοτίηρ, [Π6 ΘΒ μοι 68 (ἡ οδο ὕαξς 
ἩΠΌΓΟΓ 8. 780}ῪΥ οοηοιηηθα ὈΥ Ψαοοῦ ἴῃ ἄδη. χΙῖχ. 7.) 15 πιο !οπθα ἷπ ἰο πὶ8 οὔ 
τγαθ μας, δπὰ 5 υϑοὰ 88 δὴ δγριυπηθηῦ ἰὸ οὐἰδίη ΒΟΙρ ἴτοπι ἄρονο ἴῃ ΠΒοΓ πιρα!αἰοἀ 
αἰτορῦ ἀροη ἴδ 16 οὗὁἩ Ἡοϊοΐδγσποϑ. Οοωρατα ΦυΠ ἰχ. 2---ϑ. 

(4.) ΔΜαριοαϊ Πιοαπίαίξίοπα, οι τὸ Τοσ υἱἀάθη ἱπ μον. ἴχ. 26. δπὰ ἴῃ Πουΐ. χνη]. 
10, 1]. 14... ἅτ πιθῃἀδοϊουβὶν ᾿ηἰγοἀυσοα ἴῃ ΤΟΌΙ νἱ. 16, 17. ἃ8 ρίνοῃ ὈΥ 1μ6 δάνίςα 
ΟΥ δὴ δῃχοὶ οὔ αοά. 

[ν.] αδδαρσος ἴπ ἰδλ6 Α Ῥλαὶ Ἰβοοΐλδ ιυλίος αγὸ 80 ἱποοπαιδίοηί ιοϊἐὰ ἐλ τοϊαι οι 
ΟΥ̓ αἰὶ οἰλεν Ἀγοΐαπδ ᾿ἐπξρο, λαί ἰλεψ ςαπποί δὲ αὐἀπιϊίο( ισἱιλουιϊιὲ πιμοὶ ἠ εαίον 
ουἱζοποο ἰλαπ δοίοηρ 4 ἰο ἐλε86 δοοκδξ. 
(1.) [π 1 Μδος. νιῖῦῖ. 16. 18 18. 8ὲ:1 (παῦ τῆς Εουμδηβ οονηπιϊίεα ἐλοὶγ ροσοτπιπονί (ὦ 
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ΟΝῈ ΜΑΝ ΚΥΕΒΥ ΥΕΛῈ, τοῦο χιϊοα οὐεν αἷΐ ἐλαΐ οοισιῖγῳ, απα ἰλαί αἴΐ ισρεγὸ οδεαάϊενί ἐο 
ἐλαί οπο, απὰ ἐλαὲ ἐλεγο τραϑ πειίίλεν ἐπῦψ ΠΟΥ ἐπιμιαϊίον απιοπρ εἰ ἰδέ. Νον 1818 85- 
βοσίϊοῃ '8 οοηἰγδαϊοϊθα ὈΥ δυόγῃ Ποτηδῃ Εἰβίοσδη τὶ πουΐ ἐχοθρίίοη. ΤΆ ἱπιρογίαὶ 
ρονογηιηθηΐ γγ88 ποῖ 65.818 6 τ }} ταογα {μδῃ ἃ Θθη ΣῪ αὔἴον {86 π|6 βοὴ ἐμαὶ 
θοοῖκ νὰ8 τε ἴθ. 

(ῶ.) ἴπ 1 Μδοο. ᾿. 6. ΑἸεχδηᾶογ, σοϊδηδιηθαὰ {86 τοδί, Ὀεϊηρ οὐ 8 ἀθδι- θα, 
»αγίε( ἀἰδ ἀἰπράοπι απιοπρ᾽ διιολ αδ τρεγῈ λοποιγαδίε απ λαά ὅδοπ ὄγουρ ἀΐ ἂρ τοϊλ ἀὺπ 
γοπι λὶδ ψοιΐλ, ιυλίϊδ Ἀ6 τραδ ψεΐ αἰΐοε. ὙΨΪΟΝ δἰδίοπηοπς οοηίγαάιϊοῖδ Αἰ] ἐμὰ Β15- 
ΤΟΣΙ8 8 ὙΠῸ αν σοοογχά θα [86 ἰαϑὺ Βουγδ οὗἨ " Δίδοθαοῃ δ᾽ 8 τιδαπιδῃ. 

11. ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΡΟΞΒΕΒΒ ΝῸ ἘΣΤΕΕΝΑΙ͂, ΕΥΙΠΕΧΟΕ 
ΤῸ ΡΕΟΟΚΕΕ ΤΗΕΙΒ ΑὈΜΊΒΒΙΟΝ ΙΝΤΟ ΤῊΕΞ ΒΑΟΒΕ. ΟΑΝΌΟΝ. 

81. 7ῆλεν τ0ογ6 πεῦοῦ γεοεϊυοα ἵπίο ἐδ ϑαογοὰ (απο ὧν ἐΐε ἀποϊεπξ 
«7ειοΐ εἶ, Ολεωγοῖι; απα ἐδογοξοτο ἐλοψ τοετὸ ποὲ δαποίϊοπεά, εἰξθεῦ ὃν «“εΣιιΣ 
Ολγιὶδί οὐ ὧν ἀϊ αἰυϊποῖν ἐμϑρίγοαά “4 ροεέἶε8. 

Το (ἰδ6 ὅονβ τρεγδ σοηιηιεα ἰΐλδ ογαοῖοα 977 Οοα (οτα. 111. 2.) ; νϑίοῦ, δε (ἀοά᾿Ξ 
[ἰ οάξεθ, ἍΘΙΘ ΡΓοβοσυοὰ ΟΥ̓ ἰποῖα ἢ: δηὰ δοοογαϊηρ ἴὸ 1890 πυροῦ οὗ ἰμς Ηοῦτγονν 
οἰΐοσβ {πον σποτο αἰνιἀοὰ ἰηῖο ὑποηϊγεῖννο ὈΟΟΙ5, ἩΒΙΟΝ ὨυτΑ ΘΓ σοιηργίβοβ (Π6 
οδηοῇ οὗ ἐδ ΟἹά Ταοβίατηθηΐ δοσιρίυγοβ, ΠΟῪ χοοοὶνοα ὮΥ 8]] (1:6 Βαοίοστωρα Οδυσολοβ, 
ἀπ πο Οἰμοῦ ὈΟΟΚΒ. 

[..1 Τλαὶ ἰλε (αποι Γ᾽ ἰλε Οἷά Τεδίαηιοηί ϑογὶρίκγοα γεοοὶοοα ὃν ἰλδ υειοε ἐπ ἴζλ6 
ἐΐπιο Οὗ ὕεδια Ολγίδί, δοίλ ἐπ Ἐγχυρέ απαᾶ ἵπ ῬΡαϊεείῖπε, ισα8 ἰλδ δαπιο ιοϊλ ἰλαί τυλὶολ 
106 ποῖῦ λασε, απά ἰλαί ἐλ ἀροογψρλαὶ δοοὶλδ ζογπιθα πο ραγί 077 ἰλαΐ οαποπ, 8 ετιἀεπΐ 
7οπι λὲ 7οἰϊοισίπρ 7αοίδ: ---- 

(1.) ΑἸ Βουρἢ ἐπα ΑἸοχδηάτγίης οὐ Ἐργρίδῃ 96ν5 ἀἰβεγθὰ ἴῃ δοπλθ τεβροοίδ ἔγομα 
{πεῖν Ὀγθίμσομ ἴῃ Ῥαϊοϑίίπο (μανίηρ ἴπ61ν βοραγαῖθ ἴθι} ]6 δηὰ ῥγίθβϑίβ δὶ [μοομῖο- 
ΡΟ]18), γαῦ (Π6Υ ποτα το ΠΥ αΨΟΝ Πὴ ΟΥ̓ 116 Ῥα]οϑβέϊπο 968. ὙΒοῖσ ἰθτηρὶα νγᾶ8 
σοηδβίγυοσιοα δἴζοῦ {86 τχοράο] οὗἨ ᾿μαὺ αἱ Φογυβαί θη), δηα ἐΠΟῚΡ ΟΥΒΒΡ τγ88 (ἢ 6 88Π|6. 
Τὴ {μ6 βγβὶ οβαρίβν οὗ [86 βοοοπὰ δοοῖς οὔ Μϑοοβθθοβ ἔβοσθ ἷβ8 δὴ δρίβί!8 ἔγυπι 186 
68 ἴῃ Ῥμ]οβῦηα ἴο ἴδοβα 'π Ἐργρίῖ, ἰην!ηρ ἴμ6πὶ ἴο ᾽οΐη ἴποπλ ἰη σεἰο γαίης 16 
εδβῦ οὔ (6 ρυτγὶ βοδιίοη οὗ 86 ἴδια ρ]α ὮὉΥῚ 4845 ἈΓΔοσδΌδοιδ: δηὰ ἰδουσῇ ἴδ 6 σοοη- 
ἰοπίβ οὗ (18 ορίβιϊα Δγ6 80 ΨἈΌ]Ου8 δηὰ δοϑυγα (δαὶ [ὃ πανοσ οου]ὰ δανα ὕθθη ττιΐθα 
(45 1 ῥσοίθηαϑ ἴο θ6) ὈΥ ἴδ ρτοδί οουηςὶ! οὗ μα 76 νὴ δϑβοιῃ Ὁ] 6 ἃ αὐ 9 ογυβαίθτα ; γοῖ 
λῦ 15 ὙΟΥΙΗΥ ΟΥ̓ ποίϊοθ, 48 ἰδ δἰΐοδίβ {86 γχοί ἰμαῖ, αὖ 186 ἔτμθ σθπ ἴμαὲ ὈΘΟΚ νγῶϑ 
ψτὶ θη, 186 6 νγβ δῇ δ ογυβαίθπι σοοορηϊδοὰ “186 6 0)78 [πδὶ ὅτὸ Ἰβγουρδουῦὶ Εσγρι," 
Δ8 (Βοῖν ““ ὈΓΘΙΒΓΘΩ,᾿" τ ΒΙΟἢ ἸΒ6Υ ταοβῖ δϑδυσϑαγ που] ποῖ ἤᾶνα ἄοῃο, [Γ᾽ (86 Αἰεχ- 
δηάτμο οὐ Εργρίϊδηῃ “6 νγν8 ᾿δα Ὀθθὴ ρ ΠΥ οὗ Βο ῖϑηη. Ιπάδοά, {666 681 τὰ ϊϑῃδὰ ἴο 
Δνοϊὰ ἃ βο 8). Ἦγ6 ονθῃ χϑδὰ ἔδμπαῦ ΤΒ6Ὺ βθηΐ Ρ}}}]Ὸ ἴο Φογυβαίθηι ἴο οὔθ βδοτὶ δα 
λη (86 Ὥδπιο οὗ 18 8] ]οὸνν οἰ ]ΖΟη853: Ὀὰῦ ἃ ΌΓΠ.Α] βο ἶϑαι σγουϊὰ αν θη ἰηανὶ- 
8ΔΌ]6, ἔτ 6 Εργράδη 968 δὰ δἀπι δα δηὰ βαποίἰοποὰ 8 βαραγαῖθ δηὰ ἀϊβιϊηοὶ οδποη. 
10 ἴδ ονϊάοης (Πδὺ θοΙᾺ 16 Ῥαϊοβίϊηθ δηὰ [πΠῸ Εργρίίδῃ 6 νγ8 Ἰγοσα βοἰ οἱ ζουβ ἴο πμαΐῃ- 
ἰαἷπ δηἰἶγα δοσογάδῃσα τ] Ὅλο ΟἾΒΘΓ. 

(2.) Τα σγαπάβοῃ οὗ “ Ψ6βϑὰ8 {π6 βοὴ οὗ ϑίγδαο " ἰγαποϊδίθα 8 ρυδη ποτ᾽ 8 
Ηροῦτον Ῥγονοσγὺβ ἰηΐο ατροκ ἀυγίηρ ἃ γϑβϑίάθπος ἴῃ Εσγρί. [Ι͂ἢ Ηἷβ “" ΤΠ ΕΠ" ΟΣ 
Ργθίιοθ, 6 βρϑακϑ οὔ κἴμ6 ἰδ ἀπ [86 Ῥγορμιοῖθ, δὰ (86 οἷο ὈΟΟΚΘ οὗ 186 
ΤΆΓΒΘΥΒ ὁ Δηά 6 δΔοκπονϊθχοβ {16 1 ΓΙ ΟΥ οΥ̓Ὠ 18 οὑσῇ ἰγδῃβίαιοι ἴο (δε οτὶ- 
δἰπαὶ, 88 γ͵δὲ8 ἴμ6 οα86 τ ἢ γοργὰ ἴο ἴπ6 οτἱρίπδὶ οὗ {Π6 1,ανν, 116 Ῥτορμοῖβ, δπὰ τῆς 
οἵδ ον Βοοῖτθ, ΒΥ 1818 ἀφοϊαγαϊΐοῃ ἢ6 τπλκο8 πὸ ἀἰθδγθηοθ βίαν Ὀοίπσθθη {86 
7 ον 188} δηὰ {πΠ6 ἀὐθοκ σϑηοη8 οὗὨ ϑογὶρίυγο: οὐ 86 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, ἢ6 ΤΟΟΟρΉἶ868. ἔπο }γ 
ἸΔοπογ. [Ιῃ {χοῦ, (Π6 8οηὴ οΥἁὨἁ ϑδίσγβδοιβ. δυδυυνθογο “ Σοίοσβ [0 (86 εχ ρίΓεα, οἰ ΒῸΡ 
Ὁ Ὀογγονίηρ {πα ῖγ ΡΠ ΓΔΒΘΟΪΟΡΎ, ΟΥ ΟΥ̓ Βρρβδιίηρ ὕὅο ἴμθπ, πιο βίυ ἣπ δὴ ἱπαϊγθοῖ 
ὝΑΥ, 88 {Π6 δουγοα οὗ 4]} ἔσθ τ ϊβάοπι, υἱγίιιθ, ΡῥιθῖΥ, δηὰ παρρίηθθβ. ὍΤἢδ ἰὰν ἰδ 
οἴϊοη [πα Βι)εοῦ ΟΥ̓ τοίογαποο, δηὰ ἰ8 σοραγάθα ἃ8. δὴ δυϊβουιΥ ἴῺ 4}} τωι ίοσβ. [Ιὴ 

1 “αοίχιο βαηΐ [Ψ9ιἀπ} ἀδροδβίϊατη δὲ ουδίοδο8β οἱοφαίοτασι εἰ. Οδγαϊΐηδὶ Τοϊεῖ, 
Οοπηπιοηῖ. ἰπ Βομι. ἰἰϊ. 2. 

3 ἘΙΒΟΌ1 Ῥγθραγαῖῖο ΕΥδηροΪςα, 110. 1}. Ρ. 284. Ῥασί δὶϊ5, 1544. [0]. ΤὮΘ βΆσ.9 Ῥϑδβδρὸ 
15. αἶδο ἰουπὰ ἴῃ 1)1. ΜίδηρΟΥ 8 Εαϊ οι οὗὨ ῬὨ1]ο᾿ 8 ΥΥ̓́ΟΓ ΚΒ, Ἰομι, 11, Ρ. 646. 
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{π6 αὐ]Ἱονσγ οὗ ΥΥ̓Ιβάοτῃ (οἷ. χχὶν.), {ποτὰ 8. 8 τῃηδηϊ δαὶ δηὰ θϑισηῃρᾶ ἰηιδεΐοη οὗ 
Ῥτον. νἱϊϊ. [Ιῃ 1868 ΕἸωώορν οΓ (λὸ Ἑαίλενε (Χ]ὶν ---ἰ.}, {Π6γ6 ἴδ Ἐσύ ογῪ Ὑμογο [86 τποβὲ 
Ἀἰαίη δινὰ πηληϊδδὶ σοσορητοη οὗ {86 δυϊῃοῦὶγ, οὐ Ὁ} ἴγ, απὰ Θχοο  θῃοα οὗ {86 
δογρίαγαὶ τοργοϑοπίβίοηβ. ὙΗ6 τοῦ Ὀορίη8 τι} ΕΠΟΟΝ, δηὰ (]]ο 8 116 ἰγδΐη οὗ 
ὈΠΌ]ΠΙ ΑΙ Πἰδίουυ ἀόπνη ἴο ΝΒ δ. Ηδ αἀυοίαβ {ἢ} Ῥγοπ)ἶβο8 ἴο ΑὈγδβδιη. ίοβοβ 
νγα8 Ὀαϊονοα οὗἉ οἱ, δηὰ ἴο διὲπι Θοπιηδηπηθηΐ νγ88 ρίγθη ἴῃ τοδρϑοῦ ἴο ᾿ιῖβ ρθορῖϑ. 
“7 οβθιι γὰ8 8 (ὉΠ ον οὗ Μίοβϑβ ἴῃ ἴ8Π6 ρ»γορλοίὶς οοα. Δῖοκι οΥ̓͂ (6 Κἰπρβ οἵ Φυάκῃ 
δἰπηθα ΟΥ̓ ἤοσβακίησ ἴ886 [ζ87. «Φ6γθ ἢ Ὑγ48 οοηδοογαίθ, ὙἘ8116 ἴῃ 8 τη 8 
ὑγοηλῦ, ἴο 186 ργορβμοῖῖς οἶοοθ. ἘΣΖοκίοὶ βδνν υἱϑῖοπϑ οὐ ρίουγ, το ἬΤΕΓΟ 5ῃόνῃ ἴο 
λεΐπὶ ΟΥ̓ Ἀἰπὶ “ἢ τοὰδ ὕροη μ6 Ομογυθδίπι. Α1]1 [Π6 οβδιίηρθ δῃὰ τἰΐθ8 οὐ τα Πμανὶ- 
168] τα 8] ἄγ χα ] οὶ δηἃ ἀθβουυηρ οὗ Ὑθηθγβ ἢ ; δίσγοηρ, διδοπιοηΐ ἴ0 ἐμ 61), 
δηὦ ρδΓΓΙ ΟΣ Υ ἱπ [86 ΟὈβογνϑηοο οὗἉ ἰἤστη, 15 ΤΟΥ Υ οὗὨ δἰ σῖι σοπιπιοπἀδίίοη. “Π ὶϑ 
δΔηἃ 186 Κα πιδίου ἱπ (μ6 ὈοΟΚ οὔ 86 8οη οὗ Βδίγδοῖ ββοινν, Ὀθγοηα {π6 ροββί ὈΪ ΠΥ οὗ 
ἀουδί, {πὲ τ ἢ ἶπὰ (Π6 βδογοὰ ὈσοΟκθ ἡ γα τὸ πάνυ, ἴΠ6 4}} ἴῃ 4|}."} 

(8.) Το ὑδϑιϊ πη οηΥ οἵ ΡΒῖϊο, δὴ ΑἸοχαπάγιηθ 7607 οὗ (Π6 δαοῦ οὗἉ [6 ῬΒαγίδϑοϑ, ἰο 
[Π6 ΨΟΠαΙ ΠΘΏ688 8Πα δου θη οἰἐγ οὗἨ [Π6 ΟἹὰ Τοδβίαπιοπὶ πανὶ αἰγοαγ Ὀδθὴ ρχίνοπ 
1} ἢ. 42. οΟΥὨἉ 1π18 γοϊυπιθ, ἐδ ΠΙΔῪ Βυῆοα ἰο ΤοαγΚ ΒΟΓῸ ἰμδὲ ἢ ἰ8 ἃ τηοβὶ ᾿τπηρογίαπε 
ΜΓ Ώ688 πῃ ΘΥΟΓῪ δϊης χοἰ τεσ ἴο [86 το] σίουϑ σομνίοἰΐοη8 οὗ μἷ5 σουῃίσγημθη. ΗΘ 
δοκπονίθασοβ (6 δαγηθ ἐβγοοο ἃ ἀϊνἰδίοη οὗ [πΠ6 «Θννιϑὰ Θογρίαγοθ ἰὸ τὶ οἰ 16 
800 ΟΥ̓ Βίγδοι, Ἰοηρ Ὀδίοσα δ 18 {ἰπι6, δὰ δαάνογιθα ; αἰνίαϊηρσ (δ6 βαδογϑὰ ϑΘογρίυγοϑ 
(τὰ ἱερὰ γραμμάτα) ἰπῖο 1. Νόμους, 186 ᾶνγγ8 οὐ Μοδαῖς Υ σι ηρϑ; 2. Λογία ϑεσπι- 
σηέντα διὰ πρυΕΊτον, 186 ἀἰνὶποῖγ ἱπϑρί γα ογδοίοβ οὐὗἩὨ [ἢ6 ῥσορίιοίϑ; δηὰ ὃ, Ὕμνους 
καὶ τὰ ἄλλα, οἷς ἐπιστήμη καὶ εὐσέξεια συναυξόνται καὶ τελειοῦνται, ἈΥΤΊΠ8 οὗὨ ὈΓΑΪΒ6 
Δη οἶμον ὈοΟΐκ8, ὈΥ το Κπον]οᾶρα δηὰ ΡΙΘ(Υ ἃγα ὑγοσηοίθα δηὰ ρογίδοίο.Σ [0 19 
ονίάοπο ἐπαῖ ῬΒΣ]Ὸ τγὰ5 δοαυδιηϊοὰ τὶ ἴη6 Δροσγυρμδὶ ὈΟΟΚΒ οὗ μα ΟἹά Τεβῖδ- 
τηθηϊ, βίποα ἢ6 ὈΟΥΓΟΥΒ Ρ,ΓΆΒ68 δΠπα ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΩΒ ἔγοτα ἱβθῳ. Βυΐῦ δα .)88 ποῖ ὁχ- 
ῬΓΘΑΒΙΥ αυοίοα ΔΠΥ οὗἩἨ ΪΠοτὰ : πεοῖ 1688 ἀο068 6 ΔΙ]6ρΌγ88 Ὡροπ ἰμοπὶ ΟΥ̓ Τη8 Κα 156 
οὔ τῃθπὶ ἴ0 Ὀγουα ΒΗΥ͂ Ῥοϊηϊ τ Δ. Βα πουϊὰ 658 0}15}.2 ΝῸ πη Ί Δ0]6 ΓΘΆ80Π ολη 
Ὀα αβϑιζηθὰ ζ0᾽ (818 πορθοῖ οὗ ε᾿)6π}, Ἔἀχοοριίηρ, {Π80, 1|κ6 οβορυ8 (γΒο56 ἐ680} ΠἸΟΗΥ͂ 
15. δάσο ἴπ [86 ποχῖ ἢ ΡἾι), δ8 τηδδ ἃ νὶάς δῃὰ Ὀγοδὰ ἀϊδιϊηοίίου Ὀθίνοοη 
ἱπϑρίγοα δὴ οὐβϑῦ ὈΟΟΚΒ. λοῖ, ῬΈΪΟ 45 οἴδδη αυοϊοα Ρ]αίο, Ῥ.Π]οΐδυα, βο] η, 
ὅπ οἴδεν ατοοῖς ΡΒ] Οβορθογβ τὶ τοϑροοῖ, 8116 ΒΘ ΠΘΥΘΣ ΘΟΠΙΌΓΒ {818 ΠΟΠΟῸΣ οἢ 
ἴμ6 ΔροοΥΥρΡδδὶ ὈΟΟΪΒ. 

(4.) Οἱ 411 τὰς. ἰοϑεϊπηοη 68 οὗἩἨἍ δηοϊθηῦ Ὑτ [Ογ8 ΘΟΠΟΟΤ Πρ ἴ86 ἰηβρὶτοα ὈοΟΚ8 οὗἁ 
ὑπ ΟΙὰ Γεριδπιθηῦ, [86 (65. ΠΟΥ οὗἁ ΨΦοβορίιυϑ (το τγᾶ8 ΠΟΙ ΘΠΙΡΟΓΔΓῪ π 4, ας 
σῦο τ τοῖθ δ Ὀδοαυ  Ὠ0}γ ἰο ῬΆ1]0) 18, ἀπαυ δ ϑ. ΟΠ ΌΪΥ, ἢ 6 τηοϑῦ ΓΟ ΔΓ ΚΔ ὉΪ6 δηὰ ἰπι- 
Ρογίδπι. “Ἧς αν ποῦ" Β6 88γ8, “" δὴ ἱΠΠῸΘΤΔΌΪΘ τη Πἰτὰἀ6 [{ΠΠῚΘΓ]Υ μυριάδες, 
γηγτὶα(4] οἵ ὈσΟΚΕ διμοης υ8 ἀἰδαστοοίηρσ ἔγομπι δηὰ σοηισδα οἰ Ὡρ οὴ6 δηοίδοσ, Ὁ 
ΟΠΙΥ͂ ἐιυεπίψ ἔσο δοοΐα οοπιδίηἰηρ [6 τοοογὰϑ οὗ 4]}] ραβὺ {1πη68, τ δῖοι 8.6 }.5{}ν δο- 
ογομο. ἴσο οὗ ἴοι Ὀοΐοησ ἴο Μοβοβ, πιο σοηϊδϊη 19 ἰ4.078, ἀπ [86 ἰγδα!ἰο ἢ 8 
σοποογηΐηρ (δα οτἱὶσὶῃ οὗἁὨ τηδοκίηα, Ε1}} 8 ἀοαίῃ. Βυΐϊ 85 ἰο [86 {ἰπη6 ἔγοπι {π6 
ἄοαῖ οἵὗἁ ἔοθεα, 111 ἐμΠ6 τοὶσπι οὗ Ασίΐδχογχοβ, κὶπρ οὐ Ῥεσγβίϑ, γῆο γεϊρῃοα Ὡἴαγ 
ΧΧογχοϑ, ἐλ Ῥγορλεῖβ το σοσα δος Μοβοϑ δοϊπηχ δα ἰ0 τυ πρ ταὶ 88 ἀθῃ6 
ἴῃ {ΠΕΡ ἰἰπλθ8 ἴῃ ἐλ γέεοπ Ὀοοκθ.Ό. ὍΤ6 τσοπιχδϊηΐησ γον [Ὀ00ἈΚ18}] οοηΐαδὶῃ ὮΥΠ.ΠΒ 
ἴο ἀοΐ, δηὰ ῥγθοορίϑ ἔοσ ἴμ86 οοπάποϊ οὗἩ μυπιδὴ 116. Οὐν ἰδίοτγ, ἰηἀοοα, δι5 
Ὀοοη ΓΙ ᾺΙΘη, βἴποθ ΑΥΪΆΧΟΓΧΟΒ, ΥὙΘΤῪ ΡΑΓ ΓΙ ΘΟΪΑΣΪΥ ; διέ ἐξ λαδ ποΐ δδϑη δδίθεπιεα ὁ 
ἐγμαὶ αμιλογὶψ τοί ἰλ6 ζόογπιενῦ ὃψ οἷν Τυγεζαίλογα, δεοαιδε λεγε λαὰ ποὲ δδέη απ 
δζαοί διιοοοδσίοτ οὕ Ὀγορλείξ δίποο ἐλαί ἔπιε. Απὰ μον ἤγτΩΪΥ τὰ Βᾶνο σίνθη ογοαϊὶ ἴο 
{686 ὈοΟΚΒ οὗἁὨ οὐγ Ἤοπτῃ πδίΐοῃ, 18 ἐνὶ ἀθηὶ ὈΥ ταὶ τὸ ἀο ; [ὉΓ ἀΌΣΙ ΠΡ 80 ΣΏΔΗΥ ἄρ 68 
ΔΒ ἴδνο ΔΙΓΟΔΑΥ ρμαϑβοᾶ, πὸ ὁπ6 λαδ δέθπ 80 αἬ εἰἰλεν ἰο αὐά ἀπῳ ἰλίπρ' ο ἰλεπι, ἰο 
ἕαλε απ ἐλὶπρ οπι ἰλοπι, ΟΥ̓ (0 πιαΐλδ ἀπ ὑϑκοίαυ, Ὁ ἐπ ἰλεηι; Ὀυλ ἰδ 15 θδθοοπια Ὠδίυτγαὶ 
ἴο 8}} δ ἐννβ, ἱταπηθαϊαίοὶυ δηὰ ἴτοτι ΓΠΟΙΣ ὙΘΓΥ͂ ὈΙΣΟΒ, ἴο οβέθομῃ ἴπ:686 ὈοΟΐκ8 ἴο δοη- 
ἰαἴη ἀϊνίπα ἀοοιτίηθθ, δὰ ἴο ρμογϑίβὺ ἰῃ {86 π|, δηὰ, 1 1ὺ Ὀ6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, ὙΠ ΏΡῚΥ ἴο αἱα 

1 Ῥχοῖῦ, ϑιειαγι᾿ 8 Οὐ εἰς] ΗΠ. δηὰ Τ)είθηοο οἴ ἴ80 Ο]ὰ Τοϑίδσλθηϊς δηοη, Ρ. 801. Αῃ- 
ἄἀογοῦ, 1845. ϑνο. 

3 ῬῃΠ]Ποηΐβ Ορογα, ἴοτῃ. ᾿ἷ. Ρ. 475. Ἐάϊς Μδηρον. 
83 Ἡοχηῃριϑηῃ, Οὐδογυδιίοηοϑ δὲ 1 πδιγαιίοποπὶ ἀοοίγί 89 ἀ6 σβποπο ψοίογίθ Τοβίδιλεηιὶ 

οχ ῬΒΙ]οηΘ, ΡΡ. 98, 29. ΗἨδαπίεο, 1778. ϑ8νο. [ἢ 80 ἱπάοχ οὗ ραββαρεβ ἴγοπι 6 ΟἹὰ Τοβ- 
ταπιοηὶ ποῖ τὰ οἰϊοὰ ὈγῚ ῬΆΠΟ αἱ ἔπ6 οπὰ οἵ [86 βοοοηὰ νοϊαπις οὗἨ Ὦτ. Μδηρου δ οἀὐϊιίοη 
οὗ διὶ5 ποσῖκβ, ποὲ ὁπὲ βαββαξε ἔγοπι ἴῃ6 ΒΡΟΟΣΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚ8 18 ἴ0 ὈῸ οπῃά, 
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[0γ {μ6 πηι. ὙΠ6 οδῇοῃ οὗ ΟἹὰ Τοβίδιηθηὶ βογιρίαζχο γϑοορπβοα ὈΥ Φοβορδυ5, ἰΒογὸ- 
ἔογϑ, 18 88 [0]1}ονϑ. 1. ΣΕ γϑί ΟἿ488 : ---- [86 ΒΟΟΚΒ οὗ Μοδβοβ. 11. ϑεοοπὰ (1485: ----- δὰ 
ΒοΟΪ8 οὗ]. Φοθδυδ;: 2. Φυάροϑ δηὰ Βυϊ ; 8. [6 ἵττο ΒΟΟΚΒ οὗ δασιηποὶ; 4. ἰδ6 ἵπο 
Βοοῖκ8 οὗ Κίηρβ: ὅ. [6 ὕπνο Βοοῖκϑ οὗ ΟΒγοηῃίοϊοϑ ; 6. 1)δπίοὶ; 7. Εἔστα δπὰ ΝΟ μβουιιδῃ : 
8. ἘπΞίδον; 9. Φοῦ; 10. βεΐδῃ; 11.  γοπιῖδῃ δηὰ (86 ᾿μϑιηδηίδιίοηβ; 12. Εσοκιοὶ ς 
13. 1.6 ἔστοῖνα τηΐποῦ Ῥχορμοῖθ. 1Π1|. Τ|ι6 Τλίγα ΟἸΑ88: --- 1. [6 ῬΒαῖπιϑ ; 2. Ρσο- 
νογῦϑ; 8. Εἰ ΟΟ] 6914868 ; 4. ἴἴμο βϑοηρ οὗὨ βοϊοιμοῃ. 

Ηδποο ἰδ ἰ8 ουϊἀθηὺ ὑπαὺ Φοβαρῆυϑ γτοραγα θα 411 (8 Ὀοοΐκβ, τ μὶο δ ποσὰ πτιςέοα 
ἐπα ῥγορμδίθ ὑγῖίοσ ἰο {π6 {{π|6 οὗἨ ΑΥΆΧΘΓΧΘΒ, 88 Ἰηβρ γοα τσ ηρθ. Ηο οἰοβοά (δε 
σδποῃ οὗὨ ἴμ6 ΟΙὰ Ταοβίαυιθηΐ πὰ (ἢ6 ὥταα οὗ Ασίάχασχοβ Τ᾿ οηρίτηδπυ: ἔοὼὸσ μ6 
οοπβίἀογοὰ ἴδ Ὀοοΐκ οὗἵἩ Ἐδίμον, σοι Βα βυρροβθὰ γγὰ8 σι θη δἱ ἐμπδὺ {ἰπ|6, 845 186 
Ιαϑὲ οὔ [6 ΟἹὰ Τοβίδμπιθηῦ τυ ρβ.2 [Ιἱ 18 αἶϑδο ἴο Ὀ6 οὐβεγνϑά, ἰῃδὺ Φοϑορβυβ 6χ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ ἀθοΐατοβ ἐμαὶ (86 ΔρΟΟΓΥρΔΙ ὈΟΟΚΒ ΕΓ “( ποῦ Θϑίθθπιθὰ οὗ θαυ] δυϊβοσιογ 
ΜΙ ἴῃ6 ἔογτλ ον " [πα 18, (Π6 Ἰηϑρίγο ὈΟΟΚΒ], “ Ὀθοδαβα ἱμοσα Βδὰ ποῦ Ὀ66ῃ 8 δυς- 
οαββίοη οὗ ρσορβοῖβ᾽" βίηςθ 86 ἐἰπια οὗ Ασίάχουχοβ Ἰωοηρίμηδηυθ. ΤὨΘ (θβί τ ΟΩΥ οὗὨ 
[818 Ἰοαγποὰ ον 15. οὗὁἩ 186 ίρποβῦ δ ΠΟΥ Υ : Β6 ΟΥ  ἀΘΩΠΥ ταδᾶθ στοαί υ86 οὗ ἐδς 
ΓΟ ΡΤΩΒΠΙΩΣ ατϑοῖκ γεγϑίοη πα ἢα του Ὁ λα ϑόθεν τ τ εὐκεῦς δ᾽ Π.56 1 ΣΟ σ 8 
ΤἈΥΟΟΣΔΌΪΥ πῖἢ σοϑροοΐ ἴο {Π6 ἃ οοἶκβ, ᾿Υ ὙΠ6 Θ6ῃ Του στα 83 
ϑδογτοὰ Ὁ πὸ ἩΙΙαπίβεῖο 6.8 0 ΑἸ εκηλεῖε: ΤΠὰ8 1Ὁ 18 ουϊἀθηΐς ἴδας ἴδ ὁδῆου 
οὔ (86 Αἰοχαπάγίης 96 νγ͵ὲ ἀϊὰ ποὺ ἀϊβθθν ἔγοπι {Ππδὺ οὗἩἨ 186 68 οὗ δ] οϑίηβ. 

[11.14.5 186 ΔροΟΥΥΡΒΑΙ ὈΟΟΚΒ ΤΟΥ ΠΟΡΟΡ γοοοϊνρα ἰηΐο ἴΠ6 ββογθᾶ σδῆοῃ ὮΥ [86 
ἈΠποίοηΐ 9618 ομυγοῆ, 80 ἔλόν τ067γ6 ποΐ δαποίϊοπο ὃψ οὔν ΖΣογαά απα ϑαυΐοιῦ ὕδδιΣ 
Ολγίδί, πον ὃν δὶ αἰοϊποῖν ἱπδρίγοά ἀροϑείϊ68. 

τοι [86 ΟὐϑοΣγ ΔΌΙΟἢ8 ΔΙγοδαγ σίνϑη ἴῃ ῥδ8ο 43, ἴὃ ν}}} Ὅ6 Β6ϑὴ ἰδαὶ 968βυ8 Ὁ γῖβὲ 
“ Ἰοϊποὰ πεῖ [6 “6778 ἴῃ τϑοοϊν!ησ ταῦ ὕπογ τοοοϊγοα ἃ8 βου ρίζα ; δηα ἱμοσοίοσγε 
μ6 )οἰποὰ πῖθ ὑμθπὶ 136 'π ποέ τθοεϊνϊηρ τ μδὶ πον ἀἰὰ ποί σϑοοῖνα 88 βὰς Β. Ἠς 
(που οοτα αἰὰ ποῦ τϑοοῖνο ὑπ ΑρΡοοσυρἢδ 88 Ἰηϑρισοα. "ἢ 

Ιῃ [Ἀοῖ, ποῖ 8 βίῃρ!θ ραββᾶσα οὗἨ [06 ΔροοσΥρδὶ ὈΟΟΚΒ 18 Ἔν σ ἔοστηδ! !γ απούρα ὉγῪ 
“6808 ΟΠ τἰϑῦ οὐ ὉΥ ἔμ ΔρΟϑι168. 

Αςοοτγαϊηρσ ἴο δα ἀοοϊαγαϊίοπβ οὗ 9 εϑῦ08 ΟἬΒΙΒῚ, Ης 15. ὨΙ 861 [86 Δι] Δ] πποηξ οὗὨ 
Βογιρίατο: ἢ: ΜΠ οἷ]6 [{6 18 ἃ (ΘΒΌ ΠΟΩΥ (0 (}18 ἰστα ἢ. ΤὨδ βογιρίαγοθ βανο ὕσοοπ 
Γ]Α]]οὰ ἴῃ ἴδια 53:18}}68ὺ οἰΣουτηβίδησο8 οὗ [18 116: (Π6Υ ἔὌτγτα [86 4518 οἵ Ἀ]5 ἱπβέτυς- 
(ἰοηδβ ; δῃὰ ὈΥ͂ ἴβοπὶ Βα οοπέουπαοα ᾿Ϊβ Θηθιῖ68 ἃπὰ οοποσίθα [19 ἀϊδοῖρ᾽ο8. Οπ 
11] [8686 ΟσΟΔΒΙΟἢ8 Ὁ 8 ἩΟΣΓΩΥ οὗ οὐβογνυδίίοη, μδὲ “9068118 τη8 Κ68 86 οὗὨ ἰ6 ΟἹ ἃ 
Τοβίαπιοηϊ οΔηοη, ρΥΘΟΐδβο Υ 88 10 νγᾶϑ8 τϑοοϊνοα ΌὈΥ πὸ “6718 οὗ 18. {1π|6, ψὶΖ. 88 ἃ ἀ6- 
ΟΒΙΟΤΥ οὗ ἴπ6 αἀἰνὶπα τονοϊαἰϊοηβ, συ ποὰΐ γουγθηοῖπρ οὐ ουὐιϊηρ ΟΥ̓ Δηγ (Βίησ. 
τὸ ἴλΚα8 86 δουιρίυγοβ ἴῃ τοῖν ὁπέγο, δα ἴῃ ἢἷ8 αυοίδι! 0.8 ἢ6 σῖνθϑ ἴο [ἢοπὶ {π6 
[ΟἸ]οννίηρ Δρροὶ δυο ; νἱζΖ. : --ῖ. αἱ γραφαὶ, ἐλ ϑογιίρίμγεδ, ἰὰ Μαῖϊ. χχὶ. 42. ἀπὰ 
χχῖ!, 29., Μαικ χὶϊ. 24., δηὰ Φοβῃ ν. 89. 2. Ἡ Γραφὴ, ἐλα ϑογίρέιγ δ, ἴἰὰ Φοδὴ χ. 
8δ. ἀηα χνυὶ]!, 12. ; -- δῇ ΔρροΙ]αὐΐοι (818 το πηοϑηβ {86 νῆο]6 οὗ (86 Ο]Ἱὰ Τοβίδ- 
τησηΐ ἴῃ {86 Ἰαπσαδρο Οὗ ἢ 6 “678, ΘΒροοΐΔ}}γ ἴῃ ἴἢ6 ο8ρ6] οἴ ϑαϊπὶ Φοδη. 8. Ὁ Νόμος, 
ἐλ Ζαιυ, ἴῃ Μαῖϊ. ν. 18., Κα χνὶ. 17., δηὰ Φοδη χ. 84. 4. Ὁ Νόμος καὶ Προξῆται, 
ἐλ Ζαιυ απὰ ἐλ Ῥγορλοῖϑ, ἴῃ Μαῖϊ. χὶ. 18., δηὰ [ψυκὰ χνὶ. 29. 8]. ὅ. Οἱ Προφῆται, 
ἐλ Τγορλεῖδ, ἴὰ ἸωὰκΚα χυῖϊ. 81, Απά 6. ἴῃ 1υκο χχίν. 44. 7688 ἀθοΐατοβ ἐμαὶ 186 
απ, ἴθ Ῥτορδοίβ, πὰ [6 ῬΒΑ]ιλ8 ὈΘΔΥ τ [Π688 ΟΥ̓ Εἰ πι861. 41 ἐλίπρε πιμιδί δε ζι- 
πιο οοποογηὶηρ᾽ πιὸ, ισλιοὶ αΥὁ τογιξίεηι ἵπ ἐλ ἸΑῪ ΟΡ ΜοϑΕ8, ακά ἐλ ῬΈΟΡΗ τα, απά 
ἐλο ῬβΑυΜ8. [ἢ τ οἢ πογὰβ 6 αν ἃ ἀἰβιϊηοῦ τοοορηϊίοη οὗἉἨ [86 {Βτθοίο]α ἀϊνὶ- 
βίοῃ οὗἩ 86 ΠοῦΌγον δογιρύαγαθ, στ ῖο (γα μδνα 8661} Ὑγ88 80 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηϑθ ὈΥ 
4ἰ16 ϑοη οὗ διγαοῖ, ὈῪ ῬΆ11ο, δηᾶ Φοβορῇυ8. “ [ὺ 18 ᾿πιροβ91:016 0 Θη ΟΓΙΔΙΠ ΔΩΥ͂ Γοα- 
ΒΟΉΆΌΪ6 ἀουδὺ οὗὨ (818, σοηβι ἀογίησ (86 ἔἴπλα δηά ΟἸΓΟΙ ΒΔ ΠΟ68 πὶ Ἡ]οἢ (ἢ6 ποτὰ 
ΜΌΟΓΟ πἰοτοά, Απᾶ 88 τὸ ἴδνο δίγοδαυ δϑοουίδίηθὶ ταῦ ὉΟΟΚΒ ΘΓΘ ἱποϊυάοὰ ἴῃ 
{15 αἰν βίυη, τα ΟΥἨ σουΣ86 ταῦ τοραγὰ (ἢ18 88 Δῃ δρροαδὶ ἴο 186 “6 }18}} σδΏοη, 5 ἢ 
Ἀ8 ἴῦ πυῖῦ 18, [παὉ 18, Θχοϊυβῖνα οὐὁὨ [186 δρυσγγρὶιδὶ ὈυΟΚ8. “Ὅτ 8ηγΥ οἶδοῦ στουπὰ 

᾿ Φοβορῆπ8 σοηῖτα Αγίοῃ, ]. ἱ. 8. 8 ΤῊΪΒ ὑΘΒυ ΠἸΟΠΥ ΟΥἁ ΦΌΒΟΡΒΠΒ 8 τεϊδίο ἃ Ὁγ Εὐβοίῃ. 
ΠΠδβυ. Ἰὰοο]. 110. 1. ος. 9 ἀπά 10. 

Ὁ Απιίᾳ. 1]. χὶ. ο. 6. 8 1. ὙΠ86 ἰοβοτηοηἶοβ οὗ ἴπ6 βοὴ οἵ ϑίγαςῖ, οὔ ῬἈ1Πο, ἀπά οἵ 
Φοβορῆιβ, οὗ σ]ῖσο ἢ ΟἸΪΥ ἃ οοηοῖδα (Ὀαΐ ἰξ 8 Ββοροὰ ἃ. ΘοπιρτοΠοιιβῖνθ) νυἱοῖν 85 Ὀσοη ρίνοπ 
ἄρογο, ἀγὸ Δεν ὀχαπιηοὰ απὰ ἢ στοδῦ ΔΌΠΠ Υ Ὁ Ῥχτοῦ, διαδτγί, ΡΡ. 830] ---312. δηὰ 9338 --- 
249. οὗ 15 τ ἶσα] ἢ1|5ῖ. πὰ Ποίοποο οὗἁἉὨ ἴῃς ΟἸΙὰ Τοδίδιποπε Οἰδποη. 

δ Ὧν. Ὑ͵ογ ϑινοσ ἢ Β ἢ ]βοδη Τθοταγοβ οἡ τἴΠ6 Ιηβρίγατίοι οὐὗὅὨἨὨἁ δετγίρἧιγα, Ρ. 52. 
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(ΒΔ ἃ ἀοβηϊδο δηᾷ νγ6}1- κπόυσῃ οΟἸ]δοἰίοη οὗὨ βαογοὰ Ῥόοοκβ, ὑμ6 ἀϊβοῖρ]θβ οοαϊὰ ποὶ 
'ιδν υπάεγδίοοα {Π 6] Μαβίθσ, ποῦ [οου]} ἴῃς Μαβίοσς βανα βροίκθῃ υ τ δἰ παρ Το Υ 
Δηὰ ἴῃ βορὰ 108." (α) Μογθονογ, ἰπ ἐμ “ [ηάοχ Τδδιϊπηιοπίοσυμι ἃ (ἘΠ τῖβίο εἴ Αροβ- 
1ο 18 ἰπ Νονο Τ οβίδπιοηίο οἰζδίογαμ οχ Ὗ οὐοσῖ," δ [86 οηὰ οὔ (86 δυιμογὶϑοὰ Ο]οιηθη- 
εἶπα οὐἰκίομϑ οὗὨ ἐμ 1μδιΐη Ὑ α]ραίθ ῥυϊηϊθὰ δἱ Εοπιο ἱπ 1698, ἰῃ ἡπατῖο, “ ὁχ ἐγρο- 
δτδρμΐα ΑΡροδβίοϊ!οο-  διϊσαπδ," πὰ ἴῃ 1098, “ οχ γρορτδρ μα Υ αἰΐοδηο- Βοπιδηβ," 
ἴῃ οοἴδνο, ἴΠ6Γ 18 ἃ [ἰδὲ οὗ βογθ δυηάγοαβ οὗ αποϊδιίοηβ ἔγοιῃ ἴΠ6 Οἱά 1 εἰαπιοπὶ ἴῃ 
886 Νοὸνν : Ὀπὲ 1Ὁ 18 ἃ Τουλαυ κ Ὁ]6 δπὰ ᾿παϊδραίθο]ο ἔδοῦ, (δὲ ΝΟΤ ΟΝῈ δίπρίε ραδβαβε 
ἐς αὐδπμοεα ὕγοηι ἰλο αροογυρλαΐ δοοῖξ. (ὃ) 
ὙγῈ γοχαγὰ ἴο {86 ΑΡόΟϑτι, δ, ἔν ἔγοπι οοηιγδαϊοίϊηρ, {Π 6 ἱπαϊταῦθ {86 Θχδταρ 6 οὗ 

{ποὶν Μαβύου, 88 γχὸ Βανο δθθ ἴῃ ρβρὸ 44. δεργὰ. ὟΥ α πὰ σι} ἴδοι [86 δᾶτιο τηοθβ 
οὗἉ ἀοδὶρτιαϊηρ βοτρίατα. ὙΥΝ ΤΠ θπλ 180, ἴμ6 θπίϊγδ ἄπο οὗἨ βογιρίαγα 15 ἃ βδογϑὰ 
Ῥοοῖκ. ὙΒυ8, ἰῃ 1 Οογ. χνυ. 8, 4. τγὸ δᾶνα αἱ Γραῤαὶ, ἐλὸ ϑογίρίωτεδ, ὙΓΟ ὉΠΟῪ 08] 
Ὁ Νόμος καὶ Προφῆται, ἐλὲ Ζαισ απὰ ἐλα Ῥγορλείε, ἴῃ Αοἰϑ χχ)ν. 14. δηὰ χχν!. 28. ; 
Γραφαὶ ἵΛγιαι, ἐλο Ἡοὶν ϑογίρίμγον, ἴη Βοπι. ;.2.; δῃὰ Ἱερὰ Τραμμάτα, ίλε ϑαογεά Ἡγι(- 
ἐπρ8. ἵπ 2 ΤΊ. [|.16. ΒΊΟΝ ἔττο ἰδὲ οἰϊοὰ Θριμ οἰ ᾿παἸσαία, ---- [86 ἔΌΣΤΩ ΟΣ {}|6 σα - 
Ἰαϊϊου οὗἨ βοετϊρίασαε ἰο ἀοᾶ; δῃὰ δε ἰαδίίοῦ, 118 το δῦ! ἴο τῆδῃ δηὰ ἰὸ ἀϊνῖπα τοΓ- 
Βμΐρ. (Ὁ) Α,8 ἰύ τοίειβ ἰο σοὰ, δογὶρίυγα 18 ϑεόπνευστος, ἀἰν᾽ ΠΟΙ ἰηβρίγχεά, οὐ ρίνεπ 
ὉΥ ἱπϑρίγδοη οἵ ἀοἂ (2 Τίπι. 11}. 16. οοπιρατοᾶ τὶ 2 Ῥεῖ. 1.2]. δηὰ 1 Ῥοῖ. 1. 11, 
12.); δηἃ, νι ῖτἢ τορασὰ (0 τηδῃ, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ἐλε Οἰἱά (ουεηαηΐ, τλοδη5 ἐπε ἀοου- 
τιθηῦ οὔ [86 οονθηδηΐ Ὀεΐνγοοη ἀοα δηὰ τηδη ἱη 2 ΟΟΥ. ἰ1}. 14. ; ἴῃ τὶ οἢ ραβδασα 86 
ποτὰ ἀνάγνωσις, γεαάίπρ, ᾿ηἀϊοαῖθ8 μὲ ἴμ6 ὈοΟΪΒ οὗἨ (86 ΟἹ]ὰ Ταοβίδιχοηϊ γα 1ἴη- 
τοπάοα. ἴω 2 Κίηρθ χχὶ. 2. (ϑορι.), Εοὶυβ. χχῖν. 28. (6τσ.), δπὰ 1 Μδοο. Ἰ. δ7. 
(6τ.) (86 ρᾶγαδα βιδλὸς διαθήκης, δοοὶλ 97 ἐλ6 Οουοπαπῖ, τοῖδυϑ βἰ τ ΡΥ ἰο ἴδ6 1.8» 
οὗ Μοϑοβϑ; Ὀυϊ ἱπ 2 Οος. ἱἰϊ. 14. 1 τοΐδυβ ἴο 6 πθοΪα οὗὨἩ ἴδ6 ΟἹὰ πε ιοίηέης, ἐν ΤΙ 
ονϊἀοπὶ ὉΥ ἴδ σοηίγαδὺ τ 0} ϑαϊπὶ Ῥδὰ] μ88 ὕδοτα ἀγανῃ. (4) 

ἴῃ ογάορ ἰὸ ὄονδάδ ἴδ ἱστία δῦ ]6 ἀγχυμοηΐ ἀοτινοὰ ἔγοτα (6 ποη-αυοίδίϊοη οἴ 
[Π6 ἃ [4] Ὀοοκθ ὉΥ “9}6808 ΟἾΥΙΒΕ ΟΥ ὉΥ͂ δὶ5 Δροϑίϊοθ, βοπηα δαἀνοοδίοθ οὗ [6 
τοοάογ Οδυτχοῖ οΥἩἨΎ Βοτὴθ αν δθττηθὰ (σαὶ ἱπάοοα ν1}} ΤΟΥ πο αἴσῃ) (δαὶ 
16 ΔΡΟΟΣΥΡὮΑΙ ὈΟΟΚΒ ΑΣ6 οἰϊοὰ Ὁ ὑδοῖ ; Ὀαὺ πὶ μὸν {116 ἐσαῖ, 186 Φ]οπίηρ 
ταθυ αν δίδιοπιθηΐ νὉ1}} ἀδιμοηδβίγαϊα. 

--.--.- 

ὝΤΒΙΚΗ ὅτ ἔα! φεὶν δεροσίοὰ ἴο δε ίδκο , Βὴλ ΜΒΙΟΒ δ᾿ τθ8}}}7 ἰδκση ἔγοτω, Οὐ δΓΘ 
διϊυδίοηα ἴο, ἴ)6 Οτοοῖ 86 τι ὑοῦ. ἔτοτῃ ἴδ 6 Αροζιγρμδὶ Βοοκϑ οἵ ἘΠ. ΟΥΡΘΕ: ΘΈΡΠΙΒΕΙΝ 

Φοδη νἱ, 81. 1 ὙΨ θὰ, χυὶ. 90. - Ῥε. Ἰχχυΐ!, [Ηοδ. ᾿χχν].1 94. 
χ. 22. - 1 Μδος, ἱν. 59. (ε) - Νο ρῬδδββαᾶρὸ οὗ Οδῃοηΐοδὶ ΟΣ ρΓΠΙΤΟ. 

ΒοΣ. ἱΐ. 11...  Ὑ1δά, νἱ. 7. - - Ὦδαξ, χ. 17. 
--- χὶ, 84. } -.....ὄ 1χ. 19. - - 188, Χ]. 18, 
---.- χ 4. }) --ὄ  νἱ. 49. - - - Ῥγον. τῇ], 1δ. 
1 Οον. χ.ὄ ἥ10. ΨΦυά!ὴ νἱῖ. 25. (εν Ῥεγείοι )  Νατρῦ. χὶν. δῃηὰ χυϊ. 
Ηοῦ. ἱ. 6. - ὙΊΛά, νἱΐ. 26. - - - 1 βουοσδὶ ὑβδββᾶζοθ οἵ ϑεσίρίυσα. (9) 
----- χὶ, δ. ..,)) - -- ἴν. 10.- .- . ὅση. ἱν. 934. 
---ο χὶ, 85. }) 3 Μδος. τνἱ. δηὰ νἱΐ,. (Λ) - ΝΟ Ῥδϑβᾶρο οὗ Οδποηΐοδὶ βογίρίστζα. 
Φαπιοβὶ:.29.(.,0)} δαάϊ Υἱϊ. 22. (δ αδη Ῥεγεὶον) ἢ] 158, Χ]!. 8. δηὰ 3 (Ὥσοῃ. χσχ. 7. (Η6Ὁ.} 
1 Ῥοϊ. ;. 34. ἙκοΪαΒ. χίν. 17. (ὃ - . .]} ἴδ. χὶ. δ---8. 

(α) ϑιυλσιθ ΗΙδὶ. δπὰ θοίϑηος οὗἩ πο ΟἹὰ Ἰοδίδηθης (ἰποη, Ρ. 819. 
(δ) ΤῊΪ5 “ Ιηᾶᾷοχ Τοϑεϊπιοπίογτχη "15 τοργπιϑὰ ἴῃ γτὰγίουδ δι θοαποηὶ δ 1018 οὗἉ {6 1,διΐπ 

Μυϊχαῖο, δηἃ οδροοΐδ!!γ ἰῃ 186 δοσατγαίο οἀὐϊίοη ρυδ]ἰδηοὰ δὲ Ευδηκίοτε οὐ ἴη6 Μαΐπϑ 'π 
1826, “ διοϊογίδίο κασημηΐ ροηεϊῆςὶδ [δοηΐβ Χ]], Ἄχοῦδα." 

(ο) Οπ ἴδε ἀϊδτεηςο δοίνγϑοη ἴἢ9 Ὑογὰβ ἱερὰς, δαογεά, πὰ ἅγιος, λοἶν, 5800 ΒίΘΡΠΘἢ δ᾽ Β 
ὙΠπερδισυβ Οὐθσῦβ, νοὶ. ἱ. Ρ, 320. ΗδϑθΒ οἀϊιίοη. Απὰ ἔοτ ἴπ6 ὀχρσοβδοϊοῃ ἱερὰ γραμμάτα, 
ϑασγοί τί ἰπσα, ΘΟΤΩΡΑΣΤῸ «οδορθππ, Απῇᾳ. 1. χ. 6. 10. 8ὶ 4. 

(4) Οη [δὸ τιοᾶθδ οἵ αποϊδείοῃ ἤγοτα ἴπο ΟἹὰ Τοδιδσηθηὶ ἰη ἐΠ6 ΝΟ, 866 1[Π6 8008 οὗ 
φυοϊαιίοῃα δηὰ οὐϑογυδιϊοῃδ ἰμογϑοη, ἰῃ οὶ. 11. ΡΡ. 118---20]. 

(2) “ ον ἴ(δ)6 σδῃοῃίδὶηρ οὗ ἴ[Π6 Μδοοδῦθοδ ΠΟΥ ὑτοάτοο 8ι. Φοδπ᾽ 8 ἰεϑιἰ ΠΟ (ΣΧ. 22.), 
Ακα ἰ τοαε αἱ «]εγκραΐίεπι αἱ ἰδὲ [εαδί 97) ἐλε Ἰεαϊοαξοκ, νι Ἀϊοῖι (ΠΟΥ 54.) τοίδστοιἢ ἴὸ 1 Μδοο. 
ἦν. 59. ὙὟοῖ, γαῖ, Πεγὸ 18 ὯὨῸ ὈΪδοθ οὗ ἐπδὲ δοοῖκ χυοίοὰ; δηὰ, βοςοῃά γ, ΠΟΥ δὰ 8 ἴοδϑβὶ οὗ 
᾿)οάἀϊεδιΐοη ἰηδιϊ αἰεὶ Ὁ Ἑστα, τυ βίον ταῖσι ἴμοπη θ6 Κορὶ δὲ Φοιτιβαίεη. Βαϊ ὕο ἰδ ππάοτ- 
δἰοοὰ οὗἉἩ 86 ἔοαδὲ ἐ18ὲ πάλ Μωοοδυθσυθ διὰ δἰ8 Ὀζοίδιγοα ογἀδιηϑὰ ἴοσ [80 βϑῃ:ςι ΑΤΥ, 
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Τρ Ὁ '8 ον! ἀθηὺ ἤγοτι ἴΠ6 δοοογάβῃοθ οὗ [88 ῬοοΚκΒ οἵ [86 ΟἹ ἀ Ταβίαπιθπὲ, οί οὰ 
οὐ γαϊδγγθὰ ἴο ὉΥ [86 βοὴ οὗ ϑίγαοι, Ὁ. ῬΒ1]Ο, δὰ ὈΥ Ψοβαρίιιβ, δῃ!ὰ δ]δὸ ἴπ δὲ 
Νεν Τοβίδιμθηξ, ὑμαῦ [Π6 8 ΠΡῸΣ ὉΟΟΪΚΒ ΟΣΘ ΠΟΡΟΡ σϑοθινοα ἰηΐο δα εδοσαὰ 
οδποῦ ΟΥ̓ {μ6 ἀποίοηῦ ον ϑὰ Οδυγοῖ, ΠοΥ ἀϊά ὑπο Υ σϑοοῖνα [88 βαποίΐοῃ οἵ «6ϑὺ9 
ΟὨτῖβὶ δῃα ἢ18 δροβίϊθβ 0 ΠΟΥΟΡ οἰἱοα ΟΥ̓ τοίογγοα [ο ἔδβοιῃ, Ὀυΐϊ τοδὰσ δ8]} ἐβεὶσς 
ΔΡΡΟΔΪ8 δχοϊ δίνουν ἤο {π6 ἀϊνί πον ἱπβρίγθὰ δουρί γοϑ οὗ [86 ΟἹα Τϑείδιηθπε. “ ΑἹ] 
{Π6 ὈοΟΪκΒ οὗ {86 ΟΙ]ὰ Τεθίδιηοηῦ, ἰηἀοοά, ἀγα ποὺ οἰϊοὰ ἴθ 186 Νον, Ὀυϊ πὸ χιηϑοὶ 
ὙΠῸ σοίγθηοοϑ ἴο τηοϑὺ οὗ ἱμοῦλ; δῃὰ {ΠΟῪ 8.6 αὐ τοσορηϊβοα, 88 σὰ πᾶγνο 96 θῆ, 
ὉΠῸΟΡ {86 σοποσαὶ {{|6 οὗ ἐλθ Ζαιο, ἐλ Ῥγορλεία, απά ἰλο Ῥεαΐγιϑ. [68 ἴδ στοά! ϊο, 
τδαῖς 1186 Δροσγυρθαὶ ὈΟΟΪ8. ΟΥΘ ᾿᾿μϑρίτοά, ποὺ ἃ βοη(ἰπιθηὶ 80}. θ6 ᾿Ἰσβηδβογιθοα, 

ψὮΟἢ Απιοοῆ 8 δηὰᾶ δἷβ βοίἀΐοσβ μβαά ῥγοίδηθα, 86 Ὀαϑὲ ἰμδὲ σὴ 6 τιδᾶθ οὔ ἰὲ 18 πῸ τόσο 
[ἢΔη βρϑοϊγίηρ οὗἉ ἃ {ἰπ|6 τ ΒΙοὴ 1116 ὅ ονγ8 ἤθη ΟὈβοσυθά, δηὰ ψπογοαΐ Ομ σὶδὲ ἑοοΚ οσοαβίου 
ἴ0 ῬΓΟΔΟῚ δηὰ ἴο πηϑηϊδϑ ᾿ΐ8 ἀοοίσί ἢ τόσο ρα] οὶ γ. Βυϊ τνᾶῦ ΙΒ Κ68 0818, ΟἰΕΠ 6 Γ᾽ ἴὸ 186 
οἰτηρς οὗἩἨ [6 Ὀοοΐκ, οὐ ἴο ἴπ0 δἀϊπρ οὗἁἨ ΔΗΥ͂ ΟἈποηΐ αὶ] Δα ΠΟΥ Υ ἰΒογουαπῖοῦ ΤΠ 96 ῃτ͵ηΟ͵ΑΓο 
“δαϊὰ ἴο οὔβεγνο ἴπ6 ἔδαβί οὔ ἀοάϊοδίοη δὲ {18 ἀδ , δηὰ γαῖ ὑΠ6Υ ἀο ποῖ δοκπονϊθάσο τ86 
ὈοοκΚ οὗ Μδοσαῦθοβ ἴο 6 ΟΑΠΟΠΪΓΑΙ ΒΟΥ ΡΓΌΓΟ, ὩῸ ΤΟΓΘ ΠΟΥ 8δῃ {πὸ γ ἀϊὰ ἰπ ὅ8ι. Φοῖιτι᾿ 
το, ἢ Ὑ ΒΟΥ ἢθ τοΐογγεα ἴο ἰπδὺ Μδοοδθρδη ἀδαἀϊοδβίίοη ΟΥ̓ ΠΟ, 18 αηοογίδίη; θυ Βονεβο- 
ΘνοΓ ἴο {Πὶ8 ριγροθο ἢ6 πιοηϊ οπθὰ ἰδ ποὶ. (Οὐδ π᾿ ϑοβοϊαϑί, Ηἰδβί. οὔ Οδπου, Ρ. 97. 
(Ὁ “Βοιδὴ νιοὶ Ῥαβδαροβ᾽" [1 Οοτ. χ. 10. δπὰ “9 4πι68 ἱϊ. 28.} “ (ἢ τ στο ΟΓῈ δὴΥ οσεα!ὲ 

ἴο 6 σίνοῃ (0 δογγασ 8) ἃγὸ δοσγονοὰ οὐ οὗὨἨ τ{6 οἰ οπαρίογ οὗ Φαάϊι (τὶ. 35. δά 
ψ ἱ. 22.), )ἃΒ χὰ τοδὰ {π|6 0 ἴῃ ἴῃ Ζ,αεϊπ ῬΑΓρἤγαβο οὗ ἐπὶ Ὀοοῖς ; ἴοΥ ἰῃ [6 Ογδελ οορίο5 ἔπετὸ 
ἷθ ΠΟΥΟΥ 8 Ἰγογὰ {πὸ ἔπτη ἴο θ6 ἐοαηὰ. Βαϊ ΠΟΙ. 88}}8}} [π6 68:1} ρογυδάο, [μὲ [ῃ6 δροδίϊος 
υοίοά ἃ 1,μϑ[η ῬΔΥΒΡΏΓΑΒΟ Μ ἰοἢ γ88 ποῖ οχίδηϊ ἴῃ ἰποῖγ {π|ὸ ἢ Οτ, ἱξ νγὸ βῃουϊὰ σταπι 
(ἀσοτὰ τπ20 [86 τορος οὐ πὸ ΟΒαϊ δα οορίο8 Δ 88 τας ὶ ἰὰ τ6πὶ οὗἩ οἱ, 85 ἴῃς [δἰἰη Βδι ἢ 
ποῦν, γοῦ ψὙὼοὸ νου Ὀ6]ῖονο ἴμαὺ 8, Ῥδὰ] δπὰ 85... Φαπηθβ αἰ υὐοὰ ταῖθοσ τὸ τα θοοΚ οὗ 
Φαάϊει ἤδη ἴο (ἢ6 Ὀοοκ οὗ ΝΠ ΕΓΒ (Χὶν. δηὰ χνὶ.), γνἤθσο ΤΠΟῪ ΓΠδὲ ΕΓ αδείγοψεά ὃψ ἐλε 
ἰδοίγονψεῦ ΓΘ ὍΡΟΙ γεοοογὰ δὲ ἰαγρζο, δῃηὰ ἴο ἴμ0 ὈοΟΙ. οὗἉ (ἰὐθῃθβὶβ (χυ. χυ!.) ἤοσα [Πα 5ΙΟΤΥ οἵ 
ΑΡγαδδὰ 18 χοοϊιοὰ ; τοροίοσ τ ἢ τὸ βοοοπὰ δοοῖὶς οὗὁἨ ΟἾΓΟΙΪοΪ695 (χχ. 7.)», ὙΌΣ 
ΑὈταΒαπὶ 15 σα]]6 ἃ τη6 Σγίεπά 9 Οοά, διὰ {πὸ Ὀοοῖ οὗ [δαἰδὴ (Χ]!. 8.) σῆογο Οοά Βἰπ)»9 
βαὶ (ἢ οἵ Εἴτη Αὐγαλαπι πιν 7 εἰεπά." ΤΌΪὰ. Ρ. 35. 

(9) “ΑΒ ἰὺ 8 ποῖ οσογίδὶ π ΒοῖΠοΣ δὲ, ΔῈ] ΟΥ̓ΟΥ Βα πδὲ ὈΟΟΚ οὗ Υ βάζω οὐ πο, σὩὶοὶ 
ἴον δυρῇῃϊν νγγὸ ΚΠΟΥ͂ γγ8 ἢοΐ οχίδπί ὈοΌΓα Εἷ8 {ἴπ|6, ΠΟΥ ΘΟ ρ θα ὈΥ ΔΩΥ οἷος δαῖδοσ [δη 
Ῥ]ο 186 ΗδΙ]οηΐδὺ 56 οὐἨ ΑἸοχαηάγία : 8ο ἴμθτὸ ὯθΘ βούθσαὶ οχργθββίοῃβ ἰῇ (Π6 υπάουδιεοά 
δογιρίαγοϑ, σοησογηΐηρ [Π9 τοργοβοηϊδίοη, [86 Βρ᾽οηἀουΣ, [ἢ 6 ὶϑάοτηῃ, δπὰ τἢ ρίοτυ οἵ Οοὰ, 
ὙΠογοιηο δ6 τοὶρῃς δὰ ἴῃ 8 Ερίβι]α ἴο 186 ΗΘ ΌΓΟΥΒ, 88 ἢ6 δὰ ἄοπο Ὀεΐογα ἴῃ Ὠἰ5 
Ἐρίβι16 ἐο [π6 Οὐο]οββίδῃβ (ἰ. 15, 16.), δηὰ ἰῃ 8 βοσοηὰ Ἐρ 8:16 ἴο [6 Οοτὶ πι ἴδῃ (ἰν. 4.) 
δοϊτίηρ ἔοσιν ΟἾγῖϑὺ πογο ἴοὸ 6 ἐδε ἐπιαφα 9 ἰλ6 ἱπυϊειδίοε αοα, ἀπά ἰΐδε ἢγοὶ δ}ογπ οΓΓ ευετν 
σγεαΐμγο, ὃν τολοηι αἷϊ ἰλίησα τοεγε οτοαίοα απιὶ ἀο εἰ σοπϑὶδέ : τὴ βαδδίδιιοο δπὰ στοιηὰ 
ὙνΠΟΓΟΟΙ͂ ΠΙΔῪΥ ὑ6 Ἰοπηὰ ἰη Ἐ)Ζοὶς, ἱ. 38., 158. 1Χ. 6. δΔηἀ Ἰχ, 1., Ῥβ]. 1. 7. δῃὰ Ἴχχανὶ. 5., 2 ὅτι. 
νἱΐ, 14., ὅ6Γ. 1Ϊ,. 1ὅ. αηὰ χ, 12., ἴο βοῖηθ οὗ ψ οἷ ΡΙ]δοοθ8 ἴΠ6 Δροδίῖθ ἰτλβο] χεΐοσ ἴῃ 1815 
Ῥίδοα ἴο ἴ6 Ηοθγοινβ.᾽" (. δ.) Ιὐϊὰ, Ῥ. 24. 

(λ) “Αποῖδοῦ δγραμιθηςρ [ἴοσ [86 οβποηϊβίηρ οὗ ἴ16 Μδοοαθ668)] (ΠΟΥ Ὀγίηρ ἴτοπὶ ὅ8:. 
Ῥδα} 8 σδίδοριθ οὗὨἨ ἰπβίδῃοϑβ ἴῃ ἢἷ8 ΕΡ18{16 το 116 Ἡφῦγονβ, ΠΟΓΘ δσηοηρ ΟἿΠΟΓ δὰ δετίησβ 
1παᾶῖ 186 βαἰπί8 οηἀαγοά ἢθ τϑοκοηθῖῃ Πρ [Πο056 (πὲ τνοτο τοσϊατεὰ (ΗΠ. χὶ. 35.); δηὰ ᾿ῃουμὰ 
Ἦ6 παιιθῖῃ Π0 ῬΟΓΒΟΩ ἢοτο ἰῃ ραγοαϊδι, γοῖ Μοηβ γ)ὰ Ῥοστοι, ϑοιγαχίαβ, δὰ Οδιμαγίπαβ, 
ΒΡΡΙγίηρ 1Π18 Ῥαββαρο ἴο ἴΠ6 δβίουυ οὗ Ἐ]θδζασ αηὰ ἢἷ8 βαυθὴ ὑὈσοϊδγθη ταθπιοηθὰ ἐπ τἢθ 
βοοοπα Ὀοοκ οὗ Μδοοβῦθοβ (Υἱ. αηὰ νἱῖ.), ᾶτθ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΡΕΓΟΙΩΡΙΟΓΥ͂ ἰπ ἰδ, τ[πᾶὲ 106 δροεῖὶε 
ΔΙ αἀο.ἢ {ποτ ἴὸ ΠΟ ΟἾΠΟΓ Ῥαγβοηβ, Ὀαΐ 1χδὲ πὸ ΔἸ] Θρο ἢ ἴδ 68 ἃ ρματγὶ οὗ οδῃοη σαὶ δεσὶρίογα. 
ὝΥΒοΓο, ἴον [6 ῬΘΥΒΟΏΚ, 186 τηδίίοῦ 18 ὩΟΐ 80 ΒΓΣΟ; [ῸὉΓ ΟἾΠΟΥ ΤΙΔΘΠ ΔΤ ΟἵὗὁἨ δηοίμοσ ταϊπὰ : δηπὰ 
Ῥδι 8 Βυγροη 818 ἀηἀογβίδη 8 ηοΐ δι, Ῥ8ΔῸ] ΠΘΓῸ ἴο Πᾶνα δρόκθη οἵἩ ΕἸΘαΖΑΓ δηὰ ἢΐ8 Ὀγοι ἔσο ἢ 
ἱπ τη6 ἐἰπη6 οὗ [80 ΜδοδδῦΌΘ668, Ὀα οἵ {Π6 δαϊη!8 Δη ΤΠ ΓΒ οὗ (οὐ, ἰμδὲ μανο Ὀθ6η Ἰογίατο 
ἴῃ 8 οὐνῃ τἰπ6 υπᾶὰογ [86 Νὸν Τοδίδιμθηῖ, Απὰ ἴογ 1ἴΠ6 σβποηΐοδὶ δι που οὗὨ τῃς Ὀοοκ 
(ἰ δῇγ θοοῖκ θ6 Βοῖο οἰϊο), Ὑυμδύθυοσ ἰδ ννα8, [86 τοίοσθ ποθ π6Γ6 τηδᾶθ ἴὸ ἰξ σᾶγὸ ἰἴξ ὯῸ πιογα 
Δ ΠΟΓΠΥ οὗὁἨ δυϊῃϑπίῖς δογίρίιγο, ἰδ ἴΠ6 ψοσὰβ ᾿πηπχοά αι. }Υ (ΟΠ ονὶηρ ζᾶνο ἴο δποῖμοῦ 
Τεςοϊγοά βίοσυ δηιοηρ ἴῃ6 Ηοῦγονβ, (παῦ ᾿βαῖδ [16 ὑγορίμοῦ γγὙὋῪ8 βγη δδθηοῦ ἰὼ ἀσβῖῇ : 
ἩΠογοαηίο, Γπουρ ἢ (Ὧ6 ΒρΟΒΙ]6 στρ ἢξ πάνθ τοίδγθηοο, ψ θη 86 βαιά (ΗθΌ. χὶ. 87.), δεν 
ἸσΉγ6 δίοπει, (εν τσεγο ϑαισπ ἀδιπαεῦ, τοοτε ἱεπιρίοα, ἐροτε δἰαὶπ ιοἱϊίὰ (δὲ διοοτά ; τιοαπάετοι 
αδοιιὶ ἱπ δλεερ-ελῖπδ απα φοαί-δἰϊπα, δοὶπο ἀδείἑμίρ, αὐιοιοά, ἰογπιεπίεα ; γοὶ  ὯΟ ΘΝ ΕΣ τηϑὰς 
4}1 [680 ἰηβίδηςοβ Ὀδίογο ϑ5(. δαὶ υτούϑ ἰθοπ, ἴο δ6 δυϊῃοηςὶς ΟΥἩ Θοῃοιΐςο δὶ δογὶρίυτε ἢ 
Οὐ γοὸ οδῇ 10} γτοβϑοη ἄδην, Ὀὰΐ τΠδὺ [Π6 δίοτυ οὗ βίῃ 5 ἀοδίῆ οὐχῶϊ ἴο Ὀ6 οδποηϊδοά, 
88 Ὑ611} 85 (Ὦ6 δίοΟΥΥ οὐ ΕἸ αζαῦ ἀπὰ 1}18 βανθῃ ὑχγοίδβγοη ἴἢ6 ΜβοσοδΌΘΟΒ ἢ δβοοίηρ (πο ΣῸ 18 δὲ 
ΤΩ ΟἿ ΥΟΆΒΟΠ ἴῸΓ [6 ΟΠΘ 88 ἔμογθ οδῇ 0 σίνοη ἴοσ ἴΠ6 οἰποσ." [Ι014. ΡΡ. 37, 38. 

(ὃ Το οὔἱγ οοἰπείάοηοο θοΐνγθοη 1 Ῥοῖ, ἱ, 24, δηά ΕκΟο]88. χὶγ. 17. 18 [10 ΟΟΟΌΤΤΘΏΟς ἴῃ 
ῬΟΙῚ ῥαββασοβ, οὗ (6 πογ 8 πᾶσα σάρξ͵ αἰἱΐ Πεεῆ. 
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ΠΟΡ 8 Ῥβεθηβα 6 ῥΡγοάυοσοα, 88 8δηῃ ἘΠ ΠΟΤΙΥ ἔγοπι 8} οὗἁ {δ6π|, ἰπ {6 (Τοαροϑῖβ οὐ 
ἘΡ βί1]68β, δπαὰ ἐμαὺ ποῖ ἃ βίῃρὶε πογὰ ββοι ἃ θὰ ἴουπα ἴῃ 411 86 Νενν Τοβίδιηθης 
ἔτοτῃ Ὑ δίοι 1 οου]ὰ 6 ᾿ηΐδυσθα {μδὲ δυο ὈΟΟΪΚΘ ΤΟ γα ἴῃ οχίβίθμος Ὁ: ΑἸΙΒουρῇ 
Β0Π16 τηοάσγιι ΠΟΙ Δη 518 Βανα ἰβουρῶς ΡΥΟΡΟΥ (0 ἀορταὰθ 86 ΗδΌτον οδηοη, τ ΒΙΟΒ 
μ [88 ὈΘΘΏ ΒΒΟΝ ἢ) ἯΓ88 τϑοοϊνϑα ὈΥ̓͂ {π6 δηοϊοηϊ «6188 ΟΣ 88 Ὑ76}} 89 ὉΥ 968ὺ8 
Εγῖϑὲ διὰ ᾿Ϊ8 δροβίϊθδ, ὉΥ οδ  ηρ 10 “ [86 σδποι οὗ ἐλό ϑογίδες απὰ Ῥλαγίεοεν," 3 γοῖ 

118 οοῃίοτηρίμοιβ ΠΡΡΑΒΕΠΟΝ Οὗ 'ξ οδηποῖ δἰΐεσ ἴη6 δοίβ οὔ ἴ:6 ο886. “ ΤῊϊβ 
σδηοη "ἢ (Ὁ [88 Ὀδ6η ΟὈΒΟΥ θα) 5 “' ψγδβϑ 86 οδῆοῃ, δηὰ ἐδ6 δοῖδ σπου οὗ οἷν 
Βαυϊοῦῦ “6805 ΟἸ γι. ΝΟΥ ὙΔ8 ΘΩΥ ΟΙΒΟΡ ὁδηοη οΟὗἨ 6 ΟἸΪὰ Τοδβίδπηοθηξ δοκηον- 
Ἰεάροὰ Ὀγ 11 δροβίϊθβ, ἱμουρὰ {π6 ΟΒΌσΟΙ οὗ Εοπια ργοίθπαβ {πδὲ (86 1,δἰΐπ σαποη 
ὙΓ88 Σοοοιν α ἴγομι δροβίο]ϊς ἰγδαϊ οη. 

δ 2. Ὸ ὕειοϊδῆ τογ θοῦ, διιδδεημοπέ ἰο ἐδ ἐΐπι 9 «εθιια Οὐ γίϑδέ, λαῦε 
εἰϊεά ἐπα ἀροογψρὴλαϊΐ δοοΐδ, ας ζογηιίπς ρατγί ὁ {πεῖ σαποη 9. ϑεγίρέμγο. 
Οη ἐλ σοη ταῦ, πιαην οπιϊπεπὲ οειοϊδἦ, τογἐεγς ἤαυθ αἰξοφεοίδογ γελοοίοα 
ἔλοηι. 

Τδαῦ [86 δποϊθηΐ δηὰ τηοάθγῃ «906 0»ν8 σον 88 ὉδΠΟΏἶοΑ] οὐ αἰ πον ἰηθριγοὰ 
ὙΠ ΏΡΆ, ΟἿΪΥ ἴποθ6 ὈοΟΚΚ8 οὗἨ 1:6 ΟἹὰ Ταοβίδιηθην δὶς ἀγα σϑοοϊνοα ὉΥ 4}} Ῥγο- 
ἰοϑίδηϊς ΟΒΌΓΟΒΟΒ, ἰθ δυο Θ ΕἸ δἰξοδίθἃ ὈΥ τΠ6 δρτϑαπθηξ ΟΥ̓ 411 ἔμ6 πιδπυδβοσρίϑ 
δά ῬΓΡῸΣ οαϊίοηβ. Α ἀἰϊβογθης τοοὰθ οὗ οπιυπιοσζαίίοη οσσδβίομοα Ὁ Ευϊὰ ἀπὰ 
186 ᾿ωδηηοηςδί!οηΒ οὗὨ Φ΄γοσα δ Ὀεΐπρ χοοϊκοποα 88 ἔνγο ὈοΟΪκ8, ἰδ ἐουῃὰ ἴῃ βοῖηὸ οαἷδ- 
Ἰοΐυεθ οὗ (6 Ὀοοῖκβ οὗ (88ὲ ΟΙά Ταδίδιπθηι, Βυΐ τΒδίοθυοσ ΘΠ ΘΥ [ΟΠ ΤΩΔῪ 6 
τολθ, [86 βαῖγθ ἰἀΘηΓ10 4] ὈΟΟΚΒ τα ἔουπὰ ἴῃ 4}} οορίθβ, ΒΟΙΠΟΥ σηδηυβοσὶρὶ ΟΥ 
το. ὙΠ [Ὁ] βου θηΐβ οὐ [Π6 (οοπιραγαίϊνο] Υ) Το Ση «06:8 6.6 (0]- 
οοἰοὰ ἔγομι ΗοιηροΣ 8 “ Τ ΒΟΒΔΌΓΣΙΒ ῬΒΙΟΙορίουΒ, ᾿ἤροια ὙΒΙΟἢ Ἰοασηοὰ ποσὶς Ὁ πι}] 
οἱ ἸΝπὴ Ἰρες [80 ΔρΡΟΟΙΥΡΔΙ ὈΟΟΚΘ ἃ.Ὲ σχαο)οοίθἃ ὈΥ (6 ποσὰ ομιΐηθπὶ «}[6 1718} 
ΤΑΌΌΙΠ δ. 

ἘΔΌΡΙ ΑΖΑΒΙΑῊ ΒΑΥ8 {παὶ “ {πο γ᾽" [(μαὶ ἰ8, [86 ΔρΡΟΟΥΥΡὮΔ41 ὈΟΟΪΚ6] “ δτὸ σϑοοϊνϑα 
ὉΥ ἰδμεῖὰ [86 ΟἸΓΙΒ18}5] " ποῖ ὮὈΥ υϑ. 

ἘΔΌΌΙ ΟΈΡΑΙΙΑΗ, δου ρίνιπρ' βοῖῶθ δοοουηΐ ΟΥΓἹ [16 Ὀοοΐκα οὗ [86 ΟἹὰ Τοδίαπιοπὶ 
δηὰ οἵ (π6 δυίμογβ οὐ ἰβθση, 88γ8 : --- “1 15 τουτὶ ὙΟΌΣ ὙΓὯ|1|6 ἴο ἰκηον, {πὶ 86 
ΠΑ ΟΠΒ οὗ 86 ποῦ] ὙΤοΙΐΘ ΣΩΘΏΥ Οἴδον ὈΟΟΚΒ [ποῖ Ἀτὰ σοπίδι 64} 1 ὑμοὶν βυβίθμι 
ΟΥ̓ ΒΟΙΥ ὈοΟΪκΒ, τυ οἢ ἀτο ηοῦ ἰπ ΟἿΣ ΒΔη 45." Απὰ δὲ δά (ϑ8,-- "" (ΠΟΥ ΒΑῪ δαὶ βοιθ 
ΔΓ ἰουπά ἴῃ ἴ26 ΟΒδ] θα ἰδηριυιαρθ, δοῖα ἢ ΑΥ̓ΔΌΙΟ, ΟἾΒΟΓΒ ἴη Οτοοῖ." 

Βυῦ 86 δοῃεἰπιοηίδ οὗ {86 «06 »ν8 11}, ρουβαρδ, ὈΘΌΓΟΥ ἈΡΡΘΔΣ ᾿τόσα 1ΒΟΙ͂Σ ΟΡ ὨΪΟΠΒ 
σοποουηΐῃ ν᾽ ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ ΔρΡΟΟΓΥΡ δὶ Ὀοοΐκ8. 

(1.) Τε Ῥριδάοπι 0.7 ϑοίοπιοη. ἘἈδΌΝὶ ΑΖΑΒΙΛῊ ἰδ οὗἁἨ ορἱπίοῃ ἐπδὶ “ 1 [18 ὈοοΪΚ 
6 ποῖ 8 ἰγδῃϑβϑδίίοη, δοϊοιωου τοῖα 1δ ἴῃ 186 ϑ'γγίδο ἰδῆρυδσο, ἰ0 δοηὰ 1ξ ἴο βοῃθ 
Κιηρ ἀν ο!ηρ ἴῃ (6 τουιοίοϑι ρῥαγίϑ οὗἩ (6 Εδοῖ, Βυὶ ὕζγα ρυΐ μ]5 βαπα ΟἿΪΥ ἴοὸ 
μο86 Ὀοοΐκβ πλῖοὰ σοσθ ΡΟ ἰδμθὰ ἴῃ 86 ΒΟΙΥ ἰδαηρσαδρα Ὁ 186 ρτορβϑῖβ ὑπάδγ (86 
ἀϊγοοϊίοη οὗ ἰ80 ΗΟΙΪΥ ϑριγιι. Ὑ͵ΒΟΓΘΙΌΣΘ ΟἿΣ 186 πῖθι ρσυἀ ΠΕ} δπὰ ἀ6} ΘΟ ΓαίοΙΥ 

1 οκΚ 8 Εβεαυ οἡ ἴδ Ιπδρίγδιίοη οἵ ἴ86 ΗΟ ϑουρίυτοθ, ἢ. 70. 
3 Βρ. Μασβιν 8 Οοτηραγδῖίνο γ᾽ ον οἵ ἴΠ6 Ομυσομοβ οὗ Επρδηὰ δηὰ Ἔοτηθ, ἢ. 11]. 
8. “ΒΚ ΟΡ ΟΠδίοπον᾽" (ΠΥ. ΜαΓΒῊ δίδῖθ8) ἰπ 186 ποῖος ρὑσεῆχοὰά ἴὸ ἐπ6 ἔσθ Ῥοοΐ οὔ 86 

ΜδοσδΌΘΕΒ, ΒαῪ8 οὗ {Ππ680 ἴνγόὸ ὈΟΟΚΒ, “ ὙΉΘΥ ἀγὼ σοοοϊνοα ὈΥ 1π6 σΒύτοΝ; ΠΟ, ἰῃ δοι ης 
ΠΟΙ σδποῃ οὗὨ ἴΠ6 ϑ σι ρίιγοδ, σΒοδο γϑίθοῦ ἴο δ6 αἰτγεοοίο ἃ ὉΥ [86 ἰγδα του 56 παά τεςοϊνοι 
ἤγοπι ἴῃ δροϑίϊθβ οἵὗἠἨ ΟἸ γίβε, ἔἤαη ὉΥ ἐμαὶ οὐ ἐδε δογίδεο απὰ Ῥδλαγίδεος." (ἸΌϊά. ποῖα 4.) 
ΤΗΪΐ δεεουίίοη οὗ ἴπ6 Εἰ ΔΙ Ὀἰδῆορ οὗἨ Ὠδῦτα ἰδ τοργίηϊοαὰ νοτδιϊπη ἰῃ Ὁ. 890. οἵ ἴ[Π6 βίοσοο- 
ἴγρ6 οὐἀϊιῖοη οὗ 6 ΑἸρὶο- Βοτηΐδῖ, ΒΒ] 6 Ρυ δηθὰ δὲ Πυ δ] πη ἱπ 182δ, ἢ τ[μ6 Τααιΐη 
ΔΡΡυοθδαδίίοη οἵ Ὦγ. .δηῖ 6] Μύστγαυ, Ὠΐα αν Ποπιβἢ σοι ίδθορ οὗ ΠὈ]1η. 

4 ἼΠο ζ0]]ονίηρ, 18 [86 διτβηρετηθηΐ ἰη ἴη6 Ταϊπγπά, ἴῃ ἴΠ6 ΒΓ ΟΥ ΒΙΧΙΒ ΟΘΠΓΌΓΥ :--- 
1λε ζαισ οὐ {π6Ὸ ἔνθ Ὀοοκβ οἱ Μοβεβ. --- 7Ὺὲε γορλείε, Φοδπα διὰ Φαάρεβ, ϑϑπιιοὶ δηὰὶ 
ΚΊιηρβ, Φογοτη δα, ἘΖεκΚίεὶ, Ἰβαίδῃ. ΤὙηδ ὕοοκ οὔ 16 Ὑνεῖνο [Μίποῦ ῬΧΟΡΒΟΙδ].--- 7λε 
Κοειμδῖπι, Ἀυκἢ, Ῥβα]τβ, ον, Ῥχονοσθθ, Εἰ ο]οβἰαβίοβ, ϑοὴρς οἵ, βοηρε, 1διηοηϊδιίοηβ, [)5ηίοὶ, 
ἘβίΠογ, ΕΖγα, δηὰ της ΟΠ γοηςϊθβ. ὙΤταςῖ, Βαρα Βαίῆγα, οἱ, 14. 0]. 2. [Ιη [6 Μαϑογοίὶς 
σΟΡίο8, [Π6 Κ,ΓΟΔΙΟΥ ΡΓΌΡΒΟΙΒ δὸ δι αὐτδηραὰ : Ιβαΐϊδῃ, Φοσοιηίδη, Ἐσοκίοὶ, [η6 Ὑνεῖνο ; 
πὰ (00 Κειυδίπι, {ΠῈ8: --- ΒΔ] 8, δοῦ, Ῥτονογῦϑ, Βαϊ, Οδηῖις]οβ, ΕΟ] οβίαβϑίθβ, [λυ οη- 
Ἰδιίομβ, Ἐβίποῦ, Τ᾿ γδηΐςὶ, ΟἸγοηΐς 8, ΒΟΙὮ σηαῖκο ἘΥΘΏΙΥ -ἸΟῸΓΣ ὈΟΟΚΒ, Ὀαὶ ἴῃ ἃ ἀἰ δγοηϊ ογάογ. 
ϑιυαχὶ οὐ 186 δποῃ, Ρ. 277. 

5 Ἠοιηρετὶ Τμοδδυσυβ ῬΗ]]οϊορίοπα, ΡΡ. 531---528. (Τί συτ,, 1649.) Ηὸ [88 ρῥγϊπίο 
186 οτσίπαὶ ἩΘΌΓΟΥ οὗ ἴδ0 ἘΔΌΡἰς 4] Δυ ΟΣ 086 ΟΡ ὨἱΟΏ8 ἢ 86 οἰ(δά, 



48,0.ϑὃ . Ου ἐ)ιο Αροογυρμαὶ }δοοῖς 

ὀοπβττηθα (οΥ βαῃοί!οη 64) ΟὨΪΥ [886 ὈΟΟΪ8. 1 Οἢ Τογα ΘΒ Ὁ] 1Βῃ6α πα οσοπβγηροὰ 
ὉΥ μὲπι. Εδῦ᾽ ΘΕΡΑΙΙΔΗ δϑοσῖθ8 (818 ὈΟΘΟΚ ἰο ῬΆΠ]Ο:" τπουρὶ οἴμοσβ δῶν ἱμαῖ 
ϑοΪοπιοη πγαβ ἰὴ 6 δυμοῦ οὔΉ. [0 ἴ8 [6 βδὴθ μιὰ (6 (θη 0169 “ [ΟΠ χ βδη5) 
ανο δἀάἀοά ἰο ἐμοῖν Β1Ὀ0]68. 

(2.) Τῆς Ῥριβάοπι 97 ὕεδια ἐλ ϑοη οὐ ϑιγασῦ, οαἰϊοά Ἐοἰοδίαξέϊσιδ, 18 ΘΧΡΤΘΒΞΙΥ 
γοοΚοηρα ἴῃ (6 Ταϊπηὰ διηοηρ ΒρΡΟΟσΥρθαὶ ὈΟΟΚΒ. “Τὸ 15 ἰοσυϊο ἴο τοδὰ 
ἴῃ 186 Ὀοοῖκ οὗ [86 8οη οὗ βίγδοὶν" (Οοά. βδῆβ. ὁ. 1]. ἴὰὼ θαυ) Τ8 ΡΟ  0α 
β υγροὰ Ὁγ ΒΔ Ἰλαν ἃ 822, δηά δ ἘΔΌΌΙ ΑΖαγῖδῃ. Οὐ δο ποσὰ τοοθπΐ 96π8, 
ΜΑΝΆΒΒΕΗ ΒΕΝ ΙΒΒΑΕΙ, ΒΆγ8, ἰμαὶ “ Ὑμδῦ 18 Δ] οροα ἴἰο 186 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἔγοπι ἃ νεσϑς οἵ 
Ἐπ οἰοδιαϑίσυβ ἰβ ποίησ ἴο 186 ρύτροβο, Ὀθοδιβα ἐΒαΐ 18 δῃ ἡ γτοὸ ρα Ὀοοῖςἢ" 

(8.) ΟΥ̓ ΔΒαγιολ, Βαϊ ΑΖΑΒΙΑΗ 84γ8, ὑμαῦ “10 15 Χχαοαῖνθα ὈΥ ἴδα ΟἸισ 2 8π5 (οΓ 
ΝΆΖΑΓΘΙ68) ᾿ [πιοϑηϊης ἘΆΡΙΡΗΙ; “Βυῦ ποῖ ὉΥ υ8.᾿" 

(4.) Οὗ ἰλε Βοοκ 9. 1 οὐΐξ, Ἰλαθοὶ Ὁ. ΟΑΝΖ ἴῃ δ18 Ζοιμδοῦ Πλαν] ἃ Β8γ8: “ΠΟΥ, 
ἀμαΐ 1Γπ6 Ὀοοῖκ οὗὨἩἨἁ ΤΟΙ ἰ8 οπα οὗ ὑἱμοβα τ μιοῖ [86 ΟΣ ΙβυΔη8 οἱ ἴο {Π6 Βαστορταρδμδ." 
Ηας δἰθογναγαβ βίδαϊοθ (μαῇ {819 ὈΟΟΚ ἰβ τοὐθοϊθα ὈΥ ὅπ δΦονβ, δῃὰ 8ᾳἀβ: “Κηον 
αἶθο (π4ὺ 16 ὈοοΪκ οὗἩ Τοῦῖξ, τ Βῖοἢ διθοηρ 8 8 ἰῃ ἰδ6 ἩδΌτΟΥ ὕοησαθ, γ88 ἴγϑπ5- 
Ἰαίοα ἴοι [,δέϊη Ἰηΐο Ἡοῦτον ὈὉΥ ϑοθαβίδη Μαυηβίον." - 

(6.) ΟΥ̓ μ6 ἰϑίουυ οὔ ϑδυβδῆηδ, Βα ΟἜΡΑΙΙΑΗ [188 Ἔσργαββθα [15 ορίπίοῃ, 
ὙΠ 6η Βροακίπρ ΟΥ̓ [86 ΟἾΒΟΣ ΔρΡΟΟΓΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ; δηὰ ᾿ϑανιὰ (ἀδῃζ βαγ8, ἱμαὶ “ ἐδι8 
Ἰυἰδύοσυ οὗὨἨ ϑυβδῆῃδ ἰ8 σθοοϊνοα Ὀγ ἴδ6 ΟΠ γι βυϊδηβ, θὰ ποὺ ὈΥ υ8." ὙηῈ “εν ἴπ ἴδ 
{ἶπα6 οὗἁἨ Φογοιλθ δηϊογίδι θα ὯῸ οἴ ον ορὶηΐοη οὗἁὨ [686 ὕοΟκΚΒ ἴπδῃ ἴο86 8Ὸ σδηὶθ 
Αὔτον ὑθθῖ ; ΤΌΣ, ἰπ [18 ργδίμοα ἴο 1.18 ὑγμηβ᾽αἰίοη οὗ πίοι μ6 βἰδίθβ, “" "ὸ μρασὰ ἃ 
96» Ἶ8}} ἰθδομαν ἀογιἀἱηρ' (μ6 ἰϑίοΥΥ οὗ υβᾶπηδ, 88 Ὀσίησ ἱπϑοσίθὰ ὈΥ βοῆς ατχτρεϊ, 
Ῥυΐ Βα Κηον Ὡοῦ σοι." ἢ 
1 τὲ ὅθνν8 Ὀε! ον ΔΩΥ͂ ΟΥ 8}} οὗ [86 ΔρΟΟΤΥΡμΑΙ ὈΟΟΚΒ ἴο Ὀ6 ὀἝποηίοϑὶ, ἔπ 6 Ὺ 

ΜΟΊ ρσίνα (Ποῖ ἃ οἷασα 1η {μοῖρ βαογθὰ νοϊμθμθ. ὕὐπέο ἑΐλοηι τσοτὸ οοπιπιεα ἐκ δ 
ογαοῖος 97 αοὐ το ἢ ἸΘῪ ρυθβουνϑα τ το] σίου οΑΓ6 δηὰ δ6}γ 1}0}] {86 δά νεπὶ 
οἵ Μαεββίαῖ, οὐ 1:6 Ἰωογὰ «“96860ὺ8 ΟἸἾγΣΙδῦ; ὉΥ σι οῖὰ [ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥΘΥ οδαγροὰ Ἡ} 1} 
δάἀάϊηρ ἴο, οὐ βυδιγδοίηρ ἔγοπι, (Π6 αἰ νΊ Π6}γ ᾿ηθριγοα δογιρίυγοβ οὗἩ (86 ΟἸὰ Τοβίδ- 
τοηῦ. Απά βἴηοα ὑμοῖγ αἀἰβρουβίοη διμλοηρ 411 Ὡδίϊοη8, σΟρ 68 οὗἩ 186 Ηοῦτον Βιδ᾽α 
σι Τὴ η ϑοσὶρῦ δηᾶ ῥυϊηὐθὰ) βάν θθοη ἀϊβρεγβθὰ ονοσ μα οὐν  Π8οὰ ἡγοῦ] ; 50 
ἐπαῦ ἰ0 48 ὈΘΘῺ δηᾷ 18 πο] ἱπηροββι ὉΪ6 ἰο ρσοάσοθ ἃ ππίνοσβαὶ αἱ τοσαίίοη ἴῃ (86 
οηοη. ΤῊ δροοσυρἧδὶ ὈΟΟΚΒ αν ΝΈΥΕΕ Ὀθοη τοοοϊνοά Ὀγ ἴδ “68. 

δ 8. 776 4 ροοτυρλαὶ οολξδιοεγε ποὲ αὐἀπιϊἐθα ἐπέο ἐΐ6 (ἰαποπ ὁ ἐΐε 
ἀϊυϊποῖν ἱπδρίγοα ϑογίρξιγος ἐπ αν Οαἰαίοσιιο ὁ. ἐλο ϑαοσγοα Βοοΐξ, το- 
οοφηπῖδοα ὃψ απ Οὐοιωιοὶΐ οΥΓ ἐδ αποίοπὲ Οὐγιβίίαη Οἰμγοΐ, πον ἐπ ἀπὲ 
Οαἰαϊοσιιο5 ρμεδιίϊδηοα ὃν ἐδς Ζαίλεγς ον φεοϊοείαϑίϊοαὶ τογὶξεγ8 Ὁ ἐλς Πγεὶ 
ρων Οὐπέιγῖεϑ. 

ΤῊ8 ΣΑΟΊ 18 ὑσονϑα ποὺ ΟὨΪἹῪ Ὀγ (86 ροϑβὶεϊνα ἐοδεϊ πο ΐ68 οὗὨ {86 ΔΓ ΘΓΒ ΟΥ δος] ο9ὶ- 
ΔΒ[108] ὙΓΙΌΘΥΒ ὑμοσηβοῖνοθ; Ὀὰὺ 8180 ὈΥ (Ὧ6 ΘΟ; Οβ8:Οἢ 8 ΟΥ̓ ΤΩΔΏΥ ΔυΐΠογΒ οὗ ρτεδὶ 
ποία ἴῃ {886 τηοάογῃ οδύγοι οὗ Βοχηα. 

(1.) 7Τλὲ Αροοτυρλαῖ Βοοΐδ ισθτε ποί αὐπιδίεα ἱπίο ἰλε (πον 97 ἐλ αἰοϊπεῖν ἐπ- 
ϑρίγοὰ ϑογίρίυγεα ἴθ αν (αίαϊοριιο 977 ἐλε ϑαογοά Βοολδ, τεοορηϊδοα ὃν ἀπῳ Ουιοιοὶϊ 
τοΐο86 ἀδογ 668 ἰσογ ροπογαϊίῳ οὗ υπϊυογϑαϊίῳ τοοοϊυοα ὃν ἰδ6 ἀποῖϊοπί ὠπίσογοαὶ Ολατγοῆ. 

ΤὨΒ 80- δ] θα σουποὶ] οὗ ζδοάϊοοα νγὰ8 ἃ βυγποά οὗἉ Ὀΐβῃορ8 δββοι θὰ ἔτοπὶ ραγίβ οὗὅἁ 
Ι,.γάϊα δηὰ Ῥαγγρῖα Α.Ὁ. 864, αἵ 1,δοάϊοοα, ἰὴ Ρηχγρία 1 δοαίλθηα, ὑροὴ (Π6 σἶνοῦ 
αὐ δίς ες ἴοΥ [86 τουῖναὶ οὗὨ δοοϊοβίαβδιοαὶ αἰδοῖ ρ πο; ὅπ ΒΌΟἢ τββ ἴἢ6 οβεϊδιϊοῃ ἴῃ 
ἩΓΠΙῸΒ ἴ.6 ἀδοϊβίοηβ οὗἁὨ ὑμδὲ γον ποῖαι βυποὰ γϑσὸ σορζαγάθά, (μαῦ ὉΥ {86 βεοοπὰ 
οδποη οὗ (86 αυϊηϊδαχ.ηθ σΘΠΟΓΆΙ ΘΟΌΠΟΙΪ, Β6] ἃ Δ.Ὁ. 692, δὶ Οοπβίαπ πορὶα ἐπ Το 
[80 οα]]6α ἴγοπι [6 πδῖὴθ Οὗ [6 Ρ]6ο6 ἴῃ νοι ἰὸ γ88 οουθηθα} 186 ΘΆΠΟΙΒ οὗὨ δα 
οουῃοὶϊ οὗὨἯ Ἰ,δοάϊεσα ογα οσοπγιοα 3, δηἃ τπτογο σοοοϊνοα ἰηἴο {86 οοάδ οὗὁὨ σδῃοῃϑ οὗ 
1π6 πῖνουβαὶ ΟΒιγοΒ, δηὰ Ὀθοᾶπια ὈΠΙΨΟΓΒΑΙΥ ΟὈ]ραίοσγ. ΒΥ {μ6 βἤιν- πηι 
1,δοάϊσθδῃ οδποη (ΝΟ. ὅ9, δηὰ 60., δοοοτάϊηρ ἴο ἴ:6 ατοοκ ἀϊνιβίοη, δηὰ 168, οὗ 
[86 οὐάς οὗ [886 υὑπίνογβαὶ ΟμυγΟἢ), 1η6 ΦΟΙ]ονηρ ῬΟΟΚΒ ὅσα ἀθοϊαγοὰ ἴὸ δὲ 
ἀπ ν .0} ἢ 

ἐς Ῥγίγαίθ Ῥ881}18" [0Υ ῥ881π18 Θοτῃροβοαᾶ ὈΥ ρῥγίναίβ στο] “τηυϑὲ ποὶ ΡῈ γοδλὰ ἴῃ {16 

1 Φεγοῦο, Ῥγοζαῖ, δα Τ)Δη16]. ΟΡΡ. ἰοπι, ἱ. Ρ. 990. 
3 ὕδῃοι 1]. Ια. οἱ Οοβδαχί, (Ομ 4, ἴσο, Υἱ, οο], 1186. 

πὰ Ὁ “9... οἷ τ᾿ τ πὶ τ πρπεΕρ͵  -“πῇ“ππιι- 



ΟΥ̓ ἐδο Οἰἱά Τεςίαπιοηΐ, 481] 

σπτΟὮ, ΠΟΡ ὈΝΟΛΝΟΝΊΟΑΙ, ΒΟΟΚβ, Ὀαὺ ΟΠΪΥ 186 ΘΑΝΟΝΊΟΑΙ, [ΒΟΟΚ85] οὗὨ ἔδα ΟΪὰ δηᾶ 
Νεν Τοβίδιπθπι. Τθθβα ἀγὸ ἴπ6 ὈΟΟΚΒ ὙΒΊΟΒ οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 γοδὰ ἔγοτα ἴμ6 ΟἹὰ Το8- 
ἰδπιοηῖ. 1. [ἼΠ6] ἀἀδηῃρϑὶθ οὐ [86 που]ὰ ; 2. Εχοάυβ οὔ οὗ Εργρί ; 8. [,ον[τἰου8; 
4. Νυπιῦοτ; ὅ. )ου ΘΥΟΠΟΙΩΥ ; 6. «6508 Ννα [ογ, Φοβῆυδ (6 βοὴ οὗ Ναπ]; 7. 
ψυάρεοδ, [4η4] Βα; 8. Εϑιμονῦ; 9. ΟΥτΠ6 Κίηρσαάοιηῃβ, ᾶτϑὶ δπὰ βοοοπὰ [ῬοοΚ5, [Πα 
ἴ. 1 δηὰ 2 ϑὅ'διυο!:; [0. ΟΥ̓ [86 Κιπράοτηϑ, {μιτὰ δηὰ ἐουγίμ [ὈοοΪΚκ8, ΟΣ 1 πὰ 2 
Κίπηρβ] : 11. Ῥαγα!ροπιθηδ [οτ, Ὁ ΤΟΙ 6165] ἤἄγϑὺ δηὰ βοοοηὰ [ὈοοΚ8]; 12. ΕΖγᾷ, 
δτϑῦ δῃὰ βοοοπὰ [ἰδαῖ 18, ΕΖΤᾺ δῃὰ ΝΟ δηλ 4}}} ; 18, ΤῊΘ ὈοΟΚ οὗ 5] 8, 160 ; 14. 
Ῥγονοσὺβ οἵ ϑοίοιποῃ ; 1ὅ. οοϊβἰβδῖθα ; 16. ϑοηρ οὗ ϑόοηρβ; 17. Φοῦ : 18. Τνεἶνο 
Ῥτορδοίδ; 19. βαἰδὰ; 20. Φογογαϊδῃ δηὰ Βαγιοῦ, ᾿μᾶσηοηϊαιοῃ8 ἀπὰ Ερ δέ θ ; 2]. 
ΕΖοκΙοΙ: 22. Ὁ δη19}."} 

Τὰ [818 οαἰδίοραο, [Ὁ ψι'Δ] θ6 οὐϑογνϑὰ, ὑμαῦ 81}1 {86 δροοσυρῆδὶ ὈοοΟΐκβ ἅτ οὐ ἰρᾶ 
ἤτοι ἴΠ6 σδῆοη οὗ ἱπβρίγθὰ δογιρίυγθ, ἐχοεορὶ Βαγμοὴὶ πὰ [λε Ἐρίϑβίϊεα οὔ υογοπιϊαῖ ; 
Ὀυὺ ἸΒουσἢ (686 ΟΓὰΒ ΔΓ ἴῃ 80π16 ΠΟΡ 68, (ΠΟΥ 8.6 ποῖ ἰιι αἰ .32 Βυῦ καπιηρ μΣ 
(0656. τοτὰβ αγὸ ϑθμυΐῃο, ΌΥ Βαγιιολ τ Δ.Θ ἸΏΟΤΟ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἰο υπάογβίδπα {8086 

68 ΟὗἁἨ 88 τ ΒΙΟἾΝ ΔΓ σΟΙαρτίδοα ἴῃ ἴ86 ὈΟΟΪΚΒ οὗἩὨ «τοι δα, τυ! θη ἰὴ ΗΘΌΣΟ 
[ὉΡ ιἴ 16 οογίδίη ἔγοπι 6Ὑ, χχχνῖ. [δῇ ϑοῖὴθ οὗ 818 ὑγϑάϊοι οη8 σσοσο τι ίοη ὉΥ͂ 
Βασγυοἢ) : δῃὰ ποῖ {μ6 Ὀοοΐκς ἩΔΙΟΝ ΠΟῪ ὈΘΕΓΒ δὶ8 Πδῆλθ, δηὰ ὙΠΟ 8 γϑὶ Ὑσὶϊ- 
ἴθ ΟἿΪῪ ἴῃ τοῖς : “ἃ ὈΟΟΚ 80 ἀἰβοσγοηῦ ἱπ {π8 ῥῬσϑβοηῦ οὐ οη5 ἔγοπι {86 οἷά 1,61 
(ΥΔΏ δίοη, δαὶ τ ὮᾶΥΘ ὯῸ ΒΑΒΌΓΔΠΟΘ ὙΒΟΙΠΟΡ ἴΠ6Σ6 Ὀδ ἃ γι ΟΟΌΥ οὗὨ ἰΐ οῦ πο: 
δὰ ὑμπογοῖογο, ΨΦαγοια που ἠοῦ ταϑα]θ τὰ 10,6 οὐ τι 186 ορέδίζο, [Ἀ]86}Ὁ 
Ὀοαγίηρ [86 πϑῖηθ οἵ «“ογοιηΐδα, Ὀὰὺ το Θρ 8616 (Ἰ σοπϊη6) ΤΩ ἤδνα ὈΘῸΠ 
πτϊτίθη Ὁγ [186 ρτγορδοῖ, βίποβ 1 18 οοσίδιῃ ἔσοπὶ 067. ΧΧΙΣ. ὑπδὺ Βα ἀϊὰ πτὶϊο οἰ ΐοσϑ 
ἴο ἴ6 96:08. 

ὙΠο ἴουτμ ρόποσαὶ σοῦμο οὗἩ (δαϊσβάοη, βεϊὰ α.ν. 461, ὑπᾶοσ (86 Επιρθτοῦ 
Μαγοΐδῃ, δὖ ὙΒΙΟΝ δἷὶχ δυηάγοα δηὰ {Πἰγγ ὈΙΒΆΟΡΘ 6 Γ6 ρῥγοϑοηΐ, γοσοϊνοα ἴῃ 6 Οοὴθ 
οὗ σΆποη8 οὗ {π6 υηϊνογβαὶ ΟΒυγοῖ, δηὰ Ὀγ {πεῖν ἄγϑὺ σποη σοπβγπρα ἴὐ ; ἀδογθεὶηρ 
ἐμαῦ “16 σΒΠΟῺΒ οὗἁὨ {δα ΠΟΙΥ ἔδίμοτ ϑῃουϊα Ὀ6 'π }} ἔογοο, υβο πανα Ὀθοη βοῖ 
ον ἴῃ ΘΥΟΓῪ σγηοά ἴο {815 ργοβοηῦ {ἰπ 6." ὃ [πἰμαΐ Οοἀ6 οὗ 86 απίνογβαὶ ΟΒΏ σοῦ, 

Δ (δῆ. 59. “Ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐδὲ ἀκανόνιστα 
βιθλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς: καινῆς: καὶ παλαιᾶς διαθήκης. Ὅσα δεῖ βιδλία ἀναγινώσ- 
κεσθαι τῆς παλαιᾶς διαθήκης" αἱ, Γένεσιϑ κόσμου. β΄, "Ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτον. γ΄, Λευιτικόν. δ΄, 
᾿Αριθμοί. «΄, Δευτερονόμιον. ς’, ᾿Ιησοῦς Νανῆ. (ἤ, Κριταί. Ῥούθ. η’͵, ᾿Εσθήρ. 8’, Βασιλειῶν 
α΄’, β΄. (, Βασιλειῶν γ΄, δ΄. ια΄, Παραλειπόμενα α΄, β΄. ιθ΄, Ἔσδρας, α΄, β΄. ιγ΄, θίθλος ψαλμῶν 
ρν΄. ιδ΄, Παροιμίαι Χαλομῶντος. ιε΄, ᾿Εκκλησιαστής. ις΄ Ἄσμα ἀσμάτων. ι(΄, Ἰώβ. ιη, 
Δώδεκα προφῆται. ιθ΄, ᾿Ησαΐας. κ΄, Ἱερεμίας καὶ Βαροὺχ, ϑρῆνοι καὶ ἐπιστολαί. κα΄, ᾿Ιεζεκιήλ, 
κβ΄, Δανιήλ, Βογνοσορὶὶ Ῥβηδοοίδο Οδηόπαχη, ἴοι. ἱ. ἢ. 461. ΕῸΓ 8. οὐ ἶσα] ἰδίου οὐἁ 118 
ὀδποη οἵ [86 σοπηο]] οὗ 1,Δοάϊςοα, [πο τοδάθγ 15 Ποοββαγν τοξοιτοα ἴὸ Μτ, ΥἾ ἐδίςοι᾽5 Η ἰδίου ῦ 
οὗ ἴ6 δποῦ οὗ ἴῃ Νονν Ταεβίδπιθηΐ, ρῃ. 495---508. 

3. ΜΓ. Ῥεσσουαὶ (Βοσηδη ϑομίβπ 1] υδίγαϊοα, Ρ. 41.) 828 ῥτηϊοὰ τπ6 ψοσ8 “ δηᾶ Βαδγιοὶι, 
ΤΑΙ ΠΙΔΙΟΩΒ δηἃ ΕἸ Ι81168 ἴῃ ἑξαϊίοδ; “ Ὀοοϑαθα ἰδ 8 ἀου τα] τ ποῖ ποτ ΤΠΟΥῪ Οὐρῆ το Ὀ6 
τοίαἰ πο. ΤὯΘ ΘΟΡΥ οὗ ἴΠ6 ΟΒῃοηΒ,᾽" δο κά ά8, “ πϑοὰ ὈΥ Αὐδίθῃηῃῃ!β 888 ἵπὸπη ποῖ (866 Βονο- 
τι κοἾΒ Ῥαπάοςϊ, ἱ, 481.), ποτ [δὲ υδοὰ ΟΥ̓ Ιβἱάογο Μογεδίοσ, (ὅθε Ταῦ δδ αἰνὰ (οεβατί, ὶ, 
1521.) 10 5 ἴο θῸ οὐδογυθὰ τμδὴ ΏΘΩΥ οΟρίο5 οὗὁἩ ἔπ)686 ὑβηΟΠΒ Οπλῖς ἘΠὶ8 ᾿ἰδῖ ΔἸΓΟρΟΙΠΟΥ : ἃ 
{παῖ οὔ Ὠἱοηγοίθα Εχίψυαυβ (8006 δηὰ (οκββασίὶ, ἰ. 1515) ; οὔ Φοἢπ οὐ Δπεος (ΒΙΡὶ. Ζ6τ, 
(ἰδποη. Ῥαγίβ, 1661], 1}. 600,}; δηὰ {16 Ερίϊοτης οὔ ϑυτηοου. (1014. 781.) Ἰλοπιλπ 8} ἴ5πι, 
'), 56. 
πὶ ΤΑ γαπὶ δυΐοπὶ Βασιςῖ, αὶ ἀρυὰ ΗΘΌΓΘΟΒ πος ἰδία τος Δ ΟΙαΓ, ΓΘ ΟΙΤΩ 51 πη 8. 
Ηἰογοπγπιὶ Ῥγβῖ. δὰ Ψογοιίδγη. (Ορ. ἴοτι. 1. ἢ. 354.) 

4 (ὐοεῖη᾿ 5 βοῃο]αβι, Ηἰδὶ. οὗ (βηοῃ, ". δ9. 
5 (σοπεῖ!. ΟΠαϊοράοῃ, οεδΔη. 1. 06 οὐ (οββασζὶ, (η6]}., ἑοτῃ. ἱν. 479. 
“ΒΥ τηϊ8 σαηοπ ἔμπα δαποιΐου δηὰ δυΠοΟΥ Υ οὗὨἨ δ ζθῆογαὶ σουπεὶϊ ἰ8 σίνοῃ ἴο (ἢ6 {πΉ ΘΠ(Υ - 

ἢνο σϑποηϑ οὗ ἴΠ6 σουηςο}} οὗ ΑἼογτΑ ; ἴδ6 Τουτγίοοη σϑῃοη8 οὗἨ Νοο- σαδαγοα πο] ἃ δδουϊ [ἢ 6 
ΒΆΠΙΟ {ἰπι6 ; ἴΠ6 ΓΥΥΟΠΤΥ σΑΠοπ8 οὗ αδηρτα, 4, ἡ. 340; [8ὸ ᾿πσοηγ- ὅν σΔΏ0.8 οἵ Απεοςῇ, 
Α. ». 881; Ὑἱῆϊοῖ, Βαίης δά ἀρὰ ἴο ἴΠ6 ἐν ΘΟ ΓΥ̓͂ σΔηοἢ5 ΟΥ̓ [Π6 ατοαὶ Νίοθηο σοπῃςὶ], ἔογπι 
τῆ Νοσίππίηρ οὗ {π8ἴ σοάε, ςΑ]1]6ἃ ὈΥ «π9ῖ6}}ὰ8 1Π6 οοάδ 07 (δε μηϊϑεγοαὶ Οἠαγοῖ ; ἴὸ π ὮοΝ 
{πὸ ἀοογοοβ οὗἁὨ [86 ΌΠΟΓΑΙ σουποὶα οὐ Οοπϑίβηξπορίο, ΕΡΠοδυβ, δπηὰ ΟἸΠδἸσσάοη, νοῦ 
δἰποτυνγᾶβ βαἀο, ΤῊΐ ὈΟΩ͂Υ οΥ̓ σδῃοῃ ἴδὺὺ τ γΑαϑ σοηῆττηοα ΟΥ̓ 1Π0 οἷν] Δ ΠΟΥ οὗ 1Π9 
Ἰλοιπλ οι ρίγο ππᾶοτς 15} π|8η, 8Ὸ οτάἀοτο ἃ ταὶ 1Π6 σδΠοηδ, οὐϊοά οΥΎ σοπῆηποῦ ἈΥ͂ 
{πὸ ΤΌΌΡ ρεποιδὶ σοῦποῖ 8, βΒουϊὰ παν πὸ ἴογοο οἵ ᾿δνν." [Νόονοὶ. 131]. ας. 3.} “715 
οοάθ ἰϑ τοίοστο τὸ ὈὉΓ 16 [αἰδογ ἴῃ τΠοὶγ σουηοῖ 8, 88 ΔΡΡΟΑΓ ἰῃ ἴΠ0 ἔοαΠ δοιοη τυ μθιὸ 

ΥΟΩΙ, 1. 11 
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διηοηρ Οἴμοτθ ἐῃ6 ΟΒΠΟΠ8 οὗ (86 οουποὶ οὗ 1,δοάϊοδα γοσα οι ρνὶϑοα; “ πὲ 16 
ΘΟΆΠΟΏΒ Οὗ (16 ϑγῃοά οΥ̓σουηΟ1] οὗ ΟἘειεβο " (866 Ρρ. 488, 484.) “ δβαὰ πο μίδοο ἴα 
ἰ:. ΥΘ τῦΔῪ 1μοσοίοσα οοποϊαὰθ ἐμεῦ ποιοῦ ὕορα ἴωθο (Ἡδοθο ἰεραῖεα Β θοσιρο 
{8.6 σουῃοὶ! οἵ Ομ σθάοῃ ἔοσ δΐπι, 8}1 Ὀαὺ (86 ὑνεεηίγ-οἰσθιδ οβηοη," πίοι σῶνὰ [ὑ6 
υΐϑθορ οὗ Οοπβίβηϊίμορ!β θαιδὶ ργθοθάθηου νεῖ ἴδ6 ὈΙβθορ οὗὨ Βοπιθ) “ΠΟΥ ΔΩΥ͂ οὗ 
186. ὈΙΒΒΟΡδ ἴβογὸ σαϊδογοα ἰορ. δον δοκηπον]οάροα ΔΩῪ ΟΥΒΟΣ ὈΟΟΪΚΒ οὗ σβϑθθϑῖοδὶ 
δοΥρίυγα ΤΠΔη Ὑβαῦ {86 οουποὶ! οὗ 1,δοάίορα ἀροϊασοὰ ἴο Ὀ6 τεοοεϊνοὰ δηὰ σοϑὴ 
2ὸὺγ βυοὶ ἴῃ ἴ86 συγ Ὀοίογο {86} (26. ἢ 

ΓΒ6 σδῃοῃβ οὗἩ ἴδ σου }} οὗ 1,δοάϊοοα οοπεηυθα ἴο 6 τοςοϊνοα 88 ΟὟΪΣ ἔος 
ἸΏΘΩΩΥ ΔΡΌΒ; [ὉΣ ΖΟΠΗΣΆΒ, ἃ ΟΙ,ΘοΪὶς σοι θηῦδίοῦ ΟὨ ἴδ 6 ΟΔΏΟΠΒ ἴὰ ἐΠ6 ΘΕΣΪΥ ματὲ αἵ 
πε ὑπ ἢ οοπύυγγ, ἴῃ σοπηπλοῃ ρ' Οἡ ὅΠ:6 ὑπο γεθουθηί ΘΔ πο οὗ [86 οομποὶϊ οὗ 
Οδγίβαρο, Τοίδσβ, μον ΟἾΠΟΡ δυϊμουιεβ, ὑο {86 οουποὶ! οὗὨ 1,δοάϊοεδ, ἱπ ογάος ἴο 
ἘΡΙΥ τ μα ἰ8 ἴο Ὀ6 τοδὰ ἴῃ ἐμ σδβυγσοῖ, τηθδῃὶηρ (Β6 Εἰδδίοσἢ ΘΒ ΌΓΟΒ6Β, δσιοηρ πϑϊοῖὶ 
6 ᾿:νοά. 
Ιπ ογάὰδρ ἴο δνδάβ ἴ86 ροβιέῖνα ουὐϊάθηςθ οὗ πε 1,δοάϊοθδῃ οουπο}] ἀροῖηδὶ 86 

σΔΠΟΠΙΟαὶ Δυ ΒΟΥ ΟΥ̓ (86 ΔροοΣΥρθδὶ ὈοΟΚΒ, δαγνοοσδύθθ οὗ ἴδε τοοάδση ΟΒΌΣΕΣ οὗ 
Ἔοτμθ μᾶνα δϑϑοσίβα ὑπαὶ ἰμθβα Ὀοοὶζβ ἤᾶνα (86 δυϊδβουυ οὗἨ ἔνο οΟἾΟΣ δηοϊθῃς 
Ομ 6118 10. ἐμεὶγ στθοθρίίο ἰπίο ἴμ6 ὁδηοῃ οὗ ϑογίρίασθ. ΑΔ Ὀσίοῦ Ἵχδιαιδίιοει, 
Βονανοῦ, οὗ [6 ῖ Ὁ ΔΒΒΟΥ ΠἸΟῺ8 ὙΓ1] σον ὑμδὲ ΒΟΥ ΔΓ ἰΙΟΣΥ ππέουπαοάα. 

1. Οδγάϊμαὶ ΒΟ] σταίη δθῆσπιθ ἰδας ([μ86 Ὀοοῖς οὗ συάία μεὰ ἃ β'πρι δ ἰαδι ἸΟΌΥ 
ἴτοπι ὑπ ἔχϑι σόπασαὶ σομηςὶ] ΟΥὗἩἨ ΝΊο6 οὐ ΝΊοθοα (1 ΒΙ Πγηΐδ), μοϊὰ αν. 825. 

Τὸ ιμῖ8 δββουίοη 1ὺ '8 σθρ θὰ ὑμδῦ πο ὀδποῦ οὗ {86 ΝίοθηΘ ΘουηοΙ} (ὙΒῖοΝ οουδοι 
19 ΥΟΟΟβΒἶθθα 88 8 φσθηοσαὶ ΟΟΌΏΟΙ], ΘΑ 18}1γ Ὀγ Ῥτχοίοδίδσιϊ8 δὰ Ῥβριὶβί8) 8 Ὅθοε 
υυπὰ νι οἢ Δβοσὶ 068 ΟΔΠΟΠΊΟΙΥ ἴο {86 Δροοτγρδδὶ ὈοΟΚβ. Οἱ {86 ΟΟΠΊΓΑΓΥ, ἰξ ἰ8 8 
τηλοῦ οὐἨ διἰδίογιοαὶ τοοοσὰ (μδὴ [6 Βογοδυ οὗ Ασὶυθ νγ8ϑ9 οομβαδιβηρὰ ἴῃ ἰδα Νίοθπο 
ὁουποῖ} 80] 6} 7 ΟΥ̓ (86 ονὐϊάθποθ ἀπὰ δαιθογν οὗ ϑοτρίυγο, Ὅς οθπεϊυδῖοι οἵ 
Τηάδηυϑ, Βιδδορ οὗ Βαγοιῃμοπα δηὰ οηα οὗ {86 τηοϑὺ δσθπυ .8 Ἀβϑοσίοσϑ οὗ ρμαραὶ 
ἀοοίτγίηθ8, 15 ΠΒΏΒΉΘΡΘΌΪΘ. “10 βδγ8 δ6, “τἴ6 ΝΊΟΟΠΘ οουης}} δοιὰ 186 Ὀοοχ οὗ 
δυάι τῖῶι οὐμον ὈΟΟΚΒ᾿" (τλοδηϊηρ [06 ΔροΟΥΥρἤδὶ ὈσΟΪ8) “ὑο ὍΘ σδῃουῖοδὶ, με ἢν 
γγ8 10 οὐλ6 ἃ ὈΥ ἴπ6 οουης!} οὗἉ [ζδοάϊοοα σοὶ τγα8 Βοϊὰ οἰσλέν (86 βου! αν 
βαιά “ογίψ) γϑδὺβ αἴϊογσασὰβ "ἢ Βυΐ ἰμαὺ [86 ΝΊοΘμΘ οουῃοὶ] ἀοίοττηϊποα ποιδῖησ ἴπ 
018 τηδιζογ, 1 διὰ ἱπἀποσα ἴο Ὀο]ονα ; Ὀθοδυδβα 86 δ᾽χίμ σοηογαὶ σους} οὗ Οοπδίδῃ- 
ὉΙΏΟΡΪΘ ἐπ Τριΐο ἀρρσονυθὰ {86 σδποη οὗ δοάϊοθα, βίοι 1Ὁ ΠΟΥΟΣ πουἹὰ βανα ἄοεο, 
1 τ΄6 ἴἄγοο Βυπαγχοὰ δηά οἰρμύδοη πιοϑὺ ἰδαγηθα δσιὰ ΒΟΥ Νίοθμ ἔδίμβοσ μβδὰ οἰδδιος 
το)οοϊοα οὐ του ]αῦθα [86 οδηοπ οὗὨ ΒΟΙΥ ϑογίριυτο." ὅ 

2. Βυΐ {π6 ῥτγϊποῖρα! δυϊβουῦ οὗ ἴπ6 Βουῖβῃ ἀϊνῖηθθ οοηγοηδὰ δὲ Τσοηξ, ἔὸν τὸ- 
οοἰνηνς {Π6 τ βαια ες ὈΟΟΚΒ διποηρ ἴπ6 ἱπδϑρίγοαὰ Ὀοοῖκα οὗ ϑοσγϊρίυσα, 186 ἑουπὰ ἴῃ 
86 ΤΟ] ονίηρ ἔυγγ -ϑου θη ἢ σδηοη οἵ {86 ὑδΓὰ ῥτονίποὶαὶ ὀδυκαῖ Βεϊὰ δὲ Οδείδασο, 
4.Ὁ. 897. 

Οδηου 47. ““ Μοτοουοσ, ἰὑ Βαίδ βοοιυηθᾶ σοοὰ [ἴο 8], ἐμαὶ, Ὀδβι 468 [Π 6 σδηοηῖοαὶ 
ϑογίρίυγτοθ, πο προ ΡῈ γοϑδαὰ ἰπ 86 σδυγοι πάθον (86 ἤδηχα οὗ αἀἱνίπο ϑογρίαγοα. 
Νόον, 186 σδῃποηῖοαὶ ΟΣ ρΡ ΣΘΒ ΔΥῸ [686 : --- 6 ῃ 685, Εχοάυ, [ον  ῖοῦβ, ΝΠ θοΓβ, 
1) ΓΟΠΟΙΩΥ, 96808 Να γα Ἷ “9 8.8], πᾶρεδ, Βα, ἔσαν ὈΟΟΚ8 οὗἩἨ 186 Κιησάοπιβ, 
ὑνο ὈΟΟΚΘ οὗ ῬΑγαΙ ρομλθηδ [ΟΣ ΟἸἜΓΣΟὨΪΟΪ 68], ὅοῦ, [16 Ῥβαϊίον οὗ Ἰδανϊὰ, ἅνᾳ Ὀόοοῖκβ οὗ 

[6 ΔῈ οΥἵἩὨ Απιϊοοῖ 18 οἰϊοὰ γογθδιεσα (δέ δηὰ Οοβεαγί, ἵν. 527.); δηὰ ἴῃ ἴδ6 οἰουθηῖῃ, 
δοίίΐου, ΤΡ ΏΘΓΟ ἐπ 6 δἰχ σοι δηὰ βουθη [ἢ ΟΔΏΟΠΒ οὗ Απθοςλ δγὸ οἱϊοὰ δὲ Ἰεησῖι (ἰ]ὰ. 
691.), 88 ἴδ πἰποῖγ- ἅ Δ δηὰ πἰποῖγ -δίχίῃ, τ 0, 1 [6 ΠΌΤΟΥ οὗἨ Ἑσϑηοηδ οὗ {Πδ οοπης}}5 
δῦονο δηθὰ ὃς δἀάδοὰ ἱομχοῖμοσ, [ΠΟΥ͂ Ὑ1] ὃὉ6 ἑουπὰ ἴο Ὀ6." Ῥοσοονα]Β Βοχοδῃ ϑ'ομβιι, 

. 52, δὅ8. 
Οοβίη 8 ϑομο]δϑί, Ηἱβρὶ. οὗὐ Οδηοῃ, "Ὁ. 128. 

2 Βονογορῖ! Ραπαοςοῖδο (ἀπορῆσαι, ἰοπι. 11. Ρ. 549. 
5. Ὁ ΤΑΡγαὰ Δυάϊ ορτοχίατα οϑυταοηί σα ὨδΌΘΤΟ ἃ συποὰο ΝΊσΘδ ὑσίπιδ, οὐ ΌΣΩ 

ϑγποάογαμι σα] ογτίπγα, τἰοδέδτας ΗΪΟγο ται, Ῥτρῖ, ᾿ῃ Φαα 1,7 6 Ὑ γΡο Π)οἱ, [4Ὁ. 1, ς. 12. 
4 Τμεοάοτὶ Ηἰβιοτία Ἐο]οβιββίοα, Ὁ. ἱ. ο. 7. ΡΡ. 26. 27. Οδηϊδυγμα, 1720. 
δ ὅδ᾽ Νίοββηδ ϑ.υποάπδ ἰυγυσα Φ πα 1} (οαπὶ 4}118} ἰῃ σΘπόηθτη σϑάοζεσζαῖ, οσὰσ δηηΐδ οοῖο- 

αἰπῖδ ροβὲ εὐπὶ ὩΟῚ δοοθηβοῖ ϑυπμοάιβ ΝΙοῦδηδ ὕ.... .... Ψοεττα Ὡ1}8] Πὰς ἀθ τὸ ἱπ σοῃς]ο 
ΝίοθΩΟ ἔπ 1880 ἀοσῆηϊξαια αὐ οχίβοτηθμ, ἰηγ δὶ, αυδά ᾿ης Ιιδοἀϊοοπυσα ἀθ ϑογιριυτὶϑ 
ΠΑΠΟΠΟΙΒ ΘΔΠΟΏΘΠ,, πὰ οὐτὰ Το] ααΐ8, ϑΥποάμβ ΟΟὨ ΒΔ Πορο] πα ΨΊΙ. ἱπ ὙΥγι}10 δρρτο- 
Ὀάνὶὶ ; φαοὰ πἰπὶπχὸ νἱἀοῖατ ἐβοίτγα, 8βὶ ἀοδισηδίαπι ἃ 818 118 ρασίθα8 ΝΙοοηΐβ, ἀοοιβϑιπλὶϑ 
}υχίδ ἃς Β8ῃςἰ88 τ ῖ8, 1,Δ0ά ]σΘηὶ] δαῦ ΠΟ Γοσδρ βϑθηϊ δαΐ ἀδουγίαββοηϊ βδογασγυσα βου ρ υγασζτα 
σὐποηθῃ, 1ἐπάδηϊ Ῥαπορ] δὰ Εδησο  οα, ᾿ἰδ. 111, 6, 8. 
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ϑοϊομιου [{μαὐ ἰπ, ἱποϊαἀΐηρ (86 ὙΥ Ἰδἄοπι οΥ̓͂ ὁ 6508 (86 ὅοη οὗ ϑ'σδο δηὰ Ἐς  αδβ- 
{τἰςυ5, [86 ὈΟΟΚΒ οὗ 186 Ἰνπτοῖνο Ῥσορδοίβ, [βαϊδὃ, Φ γϑπιῖδδ, ΕἸΖοκὶοὶ, 1) 8η1οὶ, ΓΓΟΌΪΕ, 
Ψυάιι, ΕΒΙΠον, ὑπο ὈΟΟΚΒ οὗ Εἶτα, ἔνσο Ὀοοΐκβ οὗ ἐμο Μδοοβῦθοβ" [Τ86 [181 οὗ [6 
ΒοΟΚ8 οὗ [86 Νον Τοϑίδιηθηϊ 1 18 ΟΣ ΠΟΟΟΒΘΑΣΎ ἴο τοοὶΐα.] 
Ηον [τ 1819 σδποη δ κο5 ἰῇ ἔδνουσ οὗ δάἀνιτπρ [86 ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ ὈΟΟΪκΒ ἰπίο 

[86 ΠΟἸἸοοοη οὗἁὨ ἀἰνίμοῖν ἱηδβριγοὰ βοσιρίυγοβ, ψ} }ἢἔ θ6 ονϊἀθηὺ ἔγοτα (86 20] οστίηρ 
ΘΟΠΒΙ ἀδΡα 08. 

[1.1] ὙΒουρὰ οΑἸ16 ἃ ἃ σοῦοτγαὶ σουποὶϊ, {86 ἐπϊτὰ οουπεὶϊ οΥὗὁἨ Οδνίδαρο νᾶ8 ποϊδίης 
ΤΊΟΓΟ ἴμ 8} ἃ ργΟυ Ποῖ] δγηοᾶ οὗ ἔογγοουΣ Αὐτίοδη Ὀΐδβορθ. [118 δϊβουγ, πο Σ6- 
ζΌΓΟ, }8 ΥΕΤΥῪ Ἰποοηδιἀθγαθϊθ. []1ἢ ἔδοϊ, (μ6 δι δοσὶΥ οὐ ἴδ 6 ΤΟΥ γ-ϑονθη ἢ οαποῦ οὗ 
1818 ΟΔγιδαρσιηΐδη δγποὰ ἴ8 ποῦ ΕΠ Τοοορπϑοα ὈΥ ἴΠ6 δἀνοοδίοβ οὔ ἴΐ6 τηούοση 
ΟΒυγοῦ οὗἩ Βοθ. Οδγάϊπαὶ Βαγοηΐϊυβ δοκόν δα ἰδαὺ “ποῦ ἃ}}] (86 σϑῃοηβ 
οηδοίοα ἴῃ {μ18 δγποὰ δἵἴϑ δἱονγεὰ ; Ὀυΐ ΠΟΥ ἃσγὸ δ᾽ονθὰ ἰπ νδγίουβ οὐδοῦ σουποὶ δ 
οὔ Οδγίδασο, ἴον ᾿Ἰῃϑἴδησο, {πᾶῦὺ σδηοη ἰῃ Ἡδιοδ [06 σογίδῖη ΠΌΘΟΣ οὗ ἴδ ββογοὰ 
ὈΟΟΚΕ 8 ἀοῆηποά." 3. Αἰ βἰπυῖγ δοκπον)θαρτοσηϊ 15 τηδὰς ΌὉΥ δ 14 Βίρησ (οΥ Βἰηΐμ8), 
δὴ ΘΟΠῸΣ οὗ ἴ1Ἀ86 Οουῃο}; ἩΐῸ 58 γ8 (πδὺ “16 ΘΕ σΔΠΟΏΒ γγο στο Ὡοὶ 8]}} οὗ ἴπθῖὶ 
αἰονσοὰ ἴῃ {815 εγτιοά, Ὀαϊ τ γα δ᾽] ονσοά, βανϊηρ ὈΘ6Θη οηδοϊθα πὶ νϑγίουδ ΟΥδοσ Οδσ- 
{Βα σὶ ἰδ σου ποῖϊδ, αηὰ διηοπρ ἰΒοπὶ ἴ86 πίποίθοηιμ, {πἰγοιΒ, δὰ γογίψ-δευοηίλ," 
ὙΓΠΙ ἢ Ἰαδϑῦ 15 [86 σΔΏοη ἴῃ αποβίίοη.ὃ 

[1.1.1] ΕἸτσΊδον, {86 ργοοοθάϊηρ οὗἩ [86 διττὰ οουποὶ! οὗ Οασίμαρθ, 89 σοοοσά θα ἴῃ 
[8 οοἸ]δοιίοπΒ οὗ σουσηοῖ 8, ΔΓῈ ΘΟ ΓΔ οΙΟΣΥ ἴο Θςοἰοβίδϑιϊοαὶ ἰΒίοΣΥ : [ὉΓ “1 (δαὲ 
““ΘΟΌΠΟΙΪ πορὰ ΒοΙὰ πρᾶον {Π6 σοηδο δία οὗ Οεθβασίυβ δπὰ Αἰθουβ ἰπ 186 γοᾶῦ 8397 
(45 {1᾿Ἰ6 Ἰ:βοσρι οι ΟΥ 016 οὗὨ ἰδὲ οουηο!}} ἰῃ 811 οορίοϑ 18 χίνθη 08), 6 Ἵϑὴ Ὧδ ΠΟ 
ΒΌΘὮ σϑποῃ ἰη ἰζ. ΕὉΡ Βοπιΐδοο, ἴο Ὑδοῖι 15 σβϑηοη τοΐοσγοί, νγυ88 ποῖ δὲ ὑπαὶ {)π|6 
Ῥορε οὗ Βοπιο, ΠΟΡ ΠΌΣΟ (δδῃ ἔισεηΐῳ ψεαγ8 δοσ. Απὰ 1 [86 οδποη ποχὲὶ (Ὁ]]Ὸ νη 
ἔθογο Ὀ6 ἴσυς (ἩΒΙΟΒ τοίοστοι ἢ! ἴο Ῥορα ϑινγιοῖυδ), 818 σαθο {παῖ ρο68 Ὀθίογα ᾿ξ 
πιυδὶ ἡδοάϑ "6 αἰ ὑορ θ᾽ ἔμ [86 ; ἔοσ, Ὀδύνγθο ϑιγίουϑ δηὰ Βοηϊίβοθ, ἴΠ6Γ6 ΣῈ ΠῸ 
1659 (88η ἑἦνρε Ῥορϑβ, δπὰ οπδ απᾶ ἐισεηίν ψϑαγ ἀϊδίδηοο. 8.0 {δεῖ Αχίηρς [818 σβῆοη 
δῦου προ Ῥορο Βοηϊδοθ νῶϑ ἴο Ὅ6 οοπβι 6) ἀροῦ ἴπθ ὑδίγὰ οουηο!] οὔ 
αὐίδασο (Ὑβογοὶῃ ΟΥΟΓ ΜΔ ἴα κοῦ ἤο οοδυ Ῥορθ δίγιοἱυ8) ὑποτὸ 15 Ὀπὺ 1016 

ογοαϊ ἴο "6 χίνοῃ ἴο 10.." 4 
[1.1 ΝιοῖτποΣ ἀοοβ 1π6 ἰἰτὰ οουποὶϊ οὗἩ σασίμαρο παῦρα πα ΔΙ ΒΟΥ το [86 

Ἐοιηδηΐβίβ ἐμβοιηϑοῖνοβ ργοϊοπὰ : [ῸΓ, δοη [8 σου οἱ Μὴᾶϑ υτὐχζοα ἀραϊηδὺ {86 ΠΒοδὰ οὗ 
186 ν βοοϊίοῃ οὔ [86 Ὀπινοῦβαὶ ΟΒυτοῖ, Οδγάϊηδὶ Βο]]ἀστηῖηθ τορ θὰ μαὶ “1818 »γο- 
οἱποίαὶ σουποὶ! οὐσξ ποὺ ἤο Ὀϊηά (86 Βίϑορ οὗἨ Βοόπιθ, ΠΟΥ 186 Ὀϊδορδ οὗ οἴΒΟΓ 
τον ποο8.᾿ 5 17πτ8 ἜΡΡΣ Ἰηδὺ 1Ὁ (86 σους] οὗὨ 1,δοάϊοοδ, πνῖο ἀθοταθα ἐπ |688 

Κα ἴο Ὀ6 8 αὶ, Βεϊ Ἰδστηῖπε δίνη (παὶ “186 σοῦποὶ οὗἨ Οδγίμασο ἰ5 οἵ 
στοδλίον δα ΟΡ ἴδῃ ἴπαὺ οὗ 1,δοάϊοοα Ὀδοδιδα δ 18 ἰαῖογ, πὰ Ὀδθοαυβα ἰΐ νγὴ8 
παίϊοπαὶ, αὐὰ Ὀθοδυ56 (6 σουποὶ! οὗ ᾿υδοάϊοοβ νγῶβ ῥγονίηοὶαὶ. 6 1] ἴΠ6 0Π6 6886, 
ὙΓΠΘῊ 1 ΒΟΟΙΩΪΏΡΙΥ ΤΒΚ68 707 Ὠΐπι, Β6 ὑοστη8 ἰῦ ἃ παξίοπαΐ οουποὶϊ ; ἰῃ [86 ΟΥΒον, το α 
1ῦ ΡΙΑΙΏΪΥ πλαῖκο8 δραϊπδὺ Βίτλ, Β6 ᾿6Γι)8 ἰὉ »γουϊποϊαΐ, 

λ Φ Τίουι Ῥἰδοῦϊ,, πὶ Ὀγρίοσ ΒΟΥ Ρί ΤΑΣ σΔΠΟΏἑ 46. ΠἾ 81] ἴῃ Θοο] δία Ἰορδίαν δαν ποπιΐηθ 
ἀϊνίπαγαπι δβοσὶριυγαστιω. απ Δαῦοπι ΟδηοηΐορΒ Θοτὶ Ρ ΌΤΙ: --- Οσποβίδ, Εχοάυβ, 1,οΥἱεὶ 8, 
Ναυπηοτὶ, ᾿Ὠοπίιογοποσηίΐαμ, 9665 Νδτο, Φαυάΐευμῃ, Επιῆ, Ἐορηογαπι ᾿ἰὐτὶ απδίπον, ῬΆΓΔ]}- 
Ῥοπιθποη ᾿ἰδτὶ ἀπο, Φοῦ, Ῥπαϊτοσγίασα Πλαυϊϊσαπι, ϑα]οπιοπΐδ ᾿ἰδτὶ αυΐπασε, ΠὉτι ἀποάοοϊπι 
Ῥιορδοίδγυσῃ, ἰδαΐδϑ, «ϑγοῃΐδβ, ἘΖζε κῖοὶ, Ὁ δηϊοὶ, Τοδίδα, πάϊτἢ, Ἐδίμον, Ἐδάσε ᾿ἰδσὶ ἀυο, 
Μδομδθθοτσγαπι ᾿᾿ὐτὶ ἀπο." ΙΔ ό οἱ (οεκδασὶ, Οοποὶ δα, τοπλ. ἰϊ, ο0]. 1177. 

3. ὦ Ἡριὰᾶ ΟΠΊΏΟΒ ΟΘηΟΏ68 ἰῃ ἢδὲ δ ῃοῦο βδηςὶὶ ργοῦβηϊατν, βοὰ αἰ γοσβίβ ΑἹ 115 σΟΉς 1118 
Οασιπασίηθηδίθυδ, αἱ ἱπῖοῦ δἰΐοθ 1116, 4ᾳπο βδογοστπὶ ᾿ἰὈΤΟΓαΤῚ σΟΣΙΌΒ ΠΌΠΙΘΓΌΒ ἀοβηϊτον," 
Βασοηϊὶ Απηδὶοβ, αθηο 397. Νο. δ6. ἴοπι. νἱ. Ρ. 249. 1.κτο86, 1740. 

5. “ὦ ΟΔΠΟΠ68 αυϊηηπδρίπία, αθογαχι εἶ ]} Ηἷς Δϑδ σΠΔΉΓΟΣ, ΠΟΙ ΟἸΊΠ68 ἱῃ ἢδο βΒγηοάο, δοὰ 
ἀϊνεογθὶβ 41}115 σοης }}}8 σαν Πμδρὶ πἰθηδὶθι8 βαηοῖἱ Ῥγοθδηῖιτ." Βηἰὰβ ἰῇ Οὐηςΐ!, δυσί, 
ἃ. ΙΔ Ὀδέ εὐ (ὐοβδασί, Οοης!!. τοι. ἰΐ. ςο]. 1182. Ὁ). 

᾿4 Βρ. Οοείῖπ᾽ 5 βοδβοϊδαι. Ηἰει. οὔ δποῃ, Ρ. 112. 
δ ἜΝ 6ς οηΐπὶ φΟΠΟΙ τὰ πος ἢ [56]! ἰσεῖ, Οαγι βαρ πίθηδα ΠῚ, ο8η. 26. Ῥσγουϊποΐδθ ᾿ο- 

Ταδηθ πὶ Ροπιίϊἤσοπι, δαὶ Δ᾽ΪΑΓΆΠπι ᾿ΓΟΥΪ ΠΟΥ ἢ) Θρίϑοοροβ, ΟὈἸ μασο Ῥοίοσγδὶ," Ὧὸ ΒΟΙΏΔΠΟ 
Ῥοπεῖῆοο, ᾿ἰδ. 1]. ο. 381. Ὀ δραϊ. ἰομ. ἱ. ο0]. 704. Ο. Οοἰοηίδο, 1619. 

5. « Οομο πὶ (Αγ αρὶπίοπϑο 6886 σηϑ)οτὶβ δαυοίογι δι φῦλ [δοάϊοεοπητῃ: ἰ0π| αυΐδ 
Ῥοβίοσίιβ, (πὸ οὐἶδῆι ἀΌΪΆ ΠΘΙΙΟΠ416 ἔαϊξ, ορίβοορογυπὶ χὶν." ΒοΙ]αστΐη. Ῥγίπδ Οοηῖγο- 
γογεῖὶδ ΟΟΏΘΓΑ] 8 ἀο ΟΟὨ οἰ} 115 οἱ Ἐκοϊοδία Μ|ΙΠΔηῖο, 110. 12, 6. 8, Πϑραϊ. ἴοι. 1). 90]. 69. 1). 
70. Α. 
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[᾿ν.7 ΑἸδουρ Αὐυρπυϑίϊΐησ, Ὀδιιορ οὗ ΗΡρο, νγὰβ οὔὸ οὗ ἴδ6 Ὀἰββορθ ὑγοϑοῶξ δὲ 
[86 σουπο}]} οὗ ὑδγίδαρα, πὰ βυ βου θα δ18 Ὡϑῖηθ ἴο 118 ὑτοοθθάϊηρσβ, γοῖ 158 βυδ- 
βογι ρου ἴο [πὲ δου ΠΟ] τλδῖκο8 ποίησ ἴῃ ἔδνουν οὗ [86 Ἵγἱἀθηίηα σδποπ οὗ ϑοσὶρ- 
ἴαυτα ; ἴον δα αἀϊὰ πού 41οὐ [726 ὈΟΟΚΒ οὗ Φυάι, οὗ ΥΥ̓βάοσ, οὗἨ Εοϊοβιαδίσιβ, δά 
16 Μδοσδθθοβ ἴοὸ Ὀ6 σϑΠΟΙΪΟΑὶ, 8}} ΒΊΟΝ ΟΤΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀοοσχοοα ἴο 6 σΔΏΟΩΣΟΑΙ 
Ὅγ {86 τιϊγὰ σουπο}} οὗἩ Οδγίδαρο. 
7 18 γὰρ ὑμαΐ {π6γῸ γγ88 δὴ δοοϊοδιαδίϊοαϊ σαποΉ, ἴῃ Ἡ ΙοΝ 41] ΟΥΓ τηοβὲ οὗ ἴ6 ὈοοΚ 5 

ΠΟΥ͂ Σοϑ ἱπ Οῦ ΘΒ ΌΓΟΒΘΒ ὙὙΟΤῸ ΒΠΟΙΘΏΠΥ τοϑὰ “ὁ ΤὉΓ Ὄχϑαρὶα οὗ [16 δῃὰ ἱπβίγυσῦοα 
ΟΥ̓ ΠΙΔΠΏΘΓΒ," ἀπὰ ἐπογοίοσο ΠΟΥ ὙὉΥΘ ΘΟΙΏΙΠΟΙΙΥ ΟΔἸ]Θα οαποπίοαϊ: ἀπὰ ἰπ {ἢ }5 
ΤΩΒΏΠΘΡ Αὐρυβίϊη6, ΒρΘΑΙκΙηρ οὗἨἁ 6 ὈΟΟΪΒ οὗἨ ΜδοσδΌΘΘ5, Β8γ8 ὑπαὺ “186 σΒΤΟΝ δὸ- 
Ἄοσουη ρα [686 ὈΟΟΐΒ ἴο Ὀ6 ὀπποπίοϑὶ, νυ ίοι {86 “6νγ8 ἀἰὰ ποῖ. Αραΐη, ἴβοτὸ τϑϑ9 
4 ἀϊοῖπο σου (οαποπ αϊοίημ8) ΒΟ Β γγ88 πο] ἴο Ὀ6 {86 συ] οὗὨ ἔδτμ, ἐπ Β] ἢ τσοσα 
απ Ὀογοὰ ΟὨ]Υ [86 ὑνγθηίγ-ῦντο ὈΟΟΪΒ οὗ ϑδογίρίαγθ οοπιχηι ρα ἴο {π6 «{ἐνγϑ; δηά (μὲ 
σᾶποη Αὐρυϑίιηα (ΟΓ ἴμ6 δυΐμοσ οὗ {86 ἰγϑδῖιβα 6 ΜΊγθΙ .8 Θοτσιρίυγαο, πἀβυδῃγ 
βου ροα 0 1π|}, ὙΠῸ τοσπιθὰ {86 ὈΟΟΚΒ οὗ Μδοσαῦθοβ σδηοηίοδὶ, ἀϊδβιϊηρυίῖβμος 
ἔγοτῃ {86 δοοϊθβίβιϊοαὶ οδῆοῃ ; δηα ἢ 18 Γαΐθ85 18 ἀἰδεϊηοίίοι ὉΥ τοίδστιηρ ἴο (86 
ῬΟΟΚΒ οὗἩ Μίδοσδθοαβ. ὃ 

[ν.] [μαβῦ]γ, (86 ἰηϊοχιαϊχίαυσα οὗὨ ΔρΡΟΟΥΥΡΙΔΙ ὈΟΟΚΘ τὴ [86 ἀἰνίποῖγ ἱπερίτο 
ὈοΟΪκ5 οὗ ϑογιρίατα, πὶ {88 ΤΕ ἘΕΥΡΕΙῚ ΟΔθῸ οὗ μὲ ἐπινὰ οουποὶϊ οὗ Πεπξακε, 
ἸΠΔΥ Ὀ6 8858 0 ΟῚ Υ δοσοιηΐοα 20Υ. [ἢ [86 τηϑηυδοσίρίθ οὗ (π6 δερίυδριηι Ὑ7οτ- 
Βίοη ποῖα 18 ὑΠ6 Βδῖηθ ἱῃ οΓΠ χίυσο ΟὗὁἨ σΔΏΟΠΙΟΔΙ δηαὰ ΔροΟσΥρμδὶ Ὀοοΐβ 895 ἴῶ ἐδῈ 
ἸΩΔΠ ΒΟΣΙρί8 οὗ {86 1,81 ογβίοη ; δἰ μβουρἢ ὙΑσί δῇ ο 8 δοιπιθιϊπι68 ΟΟΟῸΣ πὶ ἴδα 
ΑΥου] ΔΓ ΔΥΥδηρσθιηθηΐ ΟὗὨ δ:ῃρ]6 ὈοΟκθ. “Νον, ({18 δρτϑοοιηθης δοίη (δα 

ὕτοοκ δηά {Ππ6 ἔμείη ΨΟΓΒΙΟΩΒ Δ͵ΙΌ86 [τῸΠπλ δα οἰγουτηδίδποοσ, (δαὶ (δ6 οἷα [,βεΐῃ 
Μεγβίοη οὗ 86 Ο]ὰ Τοβίδιηθηϊ νγὰδβ ποι ηρ τοῦτα ὑπδῃ ἃ ἰγαμβαἰιΐοη οὗ 6 ατοοκ 
Μοεγβίοῃ. [Ιπάροῇ, 86 ΗἩοΌτονν οὐἱχὶπδὶ τ8 αυἱΐα ἸΏΒΟΟΟββι 0]Ϊ6 ἴο 1,δίλη ὑγϑηβίδέοσϑ 
ἴῃ Ευτορο δπὰ Αὐτῖοα ἀυγίησ (δα ἴδτθα ἢχβὶ οθηΐζαγίοβ. [Ἃπ ἴΠο88 (86 εν8 
{Πποιηβοῖνοθ, 80 Ἰημδρϊτοὰ ἄτϑοοο, 1ἰα]γ, δηὰ Αὐγιοα, σοδὰ {πὸ ΟἹὰ Τοβίδιηθης ἴῃ 
1π6 ατοοῖκς ναγϑίοθ. Τμαβ, ἐμ6 ατοοὶς ΒΙΌ]Ο θδοδηια ἴο 186 [,μδἰϊη ΟἸγϑιίδηβ 8 κΚπὰ 
οΥ̓͂ οτἱρσίμαὶ, οι πίοι ἸμογῪ ἀογινοὰ {Β6ὶγ Οὐ ΥΔΉΒΙ Δ.ΙΟἢ8 οὗ (μ6 ϑοσιρίαγοβ." 4 
Ασδοογαϊηρ)γ, Αὐρσυδίϊπο ἱπίουιωβ ἃ8 ἰμαῦ, 'ἴὰ ὑπ6 ᾿υίσαι να (ἴπη68, 88 ΒΟΟῚ ἃ8 ΒΗΥ͂ 
οη6 (10 ποπὶ 1, γὰ8 ὉΠ6 νου βοῦ αν ἰδηραδρο) οὈιδίποα ἃ Οσθοῖ πιδηυδβογίρξ, 
δηὰ ᾿πασίηοα {μαὺ 6 ΚΗΘ ἃ {{{||6 οὗἩἨ Ὀοΐδ ἰδηρυᾶσοβ, μα αἰϊοπιρίοα ἃ ὑσαπϑδίϊου 
οὔ "ι.5 

Ιπ (86 ΒΔ οοπίυγΥ 186 ΟΒγιδέϊδη Ομυγοῖ 88 ἱπυαπάδίοα τ ἢ ἀἰβρτδοοί ἔοτ- 
δοΥο5 οὗἨ βϑογεᾶ ὈΟΟΚβ, ϑοπὶα οὗἁἩ τ βϊοῖ Ἔνθ ὈΟτα 8.6 δηλ68 οὗὨ «6808 Ομ γῖϑι δηὰ Βὶβ 
ΔρΟΒ01 698. [ἢ ΟΥ̓ΘΥ ἰο σἤΘοἰς 0818 δῦυδβο, (οἸ βία 1. Ὀΐϑιιορ οὗ Βοπηθ 18 δα ἴο βανα 
σοηψοηθά 8. ϑΒγῃοὰ ΟΥ̓ ΒαΘΠΓΥ ὈΙδθορβ δ Βόπια (ὙΠ1Οἢ ΌΥ δυΐμποτϑ οὗ δ6 Βοτωῖβῃ 
σοπιΐοι 18 ΘΟΠΊΠΟΙΪΥ ἰοσταθα [86 ΕἸΒΒΤ ΟΟΥΧΟΙ͂Σ, ΟΣ ΒΟΜΕ), δῃὰ ἰο αν ἀγάγῃ 
ὉΡ 8 ἄφογθθ, ἴἢ ΒΟ Β, δίϊοσ ἀρθοϊαγίηρ Ὑμαῖ ὈΟΟΚΒ οὗ (6 ΟἸἹά Ταϑίδιαοηϊ σσοσα 
τοορινοα Ὀγ {86 Βοιδῃ Ομυτοῦ, ἃ στοαῦ Ὡστη6Γ οὗ ΔΡΟΟΣΥΡΙΔΙ (ΟΥ ΤϑΙΒΟΣ βρυτίουδ) 
ὈΟΟΚΒ νγ88 ϑύσρροα οὗἉ [86 τεραϊαίίοι πο ἢ ΠΥ δὰ ΠΗ ΒΟΥ 80 ἹπιργΟΡΟΥΪΥ δπ)ογοά, 
“ΓΗΐΒ ργεϊοπαρα ἄρθογθα μ88 Ὀθθὴ υτροᾶ Ὀγ δἀνοσαίθϑ οὐ ἴ6 τοοάδγῃ Ομυτοῖ οὗ Εοπια 
πη νοῦν οὗ {86 Δροογυρῆ δὶ ὈΟΟΚΒ, ππϊοῖ ἐμαὶ βϑοϊΐοῃ οὗ [86 αηΐϊνογβϑαὶ ομυσοῖ ἢ 85 
ἰηϊογιϊχοα τ  τὯ6 ᾿ηϑρίγοὰ Ὀοοῖκβ οὐὗἔὨἍ (86 ΟΙὰ Ταβίδπιοπε; θυὺ πῖῖ μον [{{||6 
σοῦ γὴ}}} ΔΡΡΟΑΡ ἴσοπλ 86 ϑυ)]οϊποα ϑἰδίθπιοηῦ οὗ ἔδοϊβυ ὙΤΒ6 (Ο]]ονείηρ ἰ8 (μα 

1 866 ἴΠη0 ΟὈΒοΓΥ Διί ΟἢΒ Οἡ ἴδ [68 1ΠΊΟΩΥ οὗὁἨ Αὐυγσπυδβίίηο, ἴῃ ΡΡ. 497---499. ἱπήρὰ. 
3 «Ἠρϑβ ἰΌτγοβ ἢοὴ Ψυάεοεὶ 864 φοοϊοβία μαροὺ ὕγο Ἵδηοὶςοΐβ." [6 Οἰνίξαῖο οἱ, 1. χυϊῃ. 

ς. 86. 
3 Τη ΜδΔΟΒΑΡΘοΥ πὶ Εἰ Υὶδ, οἱδὶ αἰϊφαϊὰ τη γα 1] τὰ ΠΌΠΙΘΤῸ ᾿ηθογθἀστῃ ΟΠ ΟΠ ἢ 8 1580 

ογάϊηὶ ᾿ηνϑηϊαῖατ, ἀ6 πος ΤΔΠΊΘ Π81}18 οὐγα δ  Ὀἰμγ : Πᾶσῃ Ἰδηι πὶ Θρογο ῬΓΟΡΟΒΌΪ 5, 
αὖ ἀο αἰυϊπὲ οαπονὲδ ΤΑἸΓΑΌΪ1 18 οχίραδια αὐδιιν 8 ἱῃρΘη1011 ποϑίτὶ τη οἀ] πὰ οχἰδιοηΐοτα Ἀΐ5- 
τοσγίοϑμι ΘΧΡΟΒΙ ΠΙΟΠΟΤῚ ΟΧ Ῥατίθ δ᾽ 'αὰδ ᾿ἰδηρογοηθβ. [)6 ΜΙΓΔΌΙ 5 ϑογίρε, 110. ἰν. ς. 858, 
(᾿Ἰονναγὰβ [ἢ6 6π4) Ον. ἰοπι. 1. 752, 758. ΒΔβίϊθβο, 1564]. 
,. ὁ Βρ. Μαυβν" 8 Οοτηραγαῖΐνο Ὑίον οὗἩ ἴπ6 ΟΠυγο 68 οὗ Επρδηᾶ δηᾶ οτηθ, Ρ. 99. δηὰ 
ποῖο,. Ταϊγὰ οἀϊιίοπ, 

5. ὦ Ουΐ οηἷπὶ ϑοηιρίαγαβ ΟΧχ ΗΘ Όγαια ᾿ἰηστιδ νογίοιτιηξ, Πυογασὶ Ῥοβϑαηςξ : Τδιϊηὶ δαυΐοται 
ἐπίοσργοῦθϑ, ἢ.}10 πιοάο, Ὁὲ οηἷπι συΐαπο, ρὑχἰπιὶθ δἀοἱ του ΡΟ ὈΠ8, ἰπ τηδηπβ νϑηϊ οοὰοχ 
αγαοῦδβ, οὐ δ απδηία] απ ἐμ 08.018. 8101 πἰτυβαθο ᾿ἰπραδθ ΠΑΌΘΤΟ υἱάθθαῖαγ, δυδη8 δϑὲ 18. 
(ογργοίασὶ." 100 οοίγίηα ΟὨγβα, ΠΡ. 11. ὁ. 11. Ορ. ἴοπι. 11}, Ῥαγὲ 1. Ρ. 26. 
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οδίδ οσυβ οὐἨὨ Ὀοοΐθ οὗἩἨ {δα ΟἸΪὰ Τοβίδιηθηϊ οοπίδιηοα ἴῃ ἐπ 6 ἄροῦθο Ἡ ΒΊΟΝ ὈΘΑτΒ ἰμ8 
πδπ16 οὗ (ἀο] δὶ 5.} 

« (ἀδῃηοβίβ, ο6 θοοκ. Εχοάμβ, ομα Ὀοοκ. [μον ουβ, ομ6 Ὀοοῖκ. ΝυΙΌΘΥΒ, ΟΠ 6 
Ῥοοκ. Πουϊογοποπιῦ, οη6 Ὀοοῖ. Φοβδια, [86 βοὴ οὔ Ναυη, ὁπ Ὀοοκ, Βυῖῃ, οπα 
Ὀοοκ. ΕῸῸΣ Ὀοοϊκα οὗ 6 Κίηράομιβ. Ἴπτο ὈοΟΪκ5 οὗὁἨ Ῥδγδ!!ροσηθῆδ [ον (Ὠγομπὶο 68]. 
Οηα δυηπάγχοα δηὰ ΑΠἿῪ Ἐβδ] πιϑ, ὁπα Ὀθοκ. ΤΈγοα ὈΟΟΚΒ οὗ βϑοϊοιηοη, Ῥσγονυογῦ8, Εο- 
οἸαβἰαϑῦθβ, δῃὰ {86 ϑοηρ οὔ ϑόοῆρβ. ΑἾδβο, ΥΥ Ἰϑάοσῃ, οθα ὑθοοΐῖ. ΕἸ. οβιαβϑιϊοβ, ΟΠ 6 
ὈοοΟκ. ΑἾδο, {Π6 οτάοσ οὔ [86 Ῥγορμοῖβ. [18βϑῖδῃ, οὔθ Ὀοοκ. φΦοσοιηϊδῆ, οθ Ὀοοΐ.. 
ΟἸποῖδ, ἐμαὶ 18, δἷ8 [,.δηιοηδίίοηδ. ἘΣ Ζοκὶοὶ, οπα Ὀοοῖ. Ἡβοα, ομα Ὀοοῖκ. Απιοβ, 
ομα Ὀοοῖ. ΜΙοδἢ, ομα ὈοοΟΚ, Οὐδάϊδῃ, οὔθ Ὀοοϊς. Φοπδῇ, οὔθ Ὀοοκ. ΝΒ απ), ΟΠ 6 
Ὀοοῖ. Ηδθαϊκίκυκ, οὔθ ὈοΟΚ. ΖΟρμδπ18}}, ομο Ὀοοῖ. Ηδρραῖ, οὐς θοοῖ. Ζοϑοδαγίαϊι, 
ομα ὈοΟΚ. Μαϊδοῦ!, οηό ὈοοΚ. ΑἾδο, ἰδ6 ογάον οὗ ἴδ Ὠιἰβίοσὶοϑ. «“0Ὁ, οπα Ὀοοϊς. 
Ἐάγαβδ, οὔθ θοῦ. Ἐβίον, οὔο ὈοοκΚ. Φυ61 18, οη6 Ὀοοῖ. Μδοσδῦθοβ, ὁπ ὈοοΚ.᾽ 

“Τῃ [86 ργοοράϊηρ οδίδοριο ἰς μι }}} Ὀ6 οὐϑογνο, ταῦ 1Π6 δροσγυρθδὶ ὈΟΟΪΚ8 8Γθ 
δηπη ογαίον 88 Ῥασὺ οὔ [86 σβδῃοη οὗ δοτίρίυγε : Ὀαΐ, ἴῃ ὑσαῖμ, [π6 ἀθόγθα Ὀθασῖπρ [86 
Ὥϑιηο ΟΥ̓ (ὐο᾽δβιυδ, ὙΠΟΓΘΙΠ ΓΠΟΥ͂ ΔΓΘ 80 Θηυϊμηογαῖθα, 15 ΟὗἩἨ πὸ ὈρίοΣ δυο τ8Δπ 
186 ϑρυτίουϑ τι τηρδ Ἡἱοἷν Ὁ Β ὈΒΘαΌΘΠΓΥ σοπάοιῃποᾷ. ΕῸΓ, ποὶ ἰο ἀν6}} ου ἴΠ6 
ἴδοϊ, ἰμαὺ 10 ὀχ ἰδ [86 Ἰυάστηοηϊ οὗἁὨ ΟὨΪΥ οπς ολυτοῖ, νἱζ. ἰδὲ αἵ Εοιηθ, δὰ ποῖ 
186 ἠυάρπιοηῦ οὗ 41} ἴ7Ἢπ6 186 ὴ οχἰδεϊασ ΟἸ γί δία ΟΠ ΌΤΟὮ 68, ---- Ποῦ ΟὨΪΥ ἄοοϑ (18 
ἄδογθθ θυ ΒΘ ΘΠΟΥ τηθηϊοη δοπὶθ ὈΟΟΚΒ ἩΒΙΟ ΘΓ Ὠοὶ Οχίδηϊ ἰῃ ἴδ6 {πιὸ οὗ 66- 
Ἰαδῖαθ, δῃὰ οοη βίῃ δοηΟἰπιθπ 8 Ἀπ6 δυρυτηρηῖβ (μα ΒΕΥΟῸΣ οὗὁὨ 8 ἰδοῦ ἀρθ, Ὀαϊ ἰΐ 8 
ποὺ αυοϊοα ὈΥ͂ ΒΗΥ ἩΣΙΓΟΥ δοΐογε (86 πη οοηίυτγ. “ΤῊΐΪ6 ἀρογοο᾽ (ΒιΒΒοὸρ Οοκβίῃ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ) ὁ Ἧ88 ἢτϑί δοαζὰ οἱ σθθη Ἰδίάογο᾽ [ϑυγηδιηοα Μογοδίοσ, οΥ] "086 τηογο]ιδηΐ 
Ὀδρδη ὅτϑὺ ἴο σοπὺ 18 ΔΡΟΟΥΎΡἢ ΑΙ ΓῸ8 ἴοὸ ἴπ6 ποτ], δηὰ βοη Οοἰδβίυβ μδὰ Ὀδοη 
ΔΙΓΟΔΟΥ ἰὮγοο δυπάτοα ὙΘΑΥΒ ἰῃ ἢϊΒ ζὕτᾶυθ. ΕὟΎοαι πἰπὶ Βυγοδβαγὰ (8πηο 10]4), ἀπά 
ἵνο (δῃπο 1117) τοοοϊνυϑὰ 1ὃ ; δὰ Ογδίδη (Δπηο 1160) ἔτοπι βου 411.} Βαϊ πη τπ6 
οορίοϑ τ ϑῖο ἢ [Β6Υ Ὀτηρ᾽ υ8 ουἱ οὗ [88 ρχούθπαϑα ογὶρίηαὶ), (μ6γα 18 80 στϑᾶῦ δῃ ὉΠΟΟτ- 
(ΔΙ ΠΥ δηά αἰδαρτοοηθηῖ Ὀούιχὺ ἔδοῖη, ὑμδὺ [86 Ἰλοιηδη οτηθηἀδίοτγβ" οὗἩἨ Οταίίπη 
τοι βοῖνοβ Κπονν ποῦ δοῦν ἴο ἰγιδὺ Ε. ΕῸΤ, ἐπ ΒοΙη6 ΘΟΡ᾿68 (ΠΟΥ οδῃ Βηὰ ποιοῦ (Πα 
Ὀοοκ οὗἨ ΦΔυάπ, ποῦ ἴπ6 βοοοῃὰ Ὀοοὶς οὗ Μαοοθῦθαοβ; ἱπ Οἴβογα {ΠΟῪ ἢᾶνα Ὀυῦ ὁπ 6 
ῬοοΚκ οὔ ἴδε Κίηρπ, δβῃὰ οπο οὗ ἐμ6 ΟὨγοηΐο 68 ; βοτηούζηθθ [ὮΓ66, δηα βοιμθί π)68 ἔνγο, 
δη ΟἸ ΠΟΥ Β116 8 ἔνα οὗἁἨ ϑο]οσιοη ; 80 {π8ὺ ΠΟ τηλῃ οδῃ 16]] παῖ (ο᾽αβίυδ Ποσοΐη βαϊὰ, 
Ἰὰν 551 δὴν ἰδίηρ δἱ 411. Βυὺ [εἴ ᾿ξ Ὀ6, ὑβδῦ βοπδ δυοῖ οδίδίορι τὰϑ αἰ χεβίθα ἴῃ [8 
4ἰπ|6 ; 811 τη αἱ 16 μαϊηθα ὉΥ 1Ὁ δραϊπβῖ 118 18 88 σοοὰ 88 ποίη ; ἴον 1Ὁ 18 Ὀυϊ 8 οδἴδ- 
ἰοχιο οὗὨ εσοἰοδιαδέϊοαϊ ὈΟΟΚΒ τηῖχοα τ ΠῈ [Π6 σΘῃοηΐοα]. Απὰ [86 {Π|6 ΟΥ̓́ 10 6 ὈΘΔΓΒ πο 
ΤΟΤΕ [Π8} γ76 βιδ!ν σῖνα 1Ὁ ΟΌΓΒΟΪν 68; [0 βίρτιϊέγ, ὑμαὺ 8686 γεγο ἴ86 ὈΟΟΚΚα σι ϊοὶ 
ὍΟΤΟ τ θη ἴῃ [86 ἔπι 9 ἐλε Οἰὰά Τεείαπιεπί, ἀπὰ αἴθοσναγὰβ σοοοϊνοὰ ὈΥ ἴμ0 
ἤτοι, ἴο Ὀ6 ΡΟ ΟΙΥ τοδὰ ππηΐο {16 ΡΪα :; τπουρὰ, ἴῃ 8 βίσιοῦ δῃηἃ Ὄχϑοῦ ΔΉΠΟΥ 
οὗ βρϑακίηρ, να ἰηίοπα ποὺ ἰὸ 68}} ἔμθπι 81] δι σδποῃοαὶ, ΠῸ πιοῦθ [ΠΥ ΤἸΠ0Γ6] 
1Π8ηῃ Οοἰδβιυ5 ἀπὰ ιἷ5 Ὀἰδθορϑ ἀ1.᾽ δ ΤΠα (οι ἰπποΥ͂, τποχοίοσο, τ] οἢ Βοσηβη δβίβ αἱ 
τοιηρὶ ἴο ἄγαν ἔγοιι (μἷ8 ργοϊεπαοα Εοϊηδη βγποῦ, ἴῃ ἔβνουγ οὗὨ [6 ΒΡΟΟΣΥΡΒΔὶ ὈοΟΚ8 
οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τορίδηιοηῖϊ, 5 οὗ πὸ οἴδοϊ πϑαίονοσ. Μοϊοδίοσ δῆ 885 δϑδοσίοα ἐπαὶ 
[86 ΔΡΟΟΣΎΡΒΑΙ ὈΟΟΚ8 ΟΣ ἀ6] νογοὰ ἴο ἴμ6 σΒΌΓΤΟΝ, 88 βδογθᾶ, ὈΥ {86 οουποὶΐ ο7 ΓΪο- 
γόποῦ, 88 ΜΘΙΪ 88 δρόμάω οὗ Οδγίμεσο δηὰ οὗ Ττοηῖδ; δπὰ Ολγγϑηζα, ἰπ ᾿ὶδ βιιτ- 
ΤΩΔΙῪ Οὗ σΟΏΠΟΙΙΒ, Ῥυϊηϊοα ἃ ἄθοσθο ρυγρογίίηρ ἴο Ὀ6 τηδάβθ ὈΥ ἴδπ6 σουηοὶ! οὗ 

1 Τδὺδέ οἱ Οοβεατί, ΟΟἿΟ]]. ἕοτῃ. ἶν. οοἱ]. 1260, 126]. 
3 Οταιδηΐ Ὠθοσζοίαση, Ὀ[βῖ, 15. ὁ. “ ϑδηςία Ἐοπιδηβ." 
8 « Ἐπηοηδδίοτοβ Ἐοϊηδηΐ, ἰη ποιῖῖβ δὰ δυηάθμῃ σδηόποῦ, νοσῦ. Μαηδαστησα. Ας οογίο ἴῃ 

τοῖο ἢος οδρίϊθ ἴοι τηοᾶὶβ ἀἰθοσορδηῖΐ οΟ]]δοιΐοπ 8 δΔῸ οὐ Πδ]}, αἱ 88118 σου βίδιἱ ΠῚ ῬΟΘ- 
δὶς, σμα υεγα εἰ ρεγα εἰς Οεἰαεὶϊ ἰφοῖο: ὯΔΕ ΤΔΩΠΟΡΕΓΟ δῖ τη τ ΠἀΌχΩ, δὶ ΠΟΠΉΠ1]4 βίης αυ 80 
ἀἰ συ] λύθη ἐβοϊθηῖ, [Ιὑοτὰ, δὰ τεσῦ. Οφίοσιη,. Ηΐης πβαᾳιὸ δὰ ὅποπι᾽ [πὶ τοσοηβοηίοτ 
Ἰδτὶ βοσίρευγεθ οἽδηοηϊςοὶ οἱ οοο δἰ αβιὶοὶ δά οτλ ἱπισαϊχιὶ,} “ ποαπ6 ἴῃ ΤΟ] δοίΐοηο Ιϑἰἀοτὶ, Π6- 
486 ἰπ υ1}]ο νεϊοσὶ οοάϊςο αταιδαΐ Θογασα ἀπε οΟ]]Δΐ8 διιηΐ, ἱηνοηίπηιατ,᾿" Οοεΐη, βοῇ ]αἷδί. 
1Π1δὲ. οὗ Οδηοῦ. ὑ. 128. ποίε σ. 

4 “«0γ60 ἐξδόγογιπι ἢ είετῖς Τεείαπιοπίϊ, ἀπ γα βαποῖδ οἱ οδι ΠΟ] σα ἘΟΤΏΔΠΆ καϑοῖρὶς οἵ τόπος 
ΥὙΔΙΏΣ οςο]οδἷα, ἀϊσοδίαβ ἃ Ὀαδίο Οδἰδϑίο βᾶρδ 1. οὔπὶ βερίπαρίηϊα ορίϑοορίβ." Ικδυθύ εἰ 
Οοεδασὶ, Οοποὶ!, ἴοπι. ἰν. οο]. 1260. 

56 (οβίη, Ηἰδβὲ. οἵ Οδῆοῃ, ὑρ. 123, 124 
86. “« (οποϊϊαπι Οδυιπαρίπιοηδο, ΣἸογεπίίπισι οἱ ΤΥ οπίϊπατη, δο8 ΠΙΌΤΟΘ ἔβη 8 Πὶ βρογοβ 

κοο]οβία: ταὶ ἀοττιηῖ.) Οδηὶϊ Ι,οοἱ Οοτγηπη68, ᾿1Ὁ. 1. ο. 11. βοςῖ, Αἀ τογιϊαση. ' 
118 



486 ΟἈἡ ἰε 4 ροογνρδαὶ οολξ 

ἙΊογθδοο, ἰὰ τ δϊοῖ [56 ΔροΟΥγΡΒαὶ ὈΟΟΚΒ δΓὸ τϑοϊ θᾶ 6 μαγὶ οὐ ἐδ Ἵδῆοῃ οἷ δοσί 
ἴυτο, δηὰ 88 Ὀδὶπρ' τὶ ἴθ ΌΥ ΠΟΙ τηθη οὗἨἁ ἀοά, 88 186 Ὺ τοῦτα ἱπδρίγοὰ ὈγῪ ἴ86 Η 
Βρίγι. Δ ὸ «μοὶ ἄδογθα, Ἀοισδῦεν, ἰδ ἰο δὲ ὕοιμά ἴῃ ἀἣν οΥ ἐλε οἶϊοηδ οὗ εὐομῖν 
πο πᾶσ Ὠἰδοτγῖο θδαη ρα 58 6α.᾽" “ Μοβὺ ΠΚοῖγ, Οδύσαηζα δδά ᾿ἰ ἔγοτι ϑοηγ6 ἱπι- 
Ῥοδίοσ οὗ σίδογ, (μδὺ τηδάβ {Π16 ἄθοτγθα οὗ 18 οὐσῃ ϑϑᾶ, θη ἴῃογα γἃὰ8 0 ΠΟΡΥ͂ οἴ 
16 οουμποῖϊ ἰο Ὀ6 ουπά, ἐμαὶ μαὰ {86 {{κ6.᾽32 Μογϑουοσ, [86 8ο- οδἹ]ϑὰ οουπῃοὶ οὔ 
ἘΠογθῆσο Ῥδϑβ Ὡοΐ δῇ ωουπιοηΐϊσαὶ οὐ ροΏΘΓΑΙ οουποὶ! : δὲ 86 ἰπηα 'ὑ Βο]ὰ ἰτ6 ἀ6Ἴ1) 06 Γγ- 
εἰοη ἴον Ῥγοσυσίην ἃ υπίοῃ ἢ τ[ἢ6 τοοκ οδυγοῖ, {Π6ΓῈ τγ88 ἃ τῖναὶ σοῦπο!} εἰτεϊησ 
αἱ Βδε]6, νι οι ἀοροβοὰ Επχοηία Υ΄. ἔγοιι ἴπΠ6 Ῥδρᾶογ. Ὑπὸ ρῥγοϊθηἀοα ἄθοσοθ οὗ 
ἰν6 οουηοὶϊ οἵ ΕἸογοῆςς ἱμογοίοσα μδ8 Βο νδ] ἃ οχιθύβηςθ. 

(2.) Ῥγοοΐε ἥγοια ἐλ Ἑαίλογε ο7 ἰλεὲ ΟἈγιϑέϊαα Ολαγδὴ, ον ἐλ6 Ἀοοϊεσιαείλοιϊ 
Ἐγγίμοτ ὁ ἐνε ἥγεί γουν Οεηίωγίῖεε, ἐλαὲ ἐλ Αροογυρλαὶ Βοοῖΐε τσεγεὲ ποτ αὐπεϊεα ἐπίο 
ἐλε ('ἀποκ οΓ ἀϊυσϊπεοίῳ ἱποριγεά ϑογιρίμγε. 

Ιῃ (μοῖγ δϑβϑοι] θα ἴοὸυ ρα] ῖς πόογβἢ!ρ (86 τε ΟΠ τ ύδηβ τοδὰ ἰμ6 ΟἹ]ὰ δὰ Νδν 
Το πιο δπὰ πὸ οΟἶβοῦ Ὀοοΐθ. «υβέϊη [86 πιατίγγ (Υὸ0 πτοίρ δου διΧῸ γοῶγθ 
Δαν 1Π6 ἀοδίὰ οὗὨ δι. ΦοδΒῃ), ἀοβουι ῖησ τΒοῖς ὀΓ ΔΓΥ πογοὶρ πὰ Βα] θθί πα, 888: 
“Οἡ {π6 ἀδγ ψΒ]οἢ ἰν ολ]Π]οὰ ϑυπάδγ, ἴθο γα 18 δὴ ΔΒΘΘΙΔΌΪΥ 1 ΟὯΘ Ρΐδοε οὗ δ]] 
ὙΠῸ ἀνε] οἰ ΠΟ 1 ὑΟΤΏΒ ΟΣ ἴῃ 8.6 ΘΟῸΠΟῪ ; δηα [6 τηοτηοῖγ οἵ {δ 6 δροδβίϊθβ οὐ {π6 
ἩΓῚΠπρ5 οὗ {μ6 ῥγορμοῖθ ἃτθ σϑϑ 88 ἰοὴρ 88 (86 {1π|6 ρΘΟτην 8." ὃ ὙὨΘ ΠλοΙΟΙΤΒ οὗ 
186 Δροβίϊοβ Ββεγ δυλ θη ΠΥ πιοϑϑη {86 ΤΟΣ Οοϑροῖβ; δηὰ 86 Ὑτιτπρ οὗ ἐμ6 ργορίθιϑ 
τθδῃ (ἢ ΟἸἹὰ Τοείδηιοπί, δηὰ πὸ οἴμοῦ ὈΟΟΚΒ ΟΥ ἩΓΙπρϑ; δηὰ ἰδ ἰδ ἃ ΓΟΏΑΣ Καὶ 
ἴαλεϊ τ[δδὺ Ψυβίϊη ᾿Ἰτλ86 1 μα8 ὭσνοΣ οἰϊδὰ [86 Δροογγρθδὶ Ὀοοῖκ, δ βουσὰ δοῖης οὗὨ .ι!8 
πούοηβ τηϊρσὺ οἴδη δ σοηβγιηθα ὈΥ αυοίδ(ϊοηβ ἴγοτη ἔμ6πι.6 ΟἸοιθθαΐς, Ὀἰδδορ οἴ 
Ῥλοπιο, δπὰ 8 ἔθ] ον -ἰδρουσοῦ τὰ 5... δὰ] (ΡΒ]]. ἵν. 8.), 18 ΘαΌ ΔΙ 81:16πὶ οΘοποοστάηρ 
[86 Δροσγυρδαὶ θοοῖβ. Ηδ Ἄχβογίβ [86 Οογιηιῖαπβ ἴο “Ἰοοἱς ἰηίο ἰΒῈ ἤοιγ ὅοκιρ- 
ΤΌΒΕΒ, ΜΝ το ὉΤῈ [86 γι πογὰβ οὗ (δὸ ΗοΪΥ ϑρίτιυ. Ὑ6 Κπον" (08 8448) ἴμαὶ 
“ ποίησ ὑπ] 80 ΟΥ οουηζονζοὶ! 18 τε ὕθῃ πὶ {Β6ηι.. ὃ 
Το ἐδίμοσβ οὗἩ 86 δηοϊθηῦ οὐθηΐαὶ σμυγοθ 8 σοῦ ἐμ6 ἤγδὲ το [66 (δ6 ὨΘΟΟΒΘΙΥ 

οἵ οὐϊαϊηΐπρ πόσο δοουγαίο ἱπίοσιδιοη ΘΟὨοΟΤΏΪ ΩΣ 86 ον δ σου οὗ {με ΟΙὰ 
Τοβίδιωθηῦ ΟΣ ρΡίΌΓΟΘ; δηὰ βονοσαὶ οὐ ἴποπι μανο ἰοῖδ ὁ σϑοογὰ οαϊδϊορυοβ οὗ (86 
ΘΒΠΟΙΪΟΑΙ ΟΣ ἱπδρίγθὰ ὕοοκβ, ἩΪοΝ αγὸ οὗ ρστοδὶ ἱπιρογίαποο ἴῃ ρχγονίῃρ ὑμαὶ ἰδ ἣμρ- 

1 βορείπιο ἀδοογηΐμηυβ: Ὀηυτι δίασο ουπᾶάοση Ὠδατὰ Ὑείογί8 ὃς Νονὶ Τοδίδιιοπεὶ, μος 
εϑὶ, ἰερῖϑ εἱ Ῥγορμοίδιπιπλ οἵ ουὐδηρθὶ δ, Ῥγοῆνθιῦ δαπογοη. Οποηΐαπι, οοάσπι ϑρίγιία 
ἐπϑρίγδηΐθ, πίγίυθαπο ὑδδίδεηθηζὶ δαποῖὶ ἰοσπίὶ δαηὶ: αυογαπι ᾿ἰργῸθ βυβοίρὶς οἵ νοπογαινῦ 
οοοἰοδὶδ, οὶ εἰἐπ1}8 ΒΟαΌΏΘΠΕΡῸΒ οοπτ ΘΓ. Οαΐπαθο Μογϑὶ, ἰὰ οδὲ, Οὁποδὶ, Εχοάο, εἰς., 
ἔΠ6 σαίφίορτιθ οΘοστοδροπάϊηρ τὶ ἐπδὲὶ οὗὁἨ 186 δου πο ] οὗ Οαυίδαρε, αἰγοδὰγ ρίνεη ἰπ ᾿. 482. 
Οδύτϑηξοο ϑισοσηαδ ΟΟηοΙ ἰοττιτη, Ὁ. 370. Ῥαγίβ, 1550, 8νο. 

8. Βρ. Οοείῃ᾽Β ϑοδοϊδδι. Ηἱδὲ, οὗ ὕδποῦ, Ρ. 186. [1η μρ. 183---188., 0 ᾿δ28 ρίἰνϑθῃ δ δ} 
δοοουῃῖ οὗ δ δοπηοὶϊ οὗ ΕἸοΐθ;οα, 

Ν Αροὶ. Ἰ. ς. 87. . 

4 Ζαδβίγϑυ, Π᾿οδεγίδιϊο ἀ6 Ζπδιϊπὶ Ματγιγτίο δια ΒΒ] οἷα, Ρ. 25. Ὑταξιδίδνυϊο, 1831. 
5. Ἐρίδι:]6 ἴο [6 ΟοΥηιἶδηβ, ὃ 46. ϑόπιο Ἐοσηδηϊΐβίβ ἤδνο δεϑογίθα ἐπὶ ΟἹοηθηξϊ σὸ- 

δορηϊδοά [Ὧθ οδηοη ο Υ οὗ [80 ΔΡΟΟΥΥΡ δὶ Ὀοοῖ οὗ σπάϊενι ἴῃ τῆο τοίστεηοα τσὴ ἢ στηλο 
ἦπ ἃ 55. οἵἉ (πῖ8 δρίβι]0 [0 ΒῸσ βχροβαῦο οὗ Βουβοὶ Γ ἴὸ ἀδηροῦ ἴογ [0 ἴουεὲ δ ὕὈῦσγο ἴὸ δ σ 
ΘΟΌΠΙΓΥ͂ δηὰ ἴο ΠΕ ΡΘΟρὶῈ το γογὸ θεδίεσεὰ. Βαὶ (δὶ ρϑεβαρο, ᾿ξ 88 Ἰοῃρ δίποθ ὕθεῃ 
τοπηεκοα, ἰ8 δὴ ἱπιογροϊδιίίοη οἵ ἃ ᾿ἰδίθσ δπα πηβκὶ!ι} Πδηά, ἔγοπι ἴδ Ἰουγι ἢ Ὀοοῖ οὗ ἴδ6 
Βιτοπηδία οἵ ΟἸθπιθηβ ΑἸεχδηάγίημβ, 0 στοῖθ ὁπ6 πυπάτοα γθδῚ8 δῆοσ ΟἸοπιοαῖ, Ὀίβιορ 
οἵ ἴῃ ΟΠΌτΟΝ δὲ Ποτηθ. “ Οὐη τ" (84γΥγ8 Ὦγ. Βοσπαγὰ) “ ΟἹοσηοηΐεσα ΑἸοχδηάσίπατω, ἢ. 59]. 
Ο. Ὁ. Οο]οπίε, 1688], εὐ σοπαίβοις {0 δἰΐφασπι ἱπηΐογοπι ἱπὰθ Ὦξος απεὸ δὶς ἰοσὶ5 ἀθ- 

886, πος ἰὰ ᾳαυΐάοπι ρεγῖϊα." (Ρβέγεβ Αροβίοϊϊοὶ, οἁ. Οοιο]εσίὶ οἱ ΟἸεγςοὶ, ἴοσῃ. ἢ. 
Ῥ. 179. ποίθ ὅ.) Βαϊ, δατηϊτῖηρ [μδὲ (818 ραββαρθ ἰ8β σοπυΐπο ἱπβίοδα οὗ θείης ἱπιεσροϊαιοὰ, 
186 τοΐίδγθποο ἴο [πὸ ἢἰβύουυ οὔ συάϊη δἴογ {|Κὸ Ἄὅχϑπιρὶοβ οὗὨἨἉ ροπογουβ ἀονοϊθάμποβθ ἴο ἴῃ 6 
ὙΟΙΔγο οὗὁἨ Ἰποῖγ ΘΟΌΠΙΓΥ, Ἔχ ἰ δἰοὰ Ὁ ἨΘΑΙΠΘΠΒ, ὯῸ ΤΏΟτα ῥγονεβ ἐμαὶ ἴο 6 8 οδηοπίςαὶ 
Ῥοοκ οὗ δεπρίατο, ἔπη 8... Ῥαη]5 φαοϊδιίοηβ ἔγοπὶ Αταΐα8 οὕ ΟἹθδηῖθοβ (Αοἰ8 χυὶϊ, 99... 
ἔγοσῃ Μοπδπάου, ὙΠΟ ῬΤΟΡΘΌΪΥ ἀοτί τοα ἱξ ἴτοπι Ευτίρί 68 (1 Οογ, χνυ. 83.), οσ ἴσοῦι Ἐρὶ- 
τηρηίάοβ (ΤΊΣ. ἱ. 12.), Ῥγοῦθ 186 ψτῖπρ οὗ ἔποβο μβθδαι θη Ῥοοῖβ ἴοὸ θ6 οδηοηΐςαὶ, Τδο 
Πυοιδίί ἢ 8 ΟΥ ΔΙ] πβίοηϑ οἵἩ Ῥγίναϊο ἱπάϊνἹ 818 αγα ποὲ ρα ]ς το χα δ ομδ, ΠΟΥ ἀγὸ (Β6Υ ἴῃ 
Τὰ πϑϑς οὔ [86 ἀφ λδῦσω ΟΒασοῦ, Α ὉΟΟΙς σραὺ θῸ οἰϊεὰ πίμοαῦς ἐς Ὀδοοχαίῃς οαποπίοιὶ 
οὨ ΔΟΟΟΌΙ 
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ΟΥΑΙ Ῥοοκβ γιὰ ἢῸ ραγί Ἡδδίανοῦ οὗ δαὶ οδποῆ. [1π ἰδυ5 Ἔχ ἰἐηρ [ῃ6 
Ἰυϊρταοηῦ οὐ ἴπ6 ρῥγἰπϊεῖνα ΟΠ ΓΟ 6Β, νγὸ τας Ὧονν ἢτδὶ “ ῥρσοάποο {Π6 ΘΔ ΏΟΠ8 ΟΥ̓́ΣΒ6 
τ ραύνο 80 ΟΔ]]6οἀ; τι οἢ, ἸπουΡὮ ἰδ Ὀ6 πὸ σου τηοὶπρ δΥριμπιοηὶ οὗ 1056 10 (βἴποθ 
τόθ ΟΘβΠΟΠ8 ΘΓ ΠΘΝΟΣ ἩΓΙΘΏ ὉΥ [ἢ 6 δροβίϊθϑ οὗ “688 ΟἸγὶβί, Ὀυῦ ὅγὸ 186 ργο- 
ἀυούοηβ οὗ βουὴθ ὑπ κπονγῃ σομΡέΪοΓ οὗἁ [6 {διγὰ [ΟΥ̓ Ῥογβαρδ δνὸπ οὐ 186 ἔουσι!]} 
ΟΟΠΌΣΥ, 80 ἴα β6  Υ δϑου θα ἰμθη ἴο {Π)6 ΔροβΕ]68,) “ γοῦ 10 18 [ἃ σοηνἱποίηρ ἀγρὰ- 
τὴ 68} “ἴο {πΠ6 δΔάνογβασίθδ υπίο {818 (Τα, τὰ ἀο 80 οοῃ β ἀθ}Ὁ}γ δϑῆγπι {86 δροβί]οϑ 
τβοιηβοῖνοβ ἴο δ6 ἴδ6 διυίμοσα οὗ ἴΒο. ΕὟΓ (δ|686 ΨΘΙΥ σΒΠΟΠΒ ἀο ΠΌΠΙΌΘΓ {86 ὈΟΟΚΒ 
οὔτδο ΟἹὰ Ταδίδιηθην εἴνοσ [86 βδῖμθ πιβῆποῦ (δαὶ γα ἀο, αἰ σης ἴῃ ποίησ Ὀαΐ 
(86 ἰδγοα ὈοοΚβ οὗ Μδοοδῦθαβ, δπὰ ἰοανίπσ ουὐἱ ΕΖγα. Βυΐ 411} (8Π68 ΟΥΒΕΡ ὈΟΟΚΒ, 
μι δίολ βοὰ τοῦ ἃ πον ὈΣίΏρ᾽ 'π 88 σδῃοηΐοαὶ, {Π6Υ Ἰοῖδ ουΐ 88 Δροογγραὶ."2 ΤΆγον- 
ἴηρ ἴδε οδἰαίορσαο οὗἩἨ [86 ρϑουάο-Δροδίο!ς οδηοηβ, ὑπο ΓΟ ΙΌΓΟ, ἰηἴο ἃ ποίς 3, ἰοῦ Ὁ8 ΠΟῪ 
ΘΧδΡὴ6 ἴδ6 οἰ οριι68 οὗ [6 βαδογϑὰ Ὀοοῖβ, τοῦ αν ὈΘΘῺ ζγϑιμθὰ ὉΥ {86 τηοϑὶ 
δι θηΐ δύ μογΒ οὗ 86 ὅγϑὶ ΤΟΥ ΘΟ ΌΓΙ68. 

(1.) Αὔον ἐδ δροβίίοβ, Μεῖιτο γγὰ5 56 οὗ [86 6Αν] οδὶ ΒίβΒορβ οὗ ἐλδ ολεγοὶ ἱμ 
ϑαγάϊς (Βον. 11}. 1.) ἴῃ 1ωγάϊα, ἃ ἀϊδιϊησυϊθιοα Ἡτῖίοσ, δηὰ οἵ στοαὶ ἰπῆυσηςθ ἀπιοηῦ; 
186 ΟἸ γι διίδηβ. Τονπαγάβ ἐπ6 οἷἶοβα οὗ ἴδ8 δοοοῃὰ οϑηζασΥ, 86 ἴοοϊς 8 ἸΟΌΓΠΟΥ ἰπῖο 
Ῥαϊεθιπο, ἔοῦ {86 ΟΧΡΓΟ88. ρυχροβα οὗἩ οὐδ πίησ δοουγαῖο ᾿ῃἰοσιηδίίο Θοποογηΐπρ, 
16 Ὠοοκδ οὗ ἐμοὸ ΟἹὰ Τοδιδσηθηῖ, οὗἨ τϑιοῖ 6 τηδᾶὰθ ἃ οδίδίορυυθ δηὰ βοϊθοίομβ [ῸΓ 
8:6 Ἰηοσιδίίου οὗ δὲ8 (γἱοπὰ Οπϑβϑί πη; 80 δα τραυοδίοα 4 βοϊδοϊΐοῃ ἴο ὕὈ6 πιδά δ 
ἴον δπ ἔγοιι ὕΠ6 Δὰν ἀῃηὰ (86 ργορμδίθ Θοποοσηϊηρ οὐγ ϑανίους δηὰ (86 πβοὶθ οἱ 
ΟὟν (δ. Μο]ϊο οοτωιαυηϊοαίοα {86 τόδ] οὗ 18 ἸΠαΌΪΓΙΟΒ ἴο Οπρδβίζηιβ, ἱπ 8 
Ἰουθσ ὑσγοβοσνοὰ ὈΥ ἴδ6 θοοϊδβίδϑί δὶ ἰϑίοσίδη ἘΣαΒΟ 8, ἰπ Ἡὶοῖ τὸ αν {86 
10] οπίηρ οδίδίοσυο οὗ [86 ὈοΟκ5 οὗ 6 ΟἹὰ Τοδίδυμοηϊ, τοοοϊνθὰ ὈΥ ἴ86 σοιησηος 
οοπδοηΐ οἵ Δ4]]. 

“ ορασίϊηρ ἐμοχοΐοσο ἰηίο ἰδ Εἰαδί, δηἃ δανϊηρ στιν δὲ (86 ρἶδοθ πόσο {8656 

Ῥ ὅθε Ὁ. 71. ποὶθ 1. δφηργὰ, ἴοτ ἃ ποϊΐοοῦ οὗὨ 86 ὑῬβοι ἀο- δροβίοὶ δα σΘΏ ΗΒ, 
3 ΒΙίδβορ Βονοσί ἀρο β ὙοΥθ, το]. ἰχ. ὕΡ. 321, 322. (Ιωοπάδῃ, 1824.) Οπ (δὸ εἰχί ἢ 

διὶςο]ο. 
8. Αροβί- ἴδῃ. 86. “1δὲ ΘΥΟΤΥ ομο, ὈΟΓΝ οἸογγταθη δὰ ἰαγτηθη, δατο ὉΥ Ηἶπὶ 6 το ποτ- 

8.0}0 δὰ Ηοὶγ Β:ΌΪ6, νἱς. Τρ ΟἹὰ Ἰροϊδτηθηξ, σοπίδἰπίηρ [6 ἔνθ Βοοῖκβ οὗ Μοβοϑ; οπ6 
οὗ Ψεδ8 [Φοδιια 41 ἴπ6 δοὺ οἵ Νανο [ΝΠ]; οπὸ οὗ ἴπ0 Φυύροδ; οὔο οὗ Ευϊ ; οΌΓ οἵ [6 
Κὶπρχάοιῃδ; ἴνο οὗ 86 Ῥασδιροηθπα [(δγοηίς 68}; ἵπο οἵ Εδάσδδβ; οὔο οἵ Εδίδοσ; [[γθὸ 
οἵ Μδοοδῦθθθ]; οὐδ οὗ 900; οὔθ δυηπάτοῦδ δηὰ ΠΗ͂ Ῥβδὶπηδ; ἴἤγοο οὔ ϑοϊοσῆοῃ, ἴμῸ Ῥσο- 
νοῦδδ, ΕΟ οϑἰαβίθβ, δοης ὀΐ ϑοηρβ; ἔπγοϊνο οὗ ἴΠπῸ [168860] ῬΙΟΡΠοΙβ; οπο οὗ 1βδίϑδῇῃ; οῃο οἵ 
δ ογοτ δ; Ομ οὗ Πϑδπηῖοθὶ ; οὔθ οὗ Ἐζοκίοὶ, Βαΐ οὔ οἵ [180 Β:0]6 ---- ἐξωθεν, (δὲ 18 ἢοΐ ἈὈ6- 
Ἰοηρσίης ἴο ἷ], 1οῖ ἱξ ὍΘ Τοπιοτοσοὰ ὑμδὲ πουΐοοα Ὁ6 ἵδυρῆς τ86 ὙΙδάοτῃ οὗ βίγδοῃ." 
(Βονοσορὶὶ Ῥαπάθροϊ ΟΠ απ), ἴοπι. ἱ, Ὁ. 56.) 

Οὐ {πΐα8 Ῥδουο- Ὁ ροβίο!οδὶ οδῆοη 1ΐ ἣ88 Ὀ66η Οὐδοσυοᾶ [ἢ δι, 48 [6 στοῦ οὐ Ἐογηα ἴῃ 
δηοίοηϊ εἰπηο6 ἀἰὰ ποῖ γοοοῖνο (86 [ὨἰΓΊγ. ἢνο ἰδεῖ ΟΔΏΟΠΒ, δὸ ἴ)6 τη οάοσῃ ΟΠυχοΐ οἵ ἤοπιο ἢΔ5 
βτοδίοσ ΤΟΆΒΟΏ δ}}} ἰο το)θοῖ δῃὰ ὀρροθθ ἔἤθπ, ὀβρθοῖ δ ἶγ ἔου [6 βαῖζο οὐὁἨ 18 σδποπ, ΒΊΟΝ 
Ὡοῖ ΟἿΪΥ͂ Ῥεττηἷ 8 Ὀμΐ ΘΠ͵ΟΪΏΒ 1Π6 ἰΔΙΕΥ [Π6 τι8ὸ οὗὁἨ ἴμο ΗΟΙΪΥ ϑοτίρίυγο; δηὰ ἤυγοΣ, Ὀδοαῖθθ 
τὴ Ὀοοΐκ8 οὗἩ 1)6 ΟΙὰ Τεδίδσηθηΐ μοο σε οασϑοὰ δ. ἴθ086 ΟὨΪΥ ὙΠ ἢ ἀγὸ Γοοοϊγοὰ 48 σλπο- 
τοδὶ ὉΥ τι ττῇοτι 880 68}18 ΠεΓοΙΐο8: (ΟΣ 81} (0 ΔρΡΟΟΣΥΡὮΔΙ Ὀοοΐκβ ἀγὸ οἰ οα; ΕΟ] οδἰββεσιβ 
δοὶης ὙΠ ΕΙ ποϊορα 85 τὲ πουΐ, οὐ ΤΟΥΤΠ ὯὨΟ Ρδσὶ οὗ [Ὧ6 σδῃοηΐοδὶ θοΟΚα. “1 ἰ8 ἴγὰο 
[8] Ὀοοκ οὗ Φαάίος ἰβ τροηϊοποὰ ἰῃ ΟΟἰδ] γ᾽ 8 οἀϊοη, δηὰ ἐἦγεε δοοὶλε οΥΓ λήαεσεα- 

" [δγὸ σηθῃξοπϑα] “ Ὀοΐἢ ἰπ ἷ8 ΘΟΡΥ͂ δηὰ δὶ οὗ Βίδῃορ Βονεσίἀρο. Βυΐ Οὐἰοϊογίαβ, 
ἸΒου ΡῈ 8 Ρδρίβί, ἔγδῆκ]Ὺ δυοῦβ ἴμδὲ συ ἀπ} 8 σπηθηςοηθαὰ ΟὨΪΥ ἱπ ὁπ6 οἷά τηδηιβογὶρῦ, δηὰ 
οχη δὰ ἰῃ 4}} ἴδ τοδὶ : δῃηὰ δ οὔδβεγνυϑδ [δὶ Ζοπασγαδ (Δ οτἹοηΐδὶ οδηοηΐδι οἵ {80 ἵν ΔῈ 
σΟΠΙΌΤΥ) ΘΧΡΥΟΒΟΙΥ ὈΘΑΙΒ ὙΪΠΠΟΒ8 [ἢδὲ 6 ὈοοΚ οὗ δαάϊτη 18 ποῖ οσοῃίδίπεοά ἰπῃ ἴΠς δροβίοϊὶς 
οδίδϊορυθ. (Ῥαδίγοθ Αροβίο]οῖ, ἴοτ. ἱ, Ρ. 452.) ὙΠ τορασγὰ ἴο ἴ[Π6 “ ἐάγεε δοοῖδ οὗΓ 
ἡΜΜαεσεοαδεεε," ἴθοτο 18 ΘΥ̓ΟΓΥ͂ Τοδϑοὴ ἴο 6] ονο παῖ ἴΠ680 γΟΣὰΒβ ΔΓῸ δὴ ἰῃίοτροϊδιίίοη ; ἃ9 
“ΠΟΥ ΔΙῸ οτηϊ ἃ ἰῃ [δ6 τηοϑὲ δησίοπὶ ἰγϑηβοσγίρὶ ἴμδὲ ἴθ κὰ μὴ μὰ οχῖδηΐ, ---ἰῃ δὲ οὗ 
δοδηποδ Απεοοδοππβ: δηὰ ἴὑ 18 οὐηθὰ πὲ, ἱπ [Π6 δρὸ ἴῃ Ὑο ἢ δ6 ᾿ἰνοά ([Π6 βαυθηιῃ 
οοηέατΥ), ἴ86 ατοοῖς ὁδοῦ μδὰ ἠοϊ τοοοϊνοα [86 ΜΔΟΟΔΌΘΟΒ ἰηἴο ΠΟ σΒΠῸ} οὗ ϑδογὶρίατο; 
ὙΠΟ ἸΏΟΥ͂ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ ποσὰ δυὸ ἀοηθ, δὰ [ΑΥ̓͂ Ὀ6θη τηθηοηθὰ ἱῃ 118 σαποπ ; τΒίσἢ 
ΠΟΥ Βα ϊενο ἴ0 δῦ ὈΘΟῺ ἔγασηϑα ὉΥ ἴδ αἰρραρα 1Πποσηβοῖνοθ, πρίη ἱπ ΘὨΪΟΙΔΙΥ͂ ΟἾΤΉΒ, 
[αὶ [20 σδποῃ ΠΟΣῸ τηθημϊοποά 18 ἀρστοοδδὶο ἰο ἰμδῖ οὔ Με] " (Νο. (1.) σίνϑη δϑονο), 
“ δηὰ ἴο [πδὲ οἵ (6 ΗθΌτονΒ, δη ἃ σΟΠΒΟΘΠΘΏΓΥ [0 ΟὔΓ8." (Φοδηδου᾿Β ΟἸΟΥρυ πη 5 Ν᾽ δάθ 
Μοσῦηι: σοηϊαϊπίης ἴη6 σδηοηΐο δ] οοὐο8 οὗ 1π6ὸ Ῥγ την δηὰ πηΐνοσβαὶ Ομ υτοῖ, ὅο., νοὶ]. ἢ. 
ΡΡ. 38, 39, ΑἸ ὈΟϊημ δ᾽ 8 οσηδη Εὐγζοσίοδ δὰ ἘΔ δἰ οδίϊοηβ, Ῥαγὶ 1. ὑ. 118. θ}}]η, 1844. 
8νο.) 
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{1 |π 8 [(16 ἐγαηβδοιοη8 τϑοοσάρα ἴῃ βου ρίατο] “ ποΓα ὈΓΠΟ ΜΠΙ͂ΣΣ δηᾶ ἄοπο, 1 8δ6- 
συγϑίο!υ ἰοασποὰ 86 ὈΟΟΚΒ οὗ {86 ΟἹὰ Τοβίαπιθηῦ, τυ δῖον 1 ἤανο ἀὐγδηροὰ δηᾶ βοηΐ 
πηῖο ἴΠ66. Τα Πϑίη68 876 88 [ὉΠ ον : ΟΥ̓ Μοβοβ ὅνο᾽" [Ὀο0](8], “ αποβὶβ, ἔχοαιυβ, 
1, ανϊεουβ, Ν απ Όογβ, Πουϊοσοποῖαυ. “6808 Νανο" [Ψ9ο 8808 [86 80ὴ οὗἩ Ν᾽ .Π], “ δαάρεε, 
Βυτῃ, ουτ᾽" [Ὀο0}18] “ οὗὨἉ Κίηρβ, ἴνγο οὐ δύ! ρουθθηδ ἢ [οΓ ΟἾ ΓΟ ο]68]. “ ΤΏα Ῥδ4]η}5 
οἵ 1)εν!ά, [6 Ῥτγονογβ οὗ ΘΟΪοΟμΊοα (αἰβο οδ᾽]ϑὰ ΥΥ Ἰβάοπι), Εἰ οἸοβιαβϑίθα, {86 ϑοησ οὗ 
ϑοηρσα, ὅοῦ. ΟΥ̓ εΠῸ Ῥτορμοῖβ : βαίδῇ, δ υοπλδη, δηὰ ὑπαῖνο ἴῃ ομ6 ὈΟΟΚ, 12 816], 
ἘΖοκιοὶ, Ἐβάγωθ. Ετοῦι ἴπ686 1 δᾶνα τηδάθ βαϊθοιίίοηβ, αἀἰνιἀϊηρ ἴπθπὶ πο ἐνγοῖνο 
Ὀοοϊκα." ἢ 

ΤῊ] ὑθδβ ΠΟ ΠΥ οὗἁὨ Δῖ6]100 18 ὙΟΓΡῪ νδ] 180]6, ἰτοσι {Π6 ΘΑΓΘ δηἃ ἸδθΟΌΣ Ἡ ΠΙΟΒ ἰἰα θ6- 
βίοτγοα ἴῃ ογάογ ἴο Ῥγόσυγα δοουγαῖοδ ἰηἰογπιαίίοη. ΑἸΠουσὮ ἴπΠ6 Πυπι ΌΟΥ οὗὨ ὈΟΟΚΘΒ 15 
{νὰ βᾶπλο, γοὶ ἴΠ6 «6» 18} τηοάδ οὗ τϑοκοπίηρ {δ 6πὶ ναυὶθὰ. Μοὶῦο Ἀρρθαγβ ἴο Βανα 
σοηδιογοὰ {86 ἴπγοα θΟΟΚ8 οὗ δίπουν, Εἶτα, δὰ ΝΟἢουΔἢ 88 (ΟΥΑΙ Πρ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6, 
ἔγοπι {δ6ῖν ἱπεϊπηδίθ οοπηροίίοῃ, δηὰ τοῖα ὑμοὶν ἱπητ θα βίο Υ (ΟἸ] ον πρὶ ἴῃ ΟΥΟΓ, 56- 
οοτήϊηρ ἴο 186 δποϊθπῦ δυτδηρομηθηΐ οὗ 186 “6νε.2 Τῇ οὈ]θδοίίοη οὗ Εουμδη δῖ, 
18αῖ Ὁ “86 Ῥτγονογὴβ οὗ βοϊομηοη (4180 οδ δὰ ὟΝ ἰβϑάοηι), ᾿᾿ Σαλομῶνος Παροιμίαι ἣ καὶ 
Σοφία, ἴ86 ΔροοτΥρΒαὶ ὈΟΟΚ οὗ ΥὟ Ἰβάοπι 18 Ἰηϊοηἀοὰ ᾽Υ Εἰ 1ἴο, 18 αὐ Υ στοῦ 6539. 
Βυδηυβ, ὑταπδὶατηρ ἰμ6856 ποτ β οὗ Μοιῖο 85 σϑοοσαθα ὈΥ ΕἸ ΒΘ Όΐυ8, Το άοτα ἔδοῖα 
ϑαίοπιοπῖα Ῥγουεγδία, φχιμδ εἰ ϑαρϊεπέϊα ; 0χὺ8 πιακίηρ ΥΥ ἰβάοπι ἴο 6 ΒΥποηγτηουδβν ἢ 
Ῥτονογῦβ, πὸ Π81168 οὗ ἴδ δβδῖπθ Ὀοοϊ :; απὰ Εβοῦϊβ Πἰπλ86 ] 88 οἰ βοβοσο βαϊἃ 
1δαΐ ποῦ ΟὨἿΥ ΗἩδρσοδίρρυδβ, Ὀὰὶ 4130 “ ἰγσθῆςθυβ δῃὰ {π6 νσμοὶθ ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ὑπ ϑῃποϊοη δ, 
οαἰ]οὰ {86 Ῥτονογὺθ οὗ ϑοϊοπιου παναρέτον' σοφίαν, στὶΒάοπι ΘΟΏΡΓΘΒΘΠ ΠΡ ἜΝΟΥΥ 
νἱτίυ." 8. “ΜοΙῖο τηθδπβ, ἴβθη, ΤΊΏΘΓΟΙΥ (0 ΒΑΥ, ἴμδῦ 1Π6 σοῦκ οὗἩἨ δοϊοσηοη, οὶ] οὰ 
παροιμίαι, Ἀδὰ 6180 186 πδηι8 οὗ σοφία. ὙΤῊΘ ργόποὺπ ἥ 4180 ἱπιροσίβ {18. Ὗνε σβδη- 
ποὺ αἰΐον [Π6 δοοθηϊαϑίίοι δηα πα ἴ Δῃ δγίιοἷα ᾿ ὉΣ ἰο ἃ 1116 οὗὨ ἃ Ὀοοῖϊ 6 δγιὶςὶθ 
ο68 ποῖ ἴῃ 86} 8. 6456 Ὀ6Ιοηρ.᾽" “ 

(2.) Το ποχὶ ἰθβιηοηΥ οὗ {π6 ΟΥϊθηίαὶ ΟΠυτοὶ 18 ἐμαὶ οὗἩἨ ΟΕΙΘῈΝ (Α. ν. 230), 
ὙἘΟῸ ΜΔ5 [ὉΓ ΠΊΟΥΟ (ἤδη ΕΘΠΤΥ ΥΟΔΓΒ ἃ. οΑἰθομίδι οὗἩ [86 ουγοῖ δ ΑἸοχαπάγιδ τῇ 
Ἐσγρῖ, δῃά αἰγοσνγαγ 8 8. ὈΓΟΒΌΥ ΟΣ οὗὨ ὑΠ6 σμυγο ἢ δὺ Οεϑᾶσοα, δὰ τὸ νγ88 μεϊά ἴῃ 
με δὶ; μοϑὺ δβίθθηι [Ὸγ ἷδ Ἰξασπίηρ δῃὰ ρίθίγ. ΕἸ αβθθὶα8 5" ̓πίογπιϑ ὰ8 {880 Οτίροῃ, ᾿π 
1ν19 Ἔχ ροβιίοη οὗ {π6 ἢτγβί ρβ81πὶ, [88 ρινθῇ 8 Ἵσδίδίοσυο οὗἩ {π6 ὈὴΟΟΚΒ οὗ {πΠ6 βδογοὰ 
ϑοτίρῦαγαβ οὗ {86 ΟἹ Τεβίδπηθηι, ἀθβουι Ωρ [ΒΘ πὶ ἴῃ 186 [0] Πρ' πη π ΘΓ. 
“6 τουδὶ ποῖ θ6 Ἰσπογδαηὺ {880 [ΠΘΤΘ ΓΘ ὑυγθηγτ 70 ὈΟΟΚΒ 10 ἴΠπ6 σονθηδηὶϊ, 88 

16 Ηοῦτγονβ αν δβαηάοά πο ἀοότῃ : ἩΠιοδ 8 ὑ86 υτ ΟΣ οὗὨ ἰοιίοσα ἴθ τῃοἴσ 
ρα θου." Τἤθη, δου βοΐῦθ σϑθδσκδ, μ6 8668: --- ““ Μοόσοονοσ {π6 ὑποηΐγ-Ὦντο 
ὈΟΟΚΒ δοσοταϊηρ ἴο ἴΠ6 ἩΘΌΓΟΥΒ ὅΓα (686: --- Τδὲ ἰπουυ]6ἃ (ἀθη 6515 ὉΥ 8, Ὀὰὶ ὈῪ 
ἴι6 Ηοῦτονε Βγοϑίτῃ, ἔσομαι {86 Ὀορὶπηϊηρ ΟΥἨΤΠ6 ὈοΟΙΚ, τ οἢ πηθδηβ, 'π 186 Ὀορὶ ηϊηρ. 
Ἐχοάυβ, Οὐυλ]αϑηλοίι, νυ ἰο ἢ ΤυΘΔ 8 ἐῪόθο αγῷ ἰλοὸ παπιθβ. 1ιουϊτίοιιθ, Οὐἷκγα, απαὰ ἂὲ 
οαἰϊοὰ. ΝΠ ογΒ, Αὐπ)ϑρμοκοάϊ, ΠὨουςογοποωυ, Ε1]6 Βα ἀοδσῖπὶ ἕλδδο [ἀτ6]} ἐδδ 
τρογάα. Φ68085 16 βοὴ οὗ Νᾶνο, ϑοβϑὰθ Ῥ6ηὴ Νουη [ογΥ Νὰ]. Φυάροβ [δὰ] ΕπΊΒ, 
ἢ (οπὶ ἴῃ οπα [ὈΟ00Κ], ϑορμοίίι. ΟΥ̓ Κιηρβ, ἰ6 ἄγει [8Δη4]} βοοοῃα, υὐτὰ ἴπθτα 
οὔδ [ὈΟΟΚΊ], ϑαϊμμοὶ, {π6 ςα!οἀ οὗ ἀοα. Τα ιμϊἱτὰ [4η4] ἤουτ οὗἩἨ Κίηρ, 'ἰπ ὁπ 
[Ὁοο ὴ Οὐυδπμθ!θοἢ αν, ὙΒΙΟ. σηθδηβ ἐδα τοῖχψη οὗ θενὰ. ὙΠο ἤγβὺ [884] 
βοοοῃὰ [ὈΟ00Κ] οὗ Ῥαγδιροπιθῆδ, ἴῃ οὔθ, Ὠιῦγα Αοδιηΐη, ψΙοΝ τηθδη8 {86 ποτή8 οὗἁ 
ἄδγβ [ον γϑοογβ οὗ [86 {1π|68]. Εἶτα ἢτϑὶ δῃὰ βοοοῃπα, ἴῃ οπο; ΕΖγα, ποῖ ταθϑπ8 
ει ρῖτ: ΤΗο ΒοΟΚ οὗὨ Ῥβαϊηηβ, ϑορβονῦ ΤἈΠΠ πη. Τ86 Ῥγουογὺβ οὗ ϑοϊομπιοη, Μι:β]οί ἢ. 
Ἐ οοϊαβἰαδίθθ, οΒοοἢῃ. ὍΤθα βοηρς οὗ βοηρβ, δ᾽. Ηδβοϊγιη. [βδϊδῇ, 6881. «“6γὸ- 
τοϊλ τι τ [μαπιοη δ. ἢ Β ἀηὰ 6 Θρ᾽8.16 1ῃ ομθ, 6 γοι δι. ΤΠ δηῖοὶ, Π δ 816). ἘΖοκίοὶ, 

1 ᾿Ανελθὼν οὖν εἰς τὴν ἀνατολὴν, καὶ ἕως τοῦ τόπον γενόμενος ἔνθα ἐκηρύχθη καὶ ἐπράχθη, 
καὶ ἀκριβῶς μαθὼν τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία, ὑποτάξας ἔπεμψά σοι" ὧν ἔστι τά 
ὀνόμαται' Μωῦσέως πέντέ' Γένεσις, "Ἑξοδος, Λευϊτικὸν, ᾿Αριθμοὶ, Δευτερον ὁ- 
μιον" Ἰησοῦς Νανῇ, Κριταὶ, 'Ροὺθ, Βασιλειῶν τέσσαρα, Παραλειπομένον δύο" 
Ψαλμῶν Δαβὶδ, Σολομῶνος Παροιμίαι ἣ καὶ Σοφία, Ἐκκλησιαστὴς, Ἄ σμα ἀσμάτων, 
Ἰώβ, Προφητῶν, Ἡσαΐον, Ἱερεμίου, τῶν δώδεκα ἐν μονοβίβλφῳ, Δανιὴλ, Ἰεζε- 
κιὴλ, ἝσδραξΞ" ἐξ ὧν καὶ τὰς ἐκλογὰς ἐποιησάμην, εἰς δὲ βιβλία διελών. Ἐπιδοῦϊυ8, Ηἱἰδὶ. 
ἘκεΪ, 1. ἵν. ο.. 36, 

3 Ταϊπιπά. Βδρα Βαίῆτγα, (οἷ. 14. οοἷ, 2. Ἡρνογηΐοῖ, Μέϊδηροβ ἂἃο Τβέοϊορίο Ἐξίοστηξα, 
. 2383, 

ὲ 3 Ἐπ ϊαβ, Εδο. Η]βι, }, ἰν. 6. 22. 6. 
4 ιυδτίθ Ηἰβι, δηὰ Τ)οίβηοο οὗ πὸ Οδῃοῃ, Ὁ. 2359, 
" Ἐπκο. Ηϊβῖ, ). νἱ. ο. 28. 
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Τοζοϊκῖοὶ. 200, Φ4οὉ. Ἐδβίμον, Ἐϑβίῃοσ. οί οβϑ ἴμο86, ἔδοτα δἃγτὸ ἰδο Μδσοολθοι 8 
μι δ ἢ ἀγῸ ᾿πϑοῦι θὰ ΘαγθοιΒ, ϑαγθαπα ἘΠ᾽ [(μδὺ 8, Ργοῦθαῦὶγ, (86 Ηϊβίουυ οἵ ἴ86 
ΡῬυίιςοα8 οΥ̓͂ 86 80η8 οἵ (οἂ].: 
1 νι}} θ6 οὐβεγνοὰ παῖ, ἰπ 186 ῥγοοθάϊηρ 1181, ΔΙ Βουρἢ Οτίρθῃ ϑἰδίθβ (μαὶ {{|6 

ῬοΟΚκΒ οὐὗἁ δοτιρίυγο γα ἔπ πίγ -ἴννο ἢ ΠΌΠ ὈΘΓ, γαῖ ᾿6 σῖνοϑ ΠΟ ΠΔΠ168 ΟΥὨ ΟὨΪΥ ὑνσθηγ-» 
οπ6 ὕὈοοῖβ, 86 ἔνοῖνα Μίπος Ῥγορμοῖβ (1 οὔθ Ὀοοΐκ, 88 δἰνγαυβ ἴῃ δηοίθηῦ {ΠπΠ 68} 
Ὀοϊης οιμτἰϊοά. Βαϊ {ποτα σδῃ Ὀ6 πο ἀοιιὺ μδὺ 0Π18 18 8 ΟΥΤΟΥ ΟἸΠ6Γ οὗἨ Ευβουϊι8 
ἘΣ ΒΟ] ἢ, ΟΥ ΤΏΟΤΟ ὈΓΟΌΔΟΌΪ οἷὨ βοιηα οὗἁὨ ἢΪ8 ΥΘΏΒΟΥΙΌΘΙΒ; βίῃοα Βυβηιιδ᾽Β ὑΓα 8] Δ 010 
οὗ Οτίρϑοῃ ρὶνϑϑ Ὁ τα βϑηρ ὈΟοΙς δηᾶ τοδίογοβ {6 ΜέποΣ Ῥγορδοῖδ ἰο {86}. ὈΓΟΡΘΥ 
Ηἶδοθ. [Ὁ Π88 Ὀδθῃ βιιρροδεὰ {δαὶ “186 ορίϑι16,." πδίομβ Οτίφθη ππθηθίοηβ ἴῃ ο0ι- 
Ὕσποιοῦ νὴ} “ ΦοΓοπ ἢ τ} 1,διηοπίβδἊ ἢ," ΤιΘΔῺ8 {π6 Δροογυρθδὶ ορίβιϊα οὔ 
ΔΥΌΘΣ : Ὀπὶ (18 18 νοῦγ ἀουδίι]. “ ὙΠοΟν ον γοδὰ8 εν. χχχυὶ. χὶν. ν1}}} 06 β8α0}8- 

ἢεά, εβρβοίδιν 1 Βὸ γεῆεοίβ οἡ {86 ἀἰδ)οϊπ θα οοπάϊτου ἴῃ πβῖο [86 τγιτῖπρ5 οὔ (818 
Ῥγορδοῖ ἐουτροσὶγ πογο, δαὺ [86 ρογίίοη οὗἩ Ψεγθιη δ 8 πογβ, ψ Βοἢ όσα πε ἴδῃ 
ἄονπ Ὁ Βαγυςῇ, δῃὰ οὁἢ ἃ δοραγαΐα σοὶΐ, στα σῦ οσοαβίοη ἴΠ|6 τη ϊϑίδὶςα Β6 ΓΘ ϑυρροβοα 
ἴο Ὀ6 τηδὰβ ἴῃ ῃ6 οπυπιοτγαίίοη." 5. “Ὑλ6 Μδοσαῦοθοβ᾽" ἅτ [06 ΟἾ]Υ ΔροΟτΥρἢαὶ 
ἈΟΟΚΒ πιρημοποά ὉΥ Οτίζεῃ: πὰ ἴμοϑα ᾿6 ΘΧργ βΒΙῪ δχοϊαθ5 ἔγοτα [86 σαποηίοαὶ 
Ῥοοίκ5, βαυϊηρ ἰβαῦ {{| 6 } ΔΓ τοϊλοιί (ἐξω) οΥ Ὀ68: 468 {86 πὶ." 

(8.) Ατηαναβιῦβ, ὈΙΒῃΟΡ ΟΥ̓ ρδίγίδγο δ. οὐ ἴ86 σδυσοι αὖ Αἰοχδηάσγία (Ὑὅο ἤου- 
Σἰϑ 6 Α. ἡ. 326), Ὀογγονὶπς ἴΠ6 Ἰαηρυαρο οἵ δ. 016 δὖ [Π6 οοτησηθηοοηθης οἴ }ν}8 
ἀοδροὶ, ργοΐδοαβ ἢ͵8 οσδϊδ]ορια οὗὨ [86 βδογϑὰ Ὀοοῖκβ ἴῃ 186 40] ον πρ ὕθγπΉΒ, 

ὰὼ δου οανοι 88 ἴΠΟΓΘ 8.6 ΒΟΙὴ6 ἯΠῸ ἴδνα ὉΠ ογίαΚοη [0 ΘΟΙΏΡΟΒΟ [ὉΓ ὑποιηβοῖνοβ 
Ὀοοΐκα ο4]]1ςἃ ΑΡΟσΒΥΡΗΑΙ, δηὰ ἴὸ σταϊηρὶα (μ686 νεῖ ἢ [8ὸ Ἰηδριγοα ϑογρίυτο, σγοβρϑοῖ- 
ἵῃρ πθῖο ἢ τὸ ἤν θθθη {ὉΠ} ρογϑυδα θα, 88 ογὙθ- Ὑ}Π}}65868 8ηἃ ΠᾺΪΠΙΒΙΘΓΒ οὗ {π6 ποτὰ 
ἔγοπι 1π6 Ὀσρίπηϊηρ μανο ἀοδ! νογοὰ ἴο {π6 ἰἈύθ 6 ΓΒ, ᾿ξ δοαεπηοὰ ροορα ἴο τη6 8180, ΝΕ 
Θχβογίθα ἐμογοῖο ΌΥ͂ παῦ ρβοηυΐηα ὈγΟί το, δηὰ ᾿ιανὶπρ τη86 τ γ861 δοαυδιηιοὰ νεῖ 
{π6 δυ)]οοῖ, ἴο δοὺ ἑοτίδ ἔγοπι [μ6 Ὀορίὶπηϊηρ δηὰ ἰῃ ἄμ ΟΥΟΓ [86 ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ 
τ οἢ δαγνο Ὅθοη ἀα] νογϑὰ ἴο 8. δηὦ Ὀοϊανοα ἴο Ὀ6 ἀἰνῖηα ; 80 [δ΄ ΟΥ̓ΟΥῪ ΟὨΘ, ᾿ ἢ 
ἦ5 Ἰεὰ ΔὙΔΥ ὈΥ͂ ἀδοεὶῦ, ΤΩΔῪ ἰδᾶττι γ76}} [0 ΚΠΟΥ͂Ν (0886 ψΒῸ Βανθ δεἀυςθα Βίσω, τ ]]ς ἢθ 
ὙΠῸ ΓΟΠΒΙῺΒ ΡΌΣΟ ΤἸΏΔΥ ΤΟ]οῖοα ἴῃ πανίηρ {π16 Δλυγοπὶἰοη ἃσαὶπ τορθαῖρά. 

“ΑΙ 186 ὈοοΚκ οὗ 116 ΟἹὰ Τοβίαπηθηῖ, [6 ἢ, ΔΥῸ ΤΎΕΝΤΥ-ΤΥΟ ; 88 ΤΏΔΠΥ, δοοοτα- 
ηᾳ ἴο τορογῖί, 88 ἰδ6 Δ ρῃδθοιϊοαὶ Ἰο θυ οὗ (6 Ἡθῦσονβ. [}ἢ Ἤτον δὰ δια πον 
ἃτο ἴδυ8: ΕἾγϑῦ [86 Οσποβὶβ, ἔθη Εχοάυθ, ποχὶ 1 νι σι, δἴνον 1818 ΝΟΙΩΌΘΓΒ, δὰ 
ἌπΑΙ]γ Που ογοποσαγ. [ἢ {86 δο646] οὗὨ 8686 ἃγὸ Φοσῃυδ οὗ Ναπ, δηὰ 64 δὰ 
αἴχοσ 115 Ευϊὴ ; δηὰ {ποθὴ 0] ]οὐν {Π6 ἤοιιν ὈοΟΪκ8 οὗ Κίηρα, δηὰ οὗ ἴποβα {πὸ ἢγβὶ δῃὰ 
δοσοῃὰ δὅγὸ Ὠυτηδαγοὰ 85 οὔθ, δπὰ {6 τεϊγτὰ δπὰ ουτγίν Πα νη θα 88 οθ6. Αἴἶον ὑπ6868 
8 ἴ6 ὈΟΟΚ οὗ ὕβαϊπ)β, ἔβθη Ῥγονογῦβ, Εἰ} δἰ δβῦθβ, ϑοηρ οὗ Βοηρδι; ᾿πθ ἢ ΘΟὨ68 «“0Ὁ, 
8η6 ἤηδ!γ ὑμ6 Ῥγοριοῖδ. Ὑποῖνα οΥὗὨ {8686 ἀγὰ τοοκοηθὰ 88 οὔθ Ὀοοΐ ; ἴδθῃ σουη68 
᾿ϑαϊδῆ, ογοταῖδὰ πὴ Βαγυςς πὰ ἰ,απηοηϊαίίοιβ δπᾶ {π6 Εἰ δι]6, δίϊον (8686 ΕΖοϊἊιοὶ, 
δηὰ Ἰδηϊο]. ὙΤδυδ ΓὯΓ δγὸ δεὺ “Ὅτι (μ6 Ὀοοῖκα οὗ (ες ΟἹ] Τοβίδσηθηϊ." 5 

Ἰ Οὐκ ἀγνοητέον δ᾽ εἶναι τὰς ἐνδιαθήκονς βίβλονς, ὧς Ἕβραϊοι παραδι- 
δόασιν, δύο καὶ εἴκοσι" ὅσος ὃ ἀριθμὸς τῶν παρ᾽ αὑτοῖς στοιχείων ἐστίν." ΕἾτα μετά τινα 
ἐπιφέρει λέγων" “ Ἐἰσὶ δὲ αἱ εἴκοσι δύο βίβλοι καθ᾽ Ἑβραίους αἵδε" ἡ παρ' ἡμῖν Γένεσις ἐπιγε- 
γραμμένη, παρ' Ἕ βραίοις δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς βίβλου, Βρησὶθ, ὅπερ ἐστὶν͵ ἐν ἀρχῇ" Ἔξοδος, 
Οὐελεσμὼθ, ὅπερ ἐστὶ, ταῦτα τὰ ὀνόματα" Λενιτικὸν, Οὐϊκρὰ καὶ ἐκάλεσεν" ᾿Αριθμοὶ, ᾿Αμ» 
μεσφεκωδείμ. Δεντερονόμιον, ᾿Ελεαδδεβαρεὶμ, οὗτοι οἷ λόγοι" ᾿Ιηἡσοῦ- νἱὸς Νανῆ, ᾿Ιωσοῦε 
βὲν νοῦν. Κριταὶ, Ῥοὺθ, παρ᾽ αὐτοῖς ἐν ἑνὶ, Σαφατείμ. Βασιλειῶν πρώτῃ, δευτέρα, παρ᾽ 
αὐτοῖς ἣν, Σαμονὴλ, ὁ θεόκλητος. Βασιλειῶν τρίτη, τετάρτη, ἐν ἑνὶ, Οὐαμμελὲχ Δαβ)δ, ὅπερ 
ἐστὶ βασιλεία Δαβίδ. Παραλειπομένων, πρώτη, δευτέρα, ἐν ἑνὶ, Διβρὴ ἀΐαμιμ, ὅπερ ἐστὶ 
λόγοι ἡμερῶν" Ἔσδρας, πρῶτος, δεύτερος, ἐν ἑνὶ, Ἐ(ρᾶ, ὅ ἐστι βοηθός. βίβλος Ψαλ- 
μῶν, Σφαρθελλείμ. Σολομῶντος παροιμίαι, Μελώθ. ᾿ΕἘκκλησιαστὴς, Κωλέθ. ἾΑσμα 
Ασμάτων, οὐ γὰρ, ὡς ὑπολαμβάνουσί τινες, ΓΆσματα ᾿Ασμάτων, Σὶρ ᾿Ασσιρίμ. Ἡ σαῖας͵ 
Ἰεσσιά. Ἱερεμίας σὺν Θρήνοι: καὶ τῇ ἐπιστολῇ, ἐν ἑνὶ, Ἱερεμία. Δανιὴλ, Δανιήλ. ᾿Ἰεζε- 
κιὴῆλ, Ἰεζεκιήλ. ᾿Ιὼβ, ᾿Ιώβ, ᾿Ἐσθὴρ, Ἐσθήρ. Ἔξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ Μακκαβαϊκὰ, ἅπερ 
ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ αρβανε ἔλ." Ἐπδοδὶυδ, Εκο. Ηἰδῖ, 1, νἱ. ς. 25. 

3 διυλγι δ Ηἰβὶ. δῃὰ 1)είθηςο οὗ ἴῃ Οβηῆοῃ, Ρ. 264. 
8 'Ἐπειδήπερτινὲς ἐκεχείρησαν ἀνατάξασθαι ἑαντοῖς τὰ λεγόμενα ἀπόκρυφα, 

καὶ ἐπιμίξαι ταῦτα τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ, τερὶ ἧς: ἐπληφορήθημεν, καθὼς παρέδοσαν 
τοῖς πατράσιν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου" ἔδοξεν 
κἀμοὶ προτραπέντι παρὰ γνησίων ἀδελφῶν, καὶ μαθόντι, ἄνωθεν ἑξῆς ἐκθέσθαι τὰ κανονι- 
(όμενα καὶ παραδοθέντα πιστευθέντα τε θεῖα εἶναι βιβλία" ἵνα ἕκαστος εἰ μὲν 
ἠπατήθη, καταγνῷ τῶν πλανησάντων" ὁ δὲ καθαρὸς διαμείνας χαίρῃ πάλιν ὑπομιμνησκόμενος. ἔτι 
τοίνυν τῇ: μὲν παλαιᾶς διαθήκη: βιβλία τῷ ἀριθμῷ τὰ πάντα εἰκοσιδύο" τοσαῦτα γὰρ, 
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Ιπ ἐδ6 ῥγοοθάϊωρ [1δὲ, ἰδ ψν1}} Ὀ6 οὐδοσναᾶ ὑπδὲ (86 Ὀοοὶς οὗἨ Εϑίμου 19 οπι θὰ, ΤῸΣ 
Ἡδαὶ ββοδις 1 ͵ἴδ ὩΟῪ ἐπηροϑδὶ Ὁ ]6 [0 δβοογίδίῃ ; δὰ δὲ ΒΌΓΝ 18 Γθοκοηρα 88 ἃ ἀἰδ8- 
ποῖ ᾿ 
“ΤΙ τευβασὶς Ὁ] 8 ρϑββδρα," Ῥγοῖ. ϑίυδγι )υ 50} βίδϑθβ, “ ρίδοθβ [π6 ὈθΟ ΚΒ σ] ἢ 

6 ΠΒΙΔ6 λαΐ, τὰ 186ΙΓΡ ῬΟΒΙ ΠΟΙ 85 Θϑίλιηαἰ θὰ Ὀγ {86 ἔΔΊΠΟΣΒ ἱπ βόθοσγαὶ. ὙΤΌΟΥ 
ταὶσοῦ θ6 γοαΐ ἴῃ Ογάοσ ἤο δηΐασρα ΟἿΣ ΟἸ γι διίδῃ κπονϊθᾶρε οὗ τα] ρίουβ {πἰπρθ; θὲ 
ΠΟΥ͂ ΤΟΣ ΠΊΘΣΘΙΥ ΒΌΟΣαϊμαίο δη ἃ Βοοο ὩΣ. Τἢ6 οὐποπίοαϊ ὈΟΟΪΚ5 ΜΟΣῈ βοραγαϊοὰ 
ἔτοτα ἴμοπὶ ὮὉΥῚ 6 ψϊὰο ἀϊδιϊησοη. "ἢ 

Ἴδε οδίδίορυο οὗ δβδοσοὰ Ὀοοΐβ οοηίδὶ ποᾶ ἴῃ ὑπὸ “ ΘΥΠΟΡΒΙΒ οὗ δοσίρίαγο" Ὁ50.}} 
Ὀαΐϊ ΘΟΥΤΟΏΘΟυΔΙΥ δϑοσι θεὰ ἴο Αἰμδηδδίυβ, ἰδ ἰσουρδουῖ {16 6186 [μ8ῃ ἃ ΟΡ οὗ {86 
᾿ηὐρθνβετῳ ὁ κεος οχίγδοίθα ἤγουι [18 76 δίδ] θρὶϑι16, δὸ ὑπαὶ ἰῦ γὰ}} δ ῖοα ὕο ἃ ββογ 
ΓΆΜβο πὶ ἢ. ὙΠῸ δηοηγιηουδβ ΘΌΪΠΟΥ ΘΟΠΙΓΊΘΏΘδ65 ;ἰθ ΒΥΠΟΙΘΙΒ ὈΥ βδυΐησ, “ΑἹ! 
{Π6 ϑοσῖρῦισα οὐ υκ Ομ γι δίϊδηβ 18 ἀἰν: οἷν ἱπδρίγοᾶ : διηὰ ὃ οομίδιηβ ηοὶ δῃ ἱπάεδηϊϊα 
Ὀυϊ γαῖδθον α ἀοδίοστηϊῃθα πύτηῦΟΣ οὐὗἨ Ἄὀδῃηοπίὶοδὶ Ὀοοῖθ. Απὰ [8066] οὗ (6 ΟἹ]ὰ Τῶν» 
ἰδηγχθηΐ ἅτ ἰ8686." Ηδνὶηρ πιοηιἰοηοὰ ἘΠ 6ΙΡ πδιλθδ, δηὰ σίνος (86 ΒΓ δοηίθῃςος ἰῃ 
οδοῦ Ὀοοῖ,, [86 διυΐδον δα 8: ---- " ΤΏ6 σδῃοηϊολὶ Ὀσοοκβ οἱ (πὸ ΟἹὰ Τοβίδηθηΐς δτὸ 
τποηϊγεῖνο, δοοοχαϊηρ ὕο [86 ΠΩΣ οὗ [86 ἩΌτον Ἰοίίατθ : Ὀπΐ Ὀ651:468 (8686 ἴμο τὸ 
ΔΙῸ οἴδος ὈΟΟΚΕ οὗ [06 βαπιθ Οἱὰ Τοβδίδιπμοηϊ, ΝΟΥ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, απ ἐλδδὲ ατὸ γοαὰ 
ον ὃν οαἰεολιπεοπε, νἱξ. ὟΝ ἰδάοια οὗ Βοϊοτηοη, ΥΥ ̓Ἰϑάοπ οὗὁἩ «6508 (6 ϑοῃ οὗ δισγδβοῆ, 
Ἐδίμεν, δυάδι, ΤΟῦϊΕ. 850 ΤΩΔΩΥ ἀγα [86 ὈΟΟΚΕ οὗ (86 ΟἹ Τεδίαγμιθηῖ, [σ Ἀ]1οἢ ἐμὴ 
ΝΟΤ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ. ϑδοηθ οὗὨ ἴΠ6 δηϊθηῖϊδ αν αὐιγιηοὰ ἰπδὶ ἘΒΙΒΟΣ 18 εβῃποηὶ 
διροηρ (86 ΗθΌτοενσ ; δπὰ δἷδὸ ὑπαὶ Επ ἢ 15 Ἰοϊηδα τὶ δ παᾶροβ, διὰ σοοχουθαὰ δΒ 9ὁη6 
Ὀοοίκ, 1π (815 ὙΑΥ ὑπό γ σοτηρυΐθ ὑ86 7[}} πυταῦον οὐὗὁἩ Ὀοοῖα ἴο Ὀ6 ὑπεηῦγεῖνο. ΤΠοδ6 
ἴθοη δζὸ 1826 σβποηίοδὶ δηὰ Ὡποδηοηΐοαὶ ὈΟΟΚ58 οὗἩ ἴμ6 ΟἹά Τοδίδηιθηϊ." 
50 μὐϑν ἀντ. '8 118 ἐοΘΌΠΟΣΥ ΟΥ̓ {86 δυῖδον οὗἩ 16 ιγῃορεῖδ, ἐμαύ δου (οπα οὗ 

1Π6 τηοϑὲ ἰοδαγηθα δἀνοσαδαίοβ οὗ ἴ6 πιοάδγῃ ομυγοῖ οἵ Βοῦιθ,) 18 οοποίσαϊμοὰ ἰοὸ δάπιῖξ 
ἐμαὶ Βα τῶ ποῦ ΟἹ]Ὺ οὗἁ Οὐ ορίπίοῃ, θαΐ αἶϑο ἀγον ΤΥ ὑπ θοϊορ Δ δῇ μἷπὶ ἴο 
ἐδ16 ορὶπἰοη.ὃ 

(4.) σασν, Βίββορ οὔ Φεογυδβαίοπι, ἃ. ἢ. 846 οὐ 860,) ἱπ δὲ ἔουσιδ οαἰθομθίςαὶ 
ἀϊβοουγδο, (ἢπ5 ἱπδίτυς β τμ6 οΔἰΘΟΒυΠηΘῺ8 :--- Βορα ἐμ αἰνίδο βογιρίυσο, (86 ἱνϑηῖγς. 
ἴντο ὈΟΟΚΕ οὗ 186 ΟΪὰ Τοεϊβδηιοηΐ, τ δῖ ἢ τ σα ἰσδηβϑ]δίοα ὈΥ (86 ϑουθηϊγ-νο ἱηίεῦ- 

ἴογ8...... Το δγεὶ ἄνα Ὀοοΐκβ ἃσὸ οἵ Μοβϑοβ, νυίο ἢ 18 {86 ζαι ---- (ἀἀφηοδιβ, Εχοάμα, 
ον ἴοι, Ν υτογα, Γλου ΘΓΟΏΟΤΩΥ ; ἴδδη σοιηθ8 Φοβῆυδ ΟὕΝΑνο ; υάροι ἢ Ευίδ, 

πυτηδογοα {π 6 βουθητῃ ὈΟΟΚ ; οὗὨ ὑδ6 σϑυλαϊπίῃρ εἰδίοτιοδὶ ὈοοΚα, βγβὶ δπὰ βϑοοηὰ οὗ 
[86 Εἰπράοτηβ : ὁη6 ὈοοΪκ διηοηρ ἴμ6 ΗθΌτονσθ. Οπο δἰδὸ ἱβ ἴπ6 (δγὰ δηὰ ἐθυγι οὗὅἁ 
{86 Κιησάομμθ : πὶ ἢ ἰἤθτη 6180 86 ΟΠ γοη οἶθβ, γι δηὰ δοοοπά, δα οὔθ ὈΟΟΚ : {ἢ 6 
ἔτεϊ δπὰ βϑοοῃὰ οὗ Ἐζτα [Εσζτα δπὰ Νεβθον δ} ἀγα στθοκομθα 88 ὁΠ6; ἴδε ὑπο ἢ 
ὈΟΟΙ ἰ6 Εδίμοῦ ; βηὰ ἰΠ0866 ὅσ ἴπ:6 ΤἩδέογίοαϊ οπθθ. ΤΏ οσέϊοαϊ ὈΟΟΚΒ ἃγὸ ἔνθ: 

ὡς ἥκουσα, καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ παρ᾽ Ἑ βραίοις εἶναι παραδέδοται. τῇ δὲ τάξει καὶ τῷ ὀνόματί 
ἐστιν ἕκαστον, οὕτως " πρῶτον Γένεσις, εἶτα "“Ἔξοδος, εἶτα ει ρ σε τ ν, καὶ μετὰ τοῦτο ᾽Αριθ- 
μοὶ, καὶ λοιπὸν τὸ Δευτερονόμιον. ἐξῆς δὲ τούτοις ἐστὶν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Νανὴ, καὶ Κριταί. 
καὶ μετὰ τοῦτο ἡ 'Ῥοῦθ. καὶ πάλιν ξξῆς Βασιλειῶν τέσσαρα βιβλία" καὶ τούτων τὸ μὲν πρῶτον 
καὶ δεύτερον εἰς ἣν βιβλίον ἀριθμεῖται" τὸ δὲ τρίτον καὶ τέταρτον ὁμοίως εἰς ἕν" μετὰ δὲ ταῦτα 
Παραλειπόμενα αἰ καὶ β΄, εἰς ἐν βιβλίον ἀριθμούμενα, εἶτα Ἔσδρας α’ καὶ β΄, ὁμοίως εἰς ἕν, 

σ 
Ἡμ β μι εἶτα Ἠσαΐας, Ἱερεμίας, καὶ σὺν αὐτῷ Βαροὺχ, Θρῆνοι καὶ Ἐπιστολὴ, 

τὰ κανονι(ζόμενα τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία εἴκοσι δύο, ἰσάριθμα τοῖς στοιχείοις τῶν Ἑβραίων. 
ἝἘκτὸ ς δὲ τούτων εἰσὶ πάλιν ἕτερα βιβλία τῆς αὑτῆς παλαιᾶς διαθήκης, οὗ κανονιζόμενα 
μὲν, ἀναγιγνωσκόμενα δὲ μόνον τοῖς κατηχουμένοις ταῦτα' Σοφία Σαλομῶντος, Σοφία 
Ἰησοῦ νἱοῦ Σιρὰχ, Ἐσθὴρ, Ἰονδὴθ, Τωβίτ. Τοσαῦτα καὶ τὰ μὴ κανονιζόμενα, τινὲς 
μέντοι τῶν παλαιῶν εἰρήκασι κανονίζεσθαι παρ᾽ Ἕβραίοις καὶ τὴν Ἐσθὴρ, καὶ τὴν μὲν Ῥοὺθ μετὰ 
τῶν Κριτῶν ἑνουμένην εἷς ἂν βιβλίον ἀριθμεῖσθαι, τὴν δὲ Ἐσθὴρ εἰς ἕτερον ἣν, καὶ οὕτω πάλιν εἰς 
εἴκοσι δύο συμπληροῦσθαι τὸν ἀριθμὸν τῶν κανονιζομένων παρ' αὐτοῖς βιβλίων. Καὶ τὰ μὲν τῆς 
παλαιᾶς διαθήκης βιβλία τά τὰ κανονίζομενα καὶ τὰ μὴ κανονιζόμενα τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα. 
ϑΥπορϑὶβ βδογϑ ϑογιρίησα, ἱπ ΑἸμΔη δὶ Οροτα, ἕο. ἰΐ. Ρ. 126. 

δ Νοη 80 Βδς δβοπίοῃιϊα ἔμ δ]ίοπι8 Πδιηδβοοπὰ οἱ ΑἸΒδηδβαθ, 4808 ᾿Βεοϊορὶ πιμ]ε 
βου βαηὶ." Οδηὶ ἴοοἱ ΤΠποοϊορίοὶ, 110. 1. ο. 10, 
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υἱΖ. Φοῦ, τμ6 Ῥοοῖὶκς οὗ Ῥδβαίτηβ, Ῥγουοσῦβ, Ἐς δὶ ϑίθα, δηὰ (86 βοῃρ οὗ ϑοηρβ, {Π|6 
βουδηύθοπίἢβΒ Ὀοοῖκ. Τὸ ἴπ686 πηι Ὀ6 δα ἀρὰ ἔνε ργορλοίϊο οὔ 88 ; {6 ὕνγοϊ να ὑσο- 
Ῥἰιοῖβ, οὔθ ὈΟΟΚ ; ομϑ δ]80 οὗ 1β6ῖδὲ ; οἵ Φ}γθιῖδῃ ἢ Βόγον, 1,διποηίδιίοηϑ, ἀπὰ 
1π6 ορίβιϊα ἢ ἰθθὰ ἘΖΟΚΙοΙ ; δηὰ ἢ δμπίοὶ, {86 ὑπθηϊγεδοεοηὰ θοῸκ οὔ ἰδ ΟἹὰ 
Τοδιαιηοη ."} 
ΑἸΒουΡ 186 ὈΟΟΚΒ δγὸ βοιιθυπδὶ αἰ Β ΓΘΔΓΥ ἀστδηροὰ τοι ὑμ86 ογάον ποῖ ἀρ- 

ῬΘδγδ ἴῃ ον ΕὨρ] 8} ΒΒ 0168, γοῖ ἴπ6 ὈΟΟΚΘ ἀγα (86 βᾶπια; θχοορίίηρ [μωὺ Βαγυςὶ ἰδ 
δ ἀοά ὃ “Ἔγθαδῃ. Βυΐῦ 1818 τῆαὺ ὍΘ δοοουμ εα ἴον, ΟΥ̓ ἀπάογβίδηαϊηρ ἴμο86 ραγίβ 
οἵ Φογοιαδμ᾿ δ ργο οοηβ ἰῃ ἴδ6 τυτὶἰπρ οὗ το Βαγυο τγδ ΘΟΠΘΟΣΏΘΑ : [Ὁγ "ἢ τα 
υπάογβίαπα Ογχγὶ! 88 σοίοστὶηρ ἴο {86 δαραγδῖὶθ δροουυρθδὶ Ὀοοϊς, πον “8116 ἀ Βαγυοὶ, 
[6 ὨυπΌΟΣ ΟΥὗἃὨ ἔπγοηγ -ἔντο Ἵδηοηΐσἃ] Ὀοοΐκδ᾽ Μ1}}} ΡῈ ὀχοθροάθάὰ. “Νον, ἱἴ δὴγ 884}} 
δίἤγτι ὑἰπαὲξ Ὠδνογ 6685 ἔθ ΓῸ ΓΘ ΟἿΟΣ ΘΔΏΟΠ2ΟΑΙ ὈΟΟΚδ Ὀορί68 {π686, ΟΥΣῚ υἱ}]} 
φοΐαϊε δἷπι τυ [818 Βρ] οηἀϊὰ ΟὈ] γρδιοα3:.... “Ὑ7.80 Ἃτὶ ἴδου, (δαὶ ἰδοὺ δδου]άοεῦ 
πα κα 686 ὈΟΟΚΒ σαηοηΐοα! 'ἢᾧ' ΓΒ δροβίΐοβ, 186 δποίθηῦ Ὀΐββορβ, [86 ζονθσποῦβ οὗ 
1.ὲ σῃ τοῦ σοῦ το το ῖϊϑοῦ ἐμδη δου ἂγῖ, ψ8ὸῸ να οσοετηδηάοὰ ἐμοθα ὈΟοΟΪΚ8 δ]ομΘ 
ἴο υ8 88 οδηοηϊοεϊὶ, δὰ πὸ Οἰογα.᾽ 

δ.) Ημλπυ, Βίβμορ οὗἩ Ῥοϊοϊίοσβ (Α. ". 360), ὀχ 118 {π6 οοηβοηὶ οὗ [86 1,αἴῃ 
οΥ ν δδίοσῃηι Οδυγοῖ σι τὰ ἴμ6 Οτθηίαὶ οὐ ασϑεκ Οδυγοδθθ πῃ πὸ ΤὈυσί ΒΒ οοπίυγγ. 
Ιη δἰβ ργοϊοξιδ οὗ ργοΐδοα ἰοὸ 16 Ῥβ8]πι8, ᾿6 βῶυϑ ἰδαῦ ὁ 1Π6 ΣΟΒΒΟῚ ΜἈἘΥ (86 [Ὧν οὗ 
6 ΟἹα Γορίδηνθης 18 ἀϊνἀοαὰ ἰηΐο ὑπ Π γ- νὰ 8, [8δὺ [ΠΟΥ ΤῊΔΥ δυτοα τὶ ἢ 186 
ὨΌΠΌΟΓ οὗ Ἰείζονβ. Ὑδ1ς} [ὈΟ0Κ8], δοσογάϊηρ ἴ0 {86 ἰγδαϊ ἰοη8 ΟΥ̓́ δποϊθη δ, 8.6 
ιἸἰὰ5 τοοκοποὰ. ΟΥ̓ Μοβοβ {Ποσθ ἂἃἂγὸ ἔνα ὑοοίκ; «6808 Νάνο [18] 86 εἶχιὶ : 
δυάσεβ δηὰ Βυϊῃ, 1π6 βαυθηῖ; (86 ἢσϑὶ δἀπὰ βεοοπὰ οὗ ἴα Κιηωράομιβ [1] δηὰ 
2 ϑαηι6}], {π6 οἰσ ; [6 τοϊγτὰ δηὰ Τουσί οὗ τ[Π6 Κἰηράοπιϑ [1] δπὰ 2 Κίηρδ)], {16 
εἰ τἢ ; 106 ὕνο ὈοοΐκΒ οὗ Ῥαγα!!ροθθῆδ [ΟΒσοηὶο 65}, ἴμπ6 ἰθηι ; Εζγα, ὑμ6 οἰδνθηίὰ ; 
Ῥραϊη,β, (86 ἱνοὶ ἢ ; (86 Ῥχονυθγὺβ οὗ δοϊοιηοῃ, Ἐς δἰβδίθβ, [85] ϑοηρ οὗἨ ϑοησβ, 
(δ)ὲ (γί ἢ, ἐουτγίθοπί, δηθὰ δίθδηι ; (86 Ἵ πεῖνα 1 τορθοῖβ, ἴ86 εἰχύθαπι ; 
τπ οι ̓ δαϊαῃ, δηὰ Φογοι δὰ τ ἴθ 6 1,δηλοη(δίοηΒ, δηὰ (6 Ερ181]6, Πϑδηΐοὶ, ΕἰΖο κε, 
οῦ, διὰ Εδίδον, πιαᾶῖζθ ὉΡ ἰδ6 Ὡυμ ΟΣ οὗ ἱπεηῖγ-ῖνο Ὀοοῖδ. [Ὁ δοιηθ, ἢοῦσουογ, ἰὲ 
δοθη σοοὰ ἴ0 δὶ ΤΟΙ δηὰ Ψυά δ, δηὰ ἰδ ι8 σθοίζοῃ ὑνγοπιγ ὍΣ ὈΟΟΪ5, δοοοσά- 
ἧηρ ἴο 186 πυπιῦοῦ οὗ 6 Οτθοκ 1,οὐΐοσβ.᾽" 5 

Ἧ5 οδίδιορυιδ δῦτϑοβ γΕΓῪ Οἰοδοὶν τὴν ὑπαὶ οὗἩ Οτζοη ; δπὰ ὑπουρῆ δόπιδ ῬΟΥθΟτδ 
που ἣν ργΟρΟΡ ἴο δὰ [π ἀροοσγρίνδὶ Ὀοοΐ8 οὗ Τοριῦ δηὰ Ψυά , γοῖ 1ἰ 186. ονίάρθης 
ἀπαῖ βυοῖ τῶ ποῦ {86 Ῥγδοίίοθ οὗ [86 ΕΥ̓ ἀβύθσῃι Ομβυσοῖ ρΘΏΘΓΑΙΙΥ ἰῃ 06 πιο οὗὨ 
Ἡ αγγ, ποῦ ἀοθβ δ Θχργοβδ ΔΩΥ δρρτγοθαδίίου οὗ δυο δα αἰ οη. Η18 ἰθβι ΠΟΥ ἰ8 50 
οἶθαγ σοποογηΐπρ [86 ὈοΟκΚ8 ὙὮ]ΟΒ ψΈγὸ θη ἀροηνοὰ ΘΘΠΟΏΪΟΆ] ΟΥ ἰηϑρίχοα, {μαι 
Οαγάϊμα! ΒοΙ]Αγπιπα οου]ὰ ποὺ ἐχοορῦ δραὶπαὺ ἰδ, δῃὰ ἱμπογοίογα ἢ οἰδδβοβ Ἡ ΑΥΥ 
ΔΙΩΟΏ ἴΠο86 δηοίοπὶδ 80 [Ὁ] οννοὰ ἴμ6 ἩΘΌγον ὕδηοη οὗ ἰδ ΟἹ] Τοβίδπιοης 4, ἴὸ 

Φ 
1 ῬΑναγίνωσκε τὰς θείας γραφὰς, τὰς εἴκοσι δύο βίβλους τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ταύτας τὰς 

ὑπὸ τῶν ἑβδομήκοντα δύο ἑρμηνευθείσα:" . . . Τοῦ Νόμου μὲν γὰρ εἰσὶν αἱ Μωσέως πρῶται 
πέντε βίβλοι, Τένεσι:, “Εξοδος, Λευϊτικὸν, ᾿Αριθμοὶ, Δευτερονόμιρν" ἑξῆς δὲ 
᾿Ιησοῦ- νἱὸς Ναυὴ, καὶ τὸ τῶν Κριτῶν μετὰ τῆς Ῥοὺθ, βιβλίον ἕβδομον ἀριθμούμενον. Τῶν 
δὲ λοιπῶν ἱστορικῶν βιβλίων ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα τῶν Βασιλειῶν, μία παρ᾽ Ἕβραίοις 
ἐστὶ βίβλος, μία δὲ καὶ ἡ τρίτη καὶ τετάρτη, ὁμοίως δὲ παρ' αὐτοῖς καὶ τῶν Παραλειπομένων 
ἣ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα μία τυγχάνει βίβλος, καὶ τοῦ Ἔσδρα ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα μία λελό- 
γισται" δωδεκάτη βίβλος ἡ 'Ἔσθήρ. καὶ τὰ μὲν ἱστορικὰ ταῦτα" τὰ δὲ στιχηρὰ τυγχάνει πέντε, 
Ἰὼβ, καὶ Βίβλος: Ψαλμῶν, καὶ Παροιμίαι, καὶ Ἐκκλησιαστὴς, καιΑισμα ἀσμάτων, 
ἑπτακαιδέκατον βιβλίον. ἐπὶ τούτοις δὲ προφητικὰ πέντε' τῶν δώδεκα προφητῶν μία βίβλος, 
καὶ ᾿Ησαῖου μία, καὶ Ἱερεμίον μία, μετὰ Βαρυὺχ, καὶ Θρήνων καὶ Ἐπιστολῆς, εἶτα 
Ἰεζεκιὴλ, καὶ ἡ τοῦ Δανιὴλ, εἰκοσιδευτέρα βίδλος τῆς παλαιᾶς διαθήκης. Ογτί!, ΟδίοοΣ,, ἱν. 

ο΄ ς, 838. ῥ. 67. Ῥαγίειϊα. 
2. ΨΥ ΠΗΔΚΟΓΒ Πἱδρυϊδείοη οἡ ϑοτίρίυΓο, ἐγαποϊαϊεὰ ὉῪ Μγ. ΕἸΣ ΈΓγΑ] ἃ, Ρ. δ8. 
8. ἘΠῚ οδ οδΌδδβδ οδὶ, νἱ ἰῃ Υυἱχίηςϊ ἀυοβ Ἰἰῦγοα 1οχ Τοδιδιηθηϊ Υ᾽ εἰοσ8 ἀοσραϊείυτ, αἰ οὔατα 

Ἰϊοτασυση πύυτησσο οοηγοπίσοηῖ. Ουἱ [ἰἴὰ δοουπάθπι ἰγϑάϊίοηςϑ νεΐοσυπι ἀορυϊδηΐϊατγ, ιἱ 
Μοσίϑ βἰης Ὁ Γ ᾳφαΐπααο ; δε58ι Νδιο δοχίμβ ; [πἀϊουπι οἱ Ἐυ ἢ δορι 8 ; Ἀγίπιπδ οἱ δοεουῃ- 
ἀμ Βορπογομι ἴῃ οοἰδαππι, ἰεσιϊ οἵ ἀυδγῖαδ πῃ ΠΟηΌΣΩ, ῬΑγαροπηθηποη ἀθο ἴῃ ἀεοϊπιαπι 
δἰηϊ, ΒΟΙΤΏΟΠΟΒ ἀΐογαπὶ ; ᾿βάγρ ἰῃ νπάθοϊπηθπ : ΘΓ ῬΕΔΙ γάτα ἰῃ ἀποάσοϊτηυμῃ ; ὅ84]0- 
τιοπὶβ8 Ῥσχονοσθία, Ἐςο]οδἰδδίθβ, (δηιϊίουπη Οδηοογαπι ἐπ ἰοτι )πῈ ἀοεϊπηατ), οἱ 4 παγίιπὶ 
ἀεοϊπηπηι, οἱ φαϊπίαπι ἀσοίηυπι; Ὠποάδοΐτη δυΐοτλ ῬΥΟΡΒοῖδο ἰῃ βοχίαπι ἀξδοίπηαπι ; Εδδ1 88 
ἀοϊηὰο οἱ Ιοτου 88 οαπὶ Ἰατηοηίαλίοπο οἱ Ερίδίοϊα ; δεὰ ες Τθδηΐοὶ, οἱ Εζϑολ οὶ, οἱ Ἰοῦ, οἱ 
Ἡδσδίετ, υἱχίπεὶ οἱ ἀθσυπὶ ᾿ἰργογιπλ πυτογαπι οοπδαμπηγοηῖ. Οαϊδυδάδιῃ δαίδτῃ τίβυτα οδὲ, 
δἀάϊεῖα Τοῦ οἱ [υἀπὰ νἱχίιεἰ ααδίπον ᾿ἰΌτοϑ βοοιπάιϊιπι ὨΌΙΔΟΙΤΙΠλ ΧΥΘΘΟΆΓΙΣΩ ᾿ἰΟΓΑΣΊΙΤΣ 
σΟΠΠΠΊΘΓΆΣΟ." ΗἸἸδτὶὶ Ορογὰα, Ὁ. 9. Ῥαγίβι!δ, 1698, {0]. 

4 ὦ Ἀ[υεὶ γοίθστι, αἱ Μεὶίῖο, Ερὶρμδπίῃβ, ΗΣ]ασγίυδ, δ8.ς. ἰὼ Ἵδῃοτο Ὑ' οἰοτὶϑ Τοδίασηθηιὶ 
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Ὑ8ΊΟΙ (45 μ6 ΒΙπ13617 δάπλῖ8) ἸμοῪ δοκηονϊθάσοα ὑμαῦ ποῆς οὗἨἩ 186 οοπίγονογί οὶ 
Ὀοοΐτβ Ὀϑοηρ. ἢ 

(6.) ΕΡΙΡΗΑΧΙσΒ, 8 παίϊνα οὐὗἨἩὨ Ῥα]ϑβίϊπο, το τῦϑδ8 σβόβϑὴ Οϑθορ οὗὁἨἁ Οοπβέβηςξα ἴπ 
186 18]απὰ οὗ Ογρτυϑ (Α. ν. 868), 8 βϑρόκθϑη οὗ ἴ86 Βοοῖβ οἵ ὑμε ΟἹὰ Τοδίδσηθηϊξ ἴπ 
ἔπ γοα ἀἰ δσοηῦ ραγίϑ οὐ ἢ18 ὙΥΤῚ ΓΙ ΠΡΒ ; οπ6 ΟὗἁὨ {8686 10 Μ}}} Ὀ6 δυβιοϊοηΐ ἰο δάάαεο, 
ἴτουν ἩΒιοἢ 1 π|}} ἀρρθασ ὑπαῦ Βα ποθ." Δα 8 0η6 τηο γα ἴο [6 δδογϑα Ἵδῆοῃ, ποῦ 
ΒΓ ΔΟΙΒ ἔγοῦλ 1ῦ ΟὨ6 το ἴδῃ Μὸ ἀο : --- “ ΝΟΥ {{|6 68 Δα (686 ᾿ΓΟρΡΒοῖς δὰ 
ὈοοκΒ οὗἁὨ ὑσορβδϑίβ ἀπ} (86 τοϊγη ἔγοπι (86 Βαργίοπϊδε οδρενιγ. 1. (σοηεεῖ. 
ὦ, Εχοάυθϑ. 8. [μον ουβΒ. 4. ΝΌΤΟΥ. ὅ. Πουϊογομογ. 6. Το ὈΟΟΚ οὗ 685 
{πΠ6 Βοῃὴ οὗ Νανο. 7. ΤἘα Ὀοοΐ οὗἩἉ ΦυάρεβΒ. 8. αν. 9. ον. 10. Τῆς βδϊϊοσς. 
11. Το Ῥγονοτὴβ οὗ ϑοϊοιηου. 12. Ἐοοϊοβίδϑίθθ. 18. ΤῊ δοηρ οὗ δοῦσα. 14. 
ὙΠ ἤγβε [Ὀ00Κ] οὗ 86 ΚίῃράοπιΒ. 1ὅ. ΤΒ6 βοοοπὰ [θο01] οἵ 186 Κιηράοπιβ. 
16. Τα {πιντὰ [ὈοοΚ] οὗἨ ἐπ Κἰπράομμβ. 17. ΤΠο ΤΟυτΒ [ΡΟ0Κ] οὗὨ (π6 ΕΚιπράοπιε. 
18. Τὴ ἤτγβε [ὈοοΚ]) οὗὁὨ Ῥαγα] ροθθῦδ [( ΤΟΙ Ο168]. 19. Τα βοοοπά [θοῸΚ] οὗ 
ΔΓ] ροσθηα. 20, ΤΏΩ ὈοΟΚ οὗ {π6 Ὑποῖνα ῬγορμοῖβΌ 2]. Τα Ῥσχορμοῖ 15δῖδῆ, 

22. Τῇ Ῥγορμοῖ Φογοιιϊδ τὶ 186 Ἰωδιηοηϊαίίουϑ δηὰ δΐ8 ΕΡ 8.1.8 δἀπὰ Βαγιςοδ, 
28. Τα Ῥγορβοῖ ΕΖοκῖίὶ. 24. Τῆς Ρσορμοῖ δηῖοὶ. 256. Τηδ ἤγϑι [Ὀ00Κ] οὗὨ Ε5- 
ἄγαβϑ. 26. Ἴϊμο βοοοηὰ Ὀοοκ. 27. ΤΠ ὈΟΟΚ οὗ Εἰβίμου. ᾿Απᾶ [8686 ΔΓῈ {86 ἔντοπὶτ- 
Βαύθη ὈΟΟΪκ8, τ δῖοι 6 ΓΟ ρσίνοη ὉΥ αοὰ ἰο {δ6 “6008 ; ὌΟΙΕΣ ΒΟΥ δὰ σεοκοηθα οὐἱγ 
ἐποηϊγεῖτο δοοογάϊηρσ ἴἤο {8μ6 Ἰοἰύογ8 οὗἩ [86 Ηφῦτον ΑἹρΡμδροῦ ; θη οὗ {86 ῬοοκΚΒ 
ὙΌΙΟΝ ἀγα ἀουῦδὶο Ὀροίηρ γοἀυσοὰ ἰο ἔνθρ. ..... .. ΤΉΘΣΟ ΓΘ 8190 ἵνὸ οἵμοσς Ὀοοῖε, 
ὙΠΟ} ἃγὸ ἀουδίδι}, {86 ΥΥ ἰβάομη οἵ ϑίγδοι, δπὰ οἵὗὨἨ βοϊοιμοῃ, Ὀθδι 68 οοσίδι πῃ οἵβοσ 
ῬοοΐκΒ 1 Οἢ ΓΘ ΔΡΟΟΓΥΡΒΑΙ.᾽.3 

(7.) ἀβκαοβυ, Βίββορ οὗ Ναζίδηζυπι (Α. Ὁ. 870), ἴῃ ͵8 ἰἰγγ- ἰγὰ ρόοαπὶ τδ05 
ΘΠ ΟΓδΘ8 {16 ΒΟΥΘΓΆΪ ὈΟΟΚΑ οὗ ἴμ6 ΟἹ] Ταβίδιηγοηϊ : --- “ ΑἸ] 1πὸ βίοτος] ὈοΟΚΒ 
ἅτ ἵποῖνο, οὗ [Π6 τποϑὺ δηοϊθηὶ Ηοῦτον τιϑάοῃ. ΕἾτγβὶ (ἀοηθϑβὶ5, ἱῃοη Εχοάυ, δηθὰ 
ΤΙ ον ἰουδβ, ἡπ6 πη ΝΟ ογθ, (θη Πα οσοποῦγ. ΤΒθη Φοβῆυδ, δηα δυάροβ: Ευτ ἰ5 
{Π6 αἰσῃἢ ; 186 ΙΝ δηα ἰοητῃ ὈΟΟΚΒ ἃσχὸ ἴδ δοῖβ οὐ Εἰηρβ; ἱβθη ΟΠ ΣΟΊ ΟΪ685 ; {86 
Ιαϑὶ 16 Εζγᾶ. ΤὙῆοσΘ ΓῸ ἔνα ΒΟΟΪκ8 ἴῃ τηοῖτο : {86 ἄτβί οὗὁἩ ποῖ 18 ΦοὉ, ἰποη Πανὶ 
[58] 18], τἤσϑε Ὀϑϊοηρ ἴο ϑοϊοπιοη, νἱζ. Εἰ οοϊϑβι αβύθβ, Οδηῖοῖθβ, Ῥγονθγθβ. [ἢ ᾿Κὸ 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἵθπογα ἃγα ἔνα οὗὁὨ [86 ῥσχσορδοίϊο ϑριγιῦ; ὕπνον οὐὗἁἨ ἴπθ86 δ δοχηργιβοὰ ἰῇ 
ΟΠ6, ΥἱΖ. Ηοβοα, Απηοβ, Μίδα, (θη 406], Φοηδὰ, ΟὈδάϊδι, Νδῆυπι, ΗἩΔΌΔΚΚυκ, 
Ζεορβαηίδι, Ηδρραὶ, Ζοοδασίδῃ, δηὰ Μαϊδοβὶ: δθ886 ζακ οὔθβ.0 7μῈ βεοοῃὰ 
}8 βα]δῇ, Ἰκοά 5 πα ἢ ὙΠῸ Ὑ8ὯᾺ8 ο8]]6ἃ ἴγουι (06 ποῦ, ΕἸΖοΚιοὶ, δηὰ (6 στδοθ 
οὗ ϑδηΐοὶ. 1 πανα ὀχ! οὰ ὑποηϊγοῦνο ὈΟΟΪκΒ, οοστοβροηάϊησ τι 186 ὑπθηΐγ- 
ἔνο Ἰοιύοσβ οὗ (6 Ηδῦτγονβ. 5 ΑἰΟΡ δηυσαογαηρ ἰμ6 ὈΟΟΙ8 οὗ 86 Νὸνν Τεβία- 

ὀπροῦθσθο, Βοουϊ βαυῖ ΗΘΌΓΘΟΒ, ὨΟη Οτεθοοβ. Βο]]αστηΐη. ἀθ Ἄ Έσρο Βεὶ, 1. ἱ. ο. 30. οο]- 
67. Α. 

᾿ Τυϊά. 1. ἱ. ο. 10. οοἷ. 81. ΒΚ “Ηἰ Ἰἰ τὶ βἰπηαὶ οτηποδβ (ἸΟὐΐδ, Φυά (ἢ, ϑαρίδηῖία, Ἐκο]ὸ- 
δἰ ϑίϊοὶ, οἱ ΜδΟΟΘΌΘΘΟΓΌΙΩ. το) οϊ ταν δῦ ΗΘὈτρὶβ.᾽ 

5 Ἔσχον δὲ οὗτοι οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἄχρι τῆς ἀπὸ Βαβυλῶνος αἰχμαλωσίας ἐπανόδου βίβλους τε καὶ 
προφήτας τούτους͵ καὶ προφητῶν βίβλους ταύτας. Πρώτην μὲν Γένεσιν, δευτέραν δὲ Ἔξοδον, 
τρίτην Λευϊτικὸν, τετάρτην ᾿Αριθμοὺς, πέμπτην Δευτερονόμιον, ἕκτην βίβλον Ἰησοῦ 
τοῦ Ναυὴ, ἑβδόμην τῶν Κριτῶν, ὀγδόην τῆς Ῥοὺθ, ἐννάτην τοῦ ᾿Ιὼ β, δεκάτην τὸ Ψαλτή- 
ριον, ἑνδεκάτην Παροιμίας Σαλομῶντος, δυοδεκαιδεκάτην Ἐκκλησιαστὴν, τρισκαιδε-Ἅ 
κάτην τὸ Αἰσματῶν ἀσμάτων,͵ τεσσαρεσκαιδεκάτην πρώτην Βασιλειῶν πεντεκαιδεκάτην 
δευτέραν Βασιλειῶν ἐκκαιδεκάτην τρίτην Βασιλειῶν ἑπτακαιδεκάτην τετάρτην Βασι. 
λειῶν, ὀκτωκαιδεκάτην πρώτην Παραλειπομένων, ἐννεακαιδεκάτην δευτέραν Παραλει- 
πομένων, εἰκοστὴν πρώτην ᾿Ἡσαῖαν τὸν Προφήτην, εἰκοστὴν δευτέραν τὸν Προφήτην ᾽Ἶερε- 
μίαν, μετὰ τῶν Θρήνων καὶ Ἐπιστολῶν αὑτοῦ τε καὶ τοῦ Βαροὺχ, εἰκοστὴν τρίτην ᾿ἴεζε- 
κιὴλ τὸν Προφήτην, εἰκοστὴν τετάρτην Δανιὴλ τὸν Προφήτην, εἰκοστὴν πέμπτην τὸ πρῶτον 
βιβλίον τοῦ ᾽᾿Εσδρὰ, εἰκοστὴν ἕκτην τὸ δεύτερον βιβλίον, εἰκοστὴν ἑβδόμην τὸ βιβλίον 
᾿Εσθήρ. Καὶ αὗταί εἰσιν αἱ εἰκοσιεπτὰ βίβλοι αἱ ἐκ Θεοῦ δοθεῖσαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις" 
εἰκοσιδύο δὲ ὡς τὰ παρ᾽ αὐτοῖς στοιχεῖα τῶν 'Εβραικῶν γραμμάτων ἀριθμούμεναι διὰ τὸ διπλοῦσθαι 
δέκα βίβλους εἰς πέντε λεγομένας"... . εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι δύο βίβλοι παρ᾽ αὐτοῖς ἐν ἀμφιλέκτῳ, 
ἢ Σοφία τοῦ Σιρὰχ, καὶ ἡ τοῦ Σαλομῶντος, χωρὶς ἄλλων τινῶν βιβλίων ἐναποκρύφων. 
ἘΡΙΡῃδηΐα8 δάγογειιϑ Ητοσθδ. ΡΡ. 18, 19. Οοἱοηΐα;, 1682. 

Σ Ἱστορικαὶ μὲν ἔασι βίβλοι δυοκαίδεκα πᾶσαι, 
Τῆ- ἀρχαιοτέρας Ἑ βραικῇς σοφίης. 
Πρώτιστα Γένεσις, "Ἐξοδος, Λευϊτικὸν, 
Ἕπειτ' ᾿Αριθμοί, κᾷτα δεύτερος Νόμος. 
Ἔπειτ᾽ ᾿Ιησοῦς, καὶ κριταί: Ῥοὺθ ὀγδόη" 
Ἡ δ᾽ ἐννάτη δεκάτη τε βίβλοι, πράξεις Βασιλήων, 
Καὶ τὰ Παραλειπόμεν᾽" ἔσχατον δ' ἜἜσδραν ἔχεις. 
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πιοηὶ, ΟΥ̓ΘΡΟΥΥ͂ διά6, " ΠΥ ἸΠ6ΓΟ 8.6 ΔῺΥ Ὀοϑιάθβ, ΠΟΥ ΓΘ ΝΟΤ ΔιΠΟΠ ὑδ6 σοηῃυΐηθ 
ὈΟΟΪΚΒ].᾿" 
[ (8.) ΞΟ ΕΣ Βίββορ οἱ Ἰοοπίυτ (Α. ν. 880), τυϊηρ (0 ιἷθ8 ἐγοηα Κ53'6- 
Ἰϑυουβ, σῖνο8 ἃ οαἰδίοραθ ἰπ ασθοῖκ νογβα οὐἁ {86 σϑποπ 8] ὈΟΟΪκ8, 80 οἰ  Υ ἀρτϑοὶην 
αῖτὰ τθδὲ οὗἨ ΟτοβΌΣ Ναζίδηζυσω, (πδὲὺ 1ὑ 18 Οῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰ0 δ6 τεροαϊθα, Ο]γ 8 
βἰαῖοβ (δὶ ἴο ἴδπι6β βοηθ δὰ Εἰβίμδν : δηὰ δῇήνεσ. δηυσηθγαθηρ ἴΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ [6 Ν᾽ 
Τοβίαπιοπὶ, Β6 δά δ, “"1μοῦ 815 Ὀ6 [86 πιοδὺ οοσίαίῃ οδηοη οὗ ἴδ6 αἰνίμο νυ ἰηδριτοὰ 
δογιρίυγοβ." 5 

6 ΠΟΥ͂ ἰαχῃ ἴο (Π6 ΕΔίδοσβ οὐ ΕΟ οϑίδϑιοϑὶ ΥΥ̓ σι 5 οὗἨ [16 1,δἰϊη ον ΥΥ δβϑίθσῃ 
ΟΒυσοῖ. 

(ϑ.) ΟΥ̓́ 41] ἐδι6 δος! οδἰαβιῖοαὶ ἔμ μοτβ οὐ δαὶ Ομ ΌγοΒ, τῖθο Βανα ψίναμ οδίδιοριθβ οὗ 
186 ἰηβρίγοὰ ὈοΟΚΒ οὗ βογὶρίυγο, ΦΕΈΒΟΜΕ (δ ᾿ϊνθὰ 'π 186 οΌγΙΝ σοηίυτΥ) 18 [06 
ταοδὺ ουϊηθηῖ. Ηδ ρογοοϊνοα {16 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗὨ αν! Πρ ΓΘΟΟΌΓΣΒΘ ἴἰο ἴ:6 6078, ἱπ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἰο ἀΐβοουοσ ἰδ ἴσιο σπου οὗ πο ΟἹὰ Τορίδι)θηῖ, δηᾶ δαὶ ἐλαέ νουἹὰ ὕ6 [86 ΟΠὨΪΥ͂ 
ἸΔΘΔῊΒ ΟΥὗὨ Δδοουίδ ἰηρ τρδὺ ὈΟΟΪΚΒ ἴΠ6 Νονν Τϑίαπιθηΐ σοηβγιηθα 88 σδῃοπίοαὶ. Η:8 
οχδοῦ δβίυοβ οὗἁ [Ππ6 ΟΣ 1] 856 οὗἩ [δὲ ΟἹ Τοδβίδιιοηΐ, 8 γοφιθηῖ σοηγοῦβα- 
ἴοηϑ τ|ῖϊὰ (μ6 πιοϑὶ ἰοαγηοα ΥΔΌ18 ΟΥ̓ ἰδ [1π|6, δηα ἢϊ9 ἱηἀοίδιι σα ]6 ΖΘ 8] [ὉΣ αἰΐδὶ ἢ- 
ἴῃ ἐμ οὈ)εοῖ ποῖ Βα μδὰ ἴῃ νίθνγ, ΒΓΘ 811 νϑὶ] Κποσσῃ. Νὸο ἔδίμο οὔ {86 ΟἸ σοι, 
Ὀοΐοσο οὐ δήϊον Φογοπιθ, ροσοοὶνοα (δ γα ἢ ΘΟΠΟΟΓπΙΩς ἴμ6 οδποὸπ οὗ ἴ86 ΟἹὰ Το6- 
ἰλιηθηΐ ἩΠΓῸ 80 τηυολ οἰοαΓΏΘ88 δπὰ Ὀγϑοίβίοθ. Η8 ϑεπεϊπηθηΐδ Οἢ (818 δι. 076 οΐ ΔΓΘ 
ἀονοϊοροὰ 'π ἷ8 “ Ῥγοίοριιϑ Οαἰδαῖιβ,, ΟΥ̓ ΘΠ 6γ8] ργϑῖδοθ Θοποοσηϊηρ δὶ ἰμ6 Βοοῖκθ 
οὗὨἩ {π6 ΟΙἹὰ ἸΤοβιδσηθηῖ ; τ Βῖοἢ τγᾶ8 σι τῖοη δὐουϊ Α.ν. 392, δηἀ ν88 ργοῦχοα ὮὈΥ Ὠἷπὶ 
ἴο Ηἷ8 [,δἰΐῃ γϑσϑίοῃ οὔ Π6 Βοοῖϑ οὗ βδιωποὶ δπὰ Κίηρβ τοπι (86 Ηοῦγεον. 

Ηανίηρ δἰαιοθὰ δαὶ ἐ6 ΗΘΌΤΟΘ μανα ὑνγαπίγ-οῖνο ἰοὐῦουβ, δὰ 88 ΤΏΔΩΥ͂ ὈΟΟΚΒ5 οὗ 

Αἱ δὲ στιχηραί πέντε͵ πρῶτος ὧν Ἰώβ, 
Ἕκειτα Δαυίδ, εἶτα τρεῖς Σολομώντιαι, 
Ἐκκλησιαστῆς, Ἄισμα καὶ Παροιμίαι. 
Καὶ πένθ᾽ ὁμοίως πνεύματος προφητικοῦ" 
Μίαν μέν εἶσιν ἐς γραφὴν οἱ δώδεκα, 
Ὡσηέ, κ᾿ ᾿Αμῴ:, καὶ Μιχαίας ὃ τρίτος, 
Ἐπειτ᾽ Ἰωήλ, εἶτ᾽ Ἰωνᾶς, ᾿Αβδίας, 
Ναούμ τε, κ᾿ ᾿Αββακούμτε, χὠ Σοφωνίας, 
᾿Αγγαῖο:, εἶντα Ζαχαρίας, Μαλαχία:" 
Μίαν μὲν οἵδε. Δευτέρα δ' Ἠσαῖας, 
"Ἐτειθ' ὁ κληθεὶς Ἱερεμία: ἐκ βρέφους, 
ΕἸτ' Ἰεζεκιήλ, καὶ Δανιήλον χάρις. 
᾿Αρχαία: μὲν ἔθηκα δύω καὶ εἴκοσι βίβλους, 
Τοῖς τῶν Ἑβραίων γράμμασιν ἀντιθέτους. 

Οτοζ. Νὰ. Ορϑγα, ἰοπ,, ἰϊ. ἢ. 98, 
Ἰ Οὐδ! ΠἸΡΟΓΑΣΥ͂ τὶ ΟΤΕΡΌΓΥ, ΒΙΔΠΟΡ οὗἨὨἁ Ναζιδηζαπι, γγὰ8 ΕΡΗΒΕΜ ἴ86 Θγγίδη, 8 6α- 

οοη οΥ̓͂ [26 Ογίβιίδη σΠΌΤΟΙ δὲ ἔάοβδβα, οὐ ΏΟΘΘ ΟΣ ΚΒ ἃ σοπηρίοίο οὐ ίοη τὴδϑ ΡῈ] 8ῃοα 
ὉΥ ὈΓ. Απββοιηβηηΐ δὲ Ποιηθ, 1732---47, ἰη ϑγτίδο δηὰ 1,δ{π, δπὰ ατϑοῖὶς δπὰ 1 τίη. 
ΑἸΠουρἢ ΕΡΏγοτα δ88 ἴθ πο οδίδίοζυο οὗ [6 βδογεὰ Ὀθοκβ, γοῖ ἤτῸΠὰ ἢἷ8 ΟἸΩΓ ϑ'γτίας 
Ὑτὶ ρα ἰδ τοῦ ἃ ΔρΡοδὺ (Πὰὲ ἢθ (ἀπ ἃ σΟΠΒΟ]ΌΘΏΠΥ [Π6 δηοίοης ϑυτίδη σμαγΟ ἢ) μδὰ ἴΠ6 
ΒΆΤΩΘ σδηοῃ οὗ τΠ6 ΟΙά ἸΤοδίδιηοηὶ Ὑλϊοἢ [Π6 96 0718ὲ δαὰ, δηὰ ὙΔΙΟἢ γχὸ Ὦανο. ΤΏΘ ἢτγες 
νοϊυπιο οὗ ἰδ υγίδη δηὰ [,Διΐη ΟΣΚΘ “ οοῃϊδὶη5 ΕἸΡΏΤΟΙ 8 ΟὈΓΩΤΩΘΗΏΓΑΣΙΘΒ. ρΟΠ ἴἢ6 ἥνο 
ῬοοκΒ οὐἠἨ Μῆοθοβ, δῃηὰ ὑροὴ «“οβῆμδ, [πὸ Ζπάγχο8, [πδ6 ἔγο ὈοΟΚΒ οὗ ϑδιηθοὶ, δηὰ πο ἵνο 
ὈΟΟΚΒ οὗ ἴδ Κίηρβ: δπὰ ἴῃ τ δβοοοῃὰ νοϊυμηο οὗ 186 βϑ'ιγτίδε ὑγοσκ8 ἃγὸ ΟΟΣΩτΩΘΏ ΕΓ 65 
ὩΡΟὴ Φοῦ, Ιβαΐίϑη, “ογοιηίδη, 86 1,δΔιηδηϊδιίοηδ, ἘΖοϊκιοὶ, Ὠδηΐοθὶ, Ηοβοα, 9061, Ατηοϑ, 
ΟΡδάϊαι, Μ|ιοδῆ, Ζϑεδβαγίδη, δπὰ Μαϊδοδὶ, ἘΕθά οασι " [86 Ἰοδτιοὰ ϑυσγίδη ὙσοΓ ἴῃ 180 
Ἰδίζοσ ρατὶ οἵ 86 (ἰσίθοπι ἢ σοηζυγΥ} “1ἢ ἢ5 οδίδίορστιο (ἀραιὰ Αϑδβοιηδηπὶ ΒΒ] ΟΣ ἤΘοΒ 
Οτἰθη δ }18, τόσ. 111, Ὁ. 61, 62.) Θηπιοταῖο 8 ΕΡΉΓΟΙῚ 8 (ΟΙΏΠΠΘΏΑΣΙΘ85. ΠΡΟ πηοβῖ ΟΥ̓ 8]} [00 
θΟΟΚΘ οἵ (6 ΟἸἹὰ Τεδίδιηθηϊ, ραΣΙΟΌΪΑΣΙΥ [5δίδη, Φογοσϊδῃ, Εζοκιοὶ, δηλοῖ, δηὰ ἴ᾽Π6 ἔνγοϊνθ 
Ῥτορβοῖβ. Ηο βδΥ8 ῃοϊῃίηρ οὗὁἨ ΔΗΩΥ͂ ΟΟΙμπηοηίασι 8 οὗ Ερθγεη ὈΡΟῺ 8ΠΥ Ὀοοΐκ οὗ [86 ΟἹὰ 
Τορίαδιηοηξ δ ΟΓ ἴἢ056 : τ ΒΊΟΝ ἢ (16 δοοαγαῖθ ὮγΤ. ΙΔΤΟΠΟΣ ΣΟΙ ΑΓΒ) “ ΤηΔΪκ65 τηοὸ ἑδίηκ τΠδὲ 
ἘΡΒγοπ Β οδηοῃ οὗ ἴμο ΟἹά Τοδβίδπγοηὶ νγ88 180 δϑῖη ὙΠῚ (μδὲ οὗ (Π6 6νν8. Μογϑονοσ, ἱπ 
Ηὶβ ϑιγτίδο ὙΟΥΚΒ 81}}} σοπηδἰηΐηρ, πἢ6 ἢ848 ΒΘΥΘΟΓΆΪ Εἰ ΠῚ69 ΘΕΡΤΕΜΗΙΥ οΔ]]1οἀ ΜΑΙΑΟΙΙ ἴΠ6 ᾿α8ὲ οὗ 
[πὸ ῬΥΟΡμοῖδ. Απάὰ Αδβοπλδηηὶ οὐσϑ (ΒΙὉ. ΟΥ. ἴοπι. 1ϊ. ὅτ. ὑ. 94. Ο. Ὁ., δῃὰ ὑ. 815. Ὁ), 
τῃαὶ, ἱπ δἷ8. (ΟΣ ΘΏΤΑΣΥ ΠΡΟη ἴδο ὈοοΚ οἵ ϑδηΐοὶ, ΕΡΏτοπι ἐδίκοα ΠῸ Ὡοιοο οὗ (6 ϑοηρ οὗ 
ἴπ0 ΤΉγοο ΟἸ] το, οὐ οὗ ἴ[Π6 δίογίοϑ οὗἩ ϑδ'υβδηπα οὐ Β6] δηὰ ἴΠ6 ὥταροῦ. Ὑδοῦσὰ ΕΡἤσοιι 
οομητησηοα προη ἴδ 6 ὈοΟΚ οὗ Ζογθι Δ ἢ 8 [θη ΔΟηΒ, ἔπογῸ ἀοο8 ποὶ ΘΡΡΘΑΣ ΔΩΥ σοϊῃ- 
ΤΩΟΠΙΑΣΥ ΟὗὨἨ ἷ8 Ἴροη Βαγυοῃ. ... .. ἘΡὮγοι οϑιδοπιοά Μαϊδοῆϊ 86 ἰΔ5ὶ οὗ 6 Ῥγορδοίδ ; 
Ἐπογοίοτο δ δἀπχευο πο ἰδίοσ τε 8 ἰηΐο τῃὴ6 σδηου οὗ ἔμ6 ΟΙὰ Τεδίδσηθηι." Ιδσάμοῦ 
Οτοάϊ ἐγ, Ῥαγὶ ᾿᾿. ἢ. 102. 8ὶ 11,, Ὑ͵ οσκϑ, νοὶ. 11. Ρ. 481. 41ο οἀϊξ, 
δ... κανὼν ἂν εἴη τῶν ϑεοπνεύστων Γραφῶν. ΑἸΩΡΒΙ]οοΝ, ΕΡ. δὰ ϑε]θισαπ,, ἰὰ τος. 

ΝΖ. Ορ. ἴοπι. ἰϊ. Ρ. 184. 
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αἰνίμα ἀοοίγπα ον [6 ἱπείγασίίοη οὗὨ τρδηκί πα, νει οἢ μα ἀἰν! 68 ἰηΐο ἰπγϑα οἴπεκος, 
)ογοπλ ργοσθθᾶβ 0 δηαπηουαὺθ [6 ΘΔΠΟΙΪΟΔΙ ὈΟΟΚΒ οὗἩὨ 186 ΟἸἹὰ 'Γεβίδιωθηξ ἴω ἰμς 
ξΟ]ονσιηρ ἴθγπηβ : ἰ 
Τα βγϑὲ Ὀοοῖς ͵ἰθ οΔ]] 6 Ὁγ ἐμοπὶ Θγεσίίλ, πῖον τὸ ς4}} ἀθηοϑθ. ὙΒ6 ϑεεοπέ, 

Ῥεῖ ϑεπιοίλ᾽" [οὐ Ἐχοίυ8)]. Τδδ ἐμγὰ Μαγεογα, ἰθαὺ 18, [μονδαβ. Τ]να ἔουτίε 
Ῥαλεάαῦδαν, νϑϊοΒ νεθ οα}} Νυαθοσθ. ὙΤΠῈ ἢ Τὰ Αὐάδοδαγῖπι, ον Ὡϑδαϊογοπνοεαγυ. 
ΤΉ686 8.6 μα ἅνο Ὀοοϊκα οὗ Μοβεβ σι πῖο ὑπο ς64}1 Τλογαὶ, ἰπαὺ ἴδ, (86 ἴμᾶνν. 
“ΤΏ βοοοηὰ [0488] οοη αὶη8 [86 Ῥτορμοίθ; δηὰ {πο γ Ὀδρίη ἔγομι 7693 [8.6 δο οὗ 

Νανο, ψδο σῖτὰ ἔμοιι 18 οἰ ]οα οβας θη Νὰ. ὉΠα ποχὶ ἰ8 ϑορΑείπι, ἰδδὲ ἴα, ἐμὲ 
Βοοῖς οὗ «υπάρε8, τι τοι [ΒΘ γ 7οῖπ Βατμ, Ὀδοαυβ8 ΒΘΡ ΒΙΒΟΟΣΥ μαρρθηθὰ ἴῃ 186 
Εἰπη685 οὗ 6 δυάροαι. ὙΠ {ἰγὰ 15 ϑιαπχαοὶ, νι !ο ἢ νγγο 6811 [ῃ6 γαῖ δὰ βεοοῃὰ δοοῖ 
οἵ Κιίηρε. Το ἰουσίδ 6 ΜἹ]ηαίαολίπι, ἐαῦ 85, 186 Κίηρσα, οὗ ἴδε δἱγὰ δπὰ ἐουτ Βοοΐς 
οὗ Κιηρβ. Απὰ [Ὁ 8 πηυοῖι ὈοίῦοΣ ὕο 88 γΥ Μαϊδοϊνει, ἰμαὶ 18, Κα ἴηρβ, (δδη Μαξαοσλοέξ, 
ἐπα 16, Κὶ σάοτῃθ, Ὀδοαυδ6 ὑπ Ὺ ἀο ποὺ οοηὐδίῃ [86 ΒΙδίονυ οὗ πε βνπύροο Ὀυὲ οἴ 
{}6 ρϑορὶβ οὐ [βγϑ6ὶ οῃἱυ, οοπδίβεϊπρ' οὗ ὑνγοῖνο ὑσῖθε8. Ἔδ8α ΒΓ ἰ5 ἔββῖβ ; {με βέχεὶς, 
7 ογοι δὴ ; [86 βουθηίι, ΕἸΖο τι 6] ; (86 οἰριι, [86 ὈΟΟΚ οὔ ἰμ6 Ἱ τοῖνα Ρσγορδεῖα, δῖος 
(86 Υ ς8}} Τλαγε Αεγα. 
ΓΗ εἰν οἶαδ8 18 ἐδαί οὗ [86 ΗδρΊορσταρδδ ᾿" [0Υ βδογοὰ τυ ρ5), “ὑδο ἄγει οὗ 

ἩΙΟὮ 15 Φοῦ: (μα βϑοοοπά, αν, οὗ πτοῖ (ΒΘΥ πιο οὨο νοϊαπιθ σα] 86 Ῥ βία, 
ἀϊν!ἀοα ἱπέο ἅνθ ραγίβι ὙΒα (μἰγὰ 18 ϑοϊοιμοῃ, σου διηΐηρ {ἰγθα ΒΟΟΚΚΒ, ---- Ῥγονεγδς, 
ὙΠ ΠΙΟΝ ὑΠοΥ ο04}} λαϑαϊοίλ οΥ ῬΆΓΔΌΪΟ6Β ; 86 ἰουγίῖι, ΕΟΟΙοδἰαβίοβ οσ Οὐλείείλ ; εἶθ 
δῇ, {π6 ϑοηρ οὗἨ ϑοηρπ, Ὕ [Βο δηθὰ ,ϑὲν ἀαδείχίπι, [86 βἰχία 6 Πδηΐοὶ. ΤῈ 

- Βανθηῖ, Ζ)ιόγε δαλαπιῖπι, ἐμαῦ 18, 186 ΥΥ̓ ογὰβ οὔ Π).8γ8 (ΌΥ πο ὕσοῃ γὋὸ τιν 
ΏΟΣΘ δἰ ΠΟΔΠΟΥ ἰδγαὶ ἴπ6 ΟἾΣΟΠΣΟΪα οὗὨ {86 ποῖα βδογοὰ Βἰβίοσυ.), νεὲεϊι θοοΚ ἰς 
τ 8 0Δ]16ἀ {π6 Βεβῦ δῃὰ ϑθοοπὰ οὗ {86 Ῥδγα!ρθιμθπὰ [ον Βοημθὶηθ). Ἔ8π6 οἰσμε 19 
Ζτὰ ; ΜΈ ΙΟὮ, διηοηρ (86 Οὐ ο 8 απὰ 1αἰίηδ, 186 ἀἰνιἀδὰ ἱπίο ἔνγο Ὀοοκβ. Τα εἰμὶ 

18 ΕΘ ΠΟΥ, ᾿ 
“ ΤΉ, ἴῃ 411, {Π6γ6 ἀγα ὑυγϑηϊγ-ῖνγο ὈΟΟΚΒ οὗ {86 ΟἸἹἃ 1νν; ὑμαῦ 18, ἅν Ὀοοὶτ5 οὗ 

Μοβαβ; εἰριῦ οὔ 86 Ῥτορμοῖβ, δῃὰ πίηθ οὗ (86 Ηδρίοσταρθα. ἘΠουρῇ ϑοόιλθ ἢ σοςκοῦ 
Βυτ δηὰ Οἰηοίλ " [ογ ᾿ματηοη αι! 8} Κ᾽ διωοην [86 εἶει πάτρης δηά {8 τηᾶῖα 86 
ΠΌΡΟΥ ὑπο -ΤὉΌὉ. 

“ ΤῊϊθ. ῥγοϊοραθ ΠΠΔΥ ΒΕΣΥΘ 8ἃ8 ἃ δΒοϊπιοίοα ἱπίγοἀποιίοι. ἴο 411 ἴ86 ὈοΟΚΒ οἵ 

1 Ῥηχη8 δραὰ 608 ᾿ΙἰΌΟΓ νοσδίαν δεγεείδ, φαθτν πΠο8 ἰδηθϑὶῃ ἀϊοϊ πη. - δεσυπὰπ5 εείε 
ϑεπιοίλ. Τοτιυβ Ῥα)ίογα, Ἰὰ ο8ὲ Ἰωουϊτίουϑ. Οὐυδτῖαθ Ῥωλοάαδόεν, φαθῖη ΝΙοΓΟΒ γοσδιηα5 
Ουϊηΐϊαβ ΕἾ λαααἀοδατγίπι, ααὶ οι οτοποιηΐσα ρσγηοίδιυσ. Ηἰἱ δυηΐ ααἴπααο ᾿ἰὈτῚ Μοεὶβ, 
4108 ΡῬγορσγία Ὑδοτβ, ἰά δὲ [οροπι, ἈΡΡΘΙ]δηῖ. ἢ 

“δοοπηάυτα ΡῬγορδμοίδχιτα ογάϊηθηι δοϊαπί, οἱ ἱποὶρίαης δὖ ὅοβὰ Α]10 Νανε, ααὶ δραὰ δὸξ 
«ζοδια ον Δεν ἀἰοϊεαγ. οίηάὰο δβιδίοχυης ϑορμοίίπχ, 1ὰ οδὲ υἀϊοῦτα Πἰγαπι, εἰ ἴῃ ουπὶ- 
ἄδπι οοτηρίησυης ἢ, 4πἰα ἴῃ ἀϊεῦυ8 ΦΨαάίσυτα ἔδοῖβ ο)}09 παστϑίως μἰδίοσίαβ. Τοστίας 
δοαυϊτοῦ ϑβαπιαθὶ, αποπὶ ποὸ8 Εθραπι Ρῥγϊπιιτα οὐ βοοσπηάϊπι ἀϊοςίπη8. Ουδτίθ8  αίακελαε, 
ἰά οδὲ Βοζιπ, φαὶ ἰογίὶο οἵ αυδγίο Εορσατ νοϊαπιΐηα οοπιϊηοίασ. Μο]ϊασαας τηῦ]το 68ὲ 
ΜΙαίωολίπι, ἰὰ οδῦ Βοσῦπι, αὐδπὶ Μιεαίαεςλοίλ, Ἰὰ 680 Ἑορπογῦπι, ἀΐσογα : ἤθη δηΐπὶ πὴ ἰἈστιπὶ 
βοπίΐτη ἀοβοῦῖ δὶς σόρπδ, 864 ἀπΐὰ8 Ιδγϑο]  ἰσὶ ρορυ]ὶ, φαὶ ἐσ θαθα8 ἀυοάθεοϊτα οοηϊξίποξιτ. 
υϊπίιβ οδὲ Εϑαΐδ8. ϑεχῖῃβ ϑγοιηἷδδ. ϑαρυτηυβ ΕἸΖΘΟΙΐ6], Οοέδναβ δον ἀποάεοείμι ΡΓο- 
Ῥμοίαγαπι, αὐἱ αρυὰ 11108 νοσδίαν 7Τλεγθαδαγ. 
“Τογί8 ογάο ᾿Αγιόγραφα ροβεϊάει, ΕΠ ὑγίπιηβ ἰοῦ ἱποὶρὶε Ὁ 00. ϑοουπηᾶπβ α Ὠανὶά, 

αυοπὶ ἀπηαπο ἱποίδοη θὰ οἱ ἀηοὺ Ῥβδι που γὙοϊαπιϊηθ οΟΙργοβοηάθπης, ἘΤοτγίΐυβ οϑὲὶ 
ϑοϊοϊηοῃ, ΓῈ8 ἸΌΓῸΒ ΠδΌοη8, Ῥτονοῦῦϊα, απ 1} ΜῈΗρίε, ἰὰ εϑὺ ῬΑΣΆΒΡΟΪΔΆ, δρρεϊϊδης: 
Ἐκεϊοβίαδίοη, ἰᾷά 68ὲ Οολείεί, : Οδηκίουπι Οδηθοογυχῃ, 41 ἐἰτ}}0 ϑὲγ “4.“εἰγίηε ργιθποίδηι. 
ϑόχτιβ οδὲ Ὁ δηΐθὶ. ϑδερίμηυβ Φίδ᾽α λα)απιμεῖπι, ἰὰ ἐ50  σθα ἀΐοτγιι, αποὰ βἰραϊοιπίο" 
Χρονικὸν ἰοἰϊὰβ αὐνὶπδε Ὠἰϑίοτὶδθ Ῥοββα 8 ΔΡΡΟΙΑΣΟ, αὐλ ΠΌΘΡ δριιὰ 08 Παραλειπομένων 
Ργίτατμιθ οἱ δβδοουπάιϊδ ἱηβου δγ. Οοἰίανυϑ Εσγαβ, αὐὶΐ οἵ ἰρ86 δι} 0 ἀρὰ τοῦδ οἱ 
1αῦῖποβ ἰῃ ἀπο8 ᾿ἰΌΧΟΒ ἀἰϊνίδβιιβ οϑὲ. Νοῆινβ ΕϑιΠ6Γ. 

“Αἴηὰῦο 8 δυηΐὶ ραγίίοσ  οιοσίθ 1ορθ τὶ υἱρίητὶ ἄπο, ἰᾷ οβῦ, Μοδὶβ φυϊηᾳια, οἱ Ῥγο- 
Ρ᾿ιοίαγυτα οεἴο: ΗδρΙοσταρβογαπιὶ πόνο. Οπδησιδπὶ ΠΟΠη.}]}} 1 εὐ ΟἸποῖν ἱπίογ 
Αγιόγραφα ϑοτὶρεἰτοηξ, οἱ Π08 ᾿ἰΌγοΟϑ ἱπ 8.0 ῥαϊδηῦ ΠΌΙΠΘΣΟ δυρραυϊδηάοβ; δ᾽ ῬῸΣ δος 6580 
ῬΥΐβοθ 1.6 518 γοβ υἱρίης φαδίαογ. .. .. 

“Ηἰϊς ρτοϊοραϑ βοσριπγαγαπι αυδϑὶ ραἸοδίτπι ὈΥΪποὶρίατι οπιηΐθαε 1 δτὴβ, αποβ ἂς Ηθθτεθο 
ψΟΓΠ πη} πῃ 1μα(ἰπιτη, σοπν ηΐγθ ροῖοδῦ: αὖ Βοῖγο νϑιθδηιαβ, συϊοααϊά οχίγα [08 6δῖ, ἱπειτ 
᾿Απόκρυφα 6886 Ῥοποηάιτῃ. Ισίίατ ϑαρίοηϊία, αας συϊρο ϑαϊοπηομίβ ἱπβοσίδίεαν, ες Ζεξα 
δ} Βίγαοι ᾿ἰθοτ, οἱ συ ἢ, ΤοὈΐΔ8, οἱ Ῥαβίοσ, ποῦ βιιπὶ ἰῃ σδποῦθ, Μδοοδδθδοσγιπι ῥγὶ- 
ταῦαι ᾿ἰγαπι ποργαίοατα γοροσ. ϑδϑοσπαὰτβ ρύρθοιβ οδὲ, αποὰ οΧ 'ρ88 αυοηιθ ρϑγαβὶ ργουδτὶ 
'Ῥοῖαδβι.᾿ ἩΗἰΪοτοηγτηΐ Ῥγοϊοριβ Θδἰοδίυδ, Ορ. ἴοπι. ᾿. ΡΡ. 817---β3ϑ22, Ῥασιβὶϊβ, 1698. 

5. Αδ.μὸ Μαϑογίίθδ δῃὰ ΤΑ]ηυἰδι8, 
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Βοτρίυτο, ΒΟ ἢ τὸ μαναὰ ἰγδηδδιοὰ ἴγοτλ ΗθΌγον ἰπίο 1,δ[ ἢ : 80 1μαὶ τὸ ὭΔΥ Ὀ6 
806 ἴο κιον, (αὶ τ βδίθυορ ἰ8 Ὀσγοηὰ [Π686, 18 ἴο Ὀ6 Ραϊ διηοηρ ἴΠ6 ΡΟΣΎΡΠΗΙ 
ὈΟΟΚΕ. ἸὙπογοίογο, ΤΥ Ιϑάομι, τ ΒΟ ἢ 18. ΘΟΙΩΠΟΗΪΥ οΔ]]οὰ ᾿ καραὺς δηὰ {Π6 ΒοΟΚ οἔ 
απυϑ ἴμ6 ϑοῃ οὗὨἨ δισϑοῖ, οαπὰ Τονὶδ, διὰ 186 ΒΒορῃμοσζὰ αγθ ΝΟῈ ἴῃ 16 οσδποη. Τα 
γι Ὀοοὶκ οὗ Μδοοβθθοθ 1 δανο ἑουπὰ ἴῃ ΗΘΌΓΣΟΥ : ὑδ6 δοοομὰ 8 ΟΥ̓ΘΟΚκ, 88 15 ουϊἀθηΐ 
ἔσουιχ 18 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡΎ." 

ΙῈ 186 ῥτοοθάϊηρ σδίδίορτθ οὗὅἁἨ 11.868 σβῃ ; οὶ ΟΥ ᾿πϑριγοα ὈΟΟΪκΒ, ““6γοῖλθ μ88 σίνθῃ 
ἴβδοῖὰ ᾿πϑὲ 86 ὑμ6γῪ Ββίαπά ἴῃ ΟὟΥ Ερ] θὲ Β᾽ 165, ὁχοορίίηρ ἰμδὲ ΒΘ Βδδ ἀοδισπαίοα 
8016 οὗ ἔδεπι ὈΥ 1Π6 1} ΗἩΘΌΓΘΥ ΠαΙη685; (μ8ὲ 18, Β6 88 σίνϑη [86 σδῃοῦ γϑοορπίϊδοα 
ὉΥ 4}1 Ῥυούοβίδηβ σμγοἢοδ, ἢοῦ [826 σδποπ τηϑάδ ὈΥ (δ6 πιοάσοτῃ ομυτοὶ οἵ ΒοΙΩΘ οα 
τῇ 818} οὗ Αρτῇὴϊ, 'π {86 γϑαᾶῦ 1646, ὑμαῦ 8 ΟὨΪΥ οἰθνθη υβάγοα απὰ βέϊγ- ὩΣ γ6ῈΥ8 
ΔΙ͂ΟΣ (86 [ἴτ6 ΟΥ̓ Φογοπιθ. Ι͂ἢ ΟΥΒΟΣ ματίδ οἵ Β᾽8 ὈΪΌ] 1641] ἸΔΟΌΓα, Φογοιθ δ85 
Οχργοβϑοα ἢ18 ἀδ]!ογαῖίθ Ἰυάρτηθης στεϑροοϊπρ ἐπ δροσγυρίδὶ Βοῦῖκβ ἱπ ὁαυδ}}γ 
Θχρ οὶς ἰδγτηδ.' 

8, πῃ ἐμ6 ῥγοίδοθ [0 δ΄᾽]8 1[.δ(ϊ υογβίοῃ οὐ (ἢ9 ῬΟΟΚΑ. οὗ ϑοίοιωου ἤτομπι {86 
ἩΘῦτονν, Β6 84γ8 ὑπδὺ 6 ἢ886 ὑἰγδῃηβὐδα οΠ]Υ “ ἐὮγοο ὈοΟΪτΒ. οὗ βοϊοσηοῃ, --- Ῥσόνοῦθα, 
ἘοοἸοδίαθίθα, Οὐ 186 ῬγοδοδοΡ, δὰ (π6 ϑοη οὗ ἡτων α Τότ 16 δἷδὸ 86 ὈοΟΚ οἵ 
οδὺβ ἰμ6 βοῃ οὗ ϑσδοῦ, δῃὰ δ ῥρϑαυ δορί ρυδρδαὶ" (οΣ (Ἀ[56}7 δδοσὶ υ6ὰ) “ θοοῖ, οδ᾽ οὰ 
πο ὙΥΙΡάοπι οὗὁἨ ϑοϊοιωοη; 86 ἴὍσιποῦ οὗ τ ὶσῖ 1 δανο Του ἰπ Ηδῦγον, δηὰ οὐ] θὰ 
τοὶ ΕΟ οβὲ βίοι (88 1 15 ὉΥ ἴ86 1.616) Ὀπὲ 186 ῬΑΣΔΌ]68; ἴο ἩΒΙΟΝ τ ΤῸ Ἰοϊηραὰ 
ἘοοΙ οϑἰδδίθϑ δῃὰ {π6 ϑοηρ οὗ βοηρθ, ὑπαὶ [86 δοἰ]οοιΐου τοῦ ἴμ6 Ὀοίῖον σϑϑοια 6 
186 ὈοΟκσ οὗἩ ϑοϊίοτιου, ὈοΪδ ἱπ ΠΌΤΩΌΟΡ δηὰ δι Ὀ]θοῦ-τηδιοσ. ΤἘ6 δβοοοηὰ ἰδ ποὶ οἱ 
811 ὑὸ Ὀ6 ἰοπῃᾷ διδοηρ 86 ΗΘΌΓΟΥΒ; απὰ [86 δίγία ῥ᾽ ΔΙ δῆοντβ ἐμαὺ 11 15 οὗ ἀτοοῖς 
οἱ σίηδὶ ; δηὰ βοῦ!α δποίδηξ ἩτΊ618 αἰἴγτη ἰπδὲ 1ἴ 16 (6 ποτὶς οὗἨ ῬΆ1ο 186 6. Α8 
τογοίοσο (δ6 ΟΠΣΟΣ τοδδ ἴ86 Βοοῖίο οὗἩ ΨΦυάι ἢ, απὰ Τοῦϊτ, απὰ οὗὨἉ ἴπ6 Νίδοοβοοϑ, 
Ῥυΐϊ ΒΟΒΘ ΝΟΥ ΒΕΟΕΧΡΕ ΤΗΕΙΕ ΔΜΟΝῸ ΤῊΣ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ΒΟΒΊΡΤΟΒΕΒ; 80 ΠΠΚονεΐδα ᾽ξ ΣΩΩΥ 
Τοδαὰ ἐμιθ86 ἔἧνγο ὈρΟΪκα" [(μδὲ 16, ΕΟ εἰ δειουθ δηὰ 186 ΥΥ Ἰδάοπι οὗ ϑοϊοιμοῃ], “ Ὀυὲ 
ποΐ Κ0γ εδἰαδιἰελὶπρ ἴλ6 αμίλογίϊ 07 ἐοοἰδεϊαείοαὶ ἀορτπαϑ."" 

μἷ8 ῥγοΐδοα ἴο δ θγου δὰ δα ΤΏΓΟΒΟΡ 84γ8 τπδὺ {πΠ6 Βοοῖὶκ οὗ Βαγαοῖ (δε Βοτῖθα οὗ 
“7 γθι δ ἢ 15 ποῦ τοδὰ ᾿π ΗἩΘΌΥΘΥ,, ΠΟΡ χϑοοϊνοα ὈΥ (Π6 ΗΌτον ; νεοτοίοτο δ6 ρδεβοὰ 
1ῦ οὐοσ. ὃ Ιη δἷδ ργοίδοα ἴο Πδηΐοὶ δ δίδίθ μὲ {μαῦ Ὀοοὶς μαὰ ὨοΙ μον [Π6 ΒΙΒίΟΓΥ οἱ 
ϑυβδηπδ, ΠΟΥ ἴπ6 βοηρ οὔ 6 ΤΈγοο ΟΝ] άσοη, πὸ ἴπς [Δ Ό]66 οὗ Βο] δπὰ (86 Ὥγαροπ ὁ: 

Ὁ ΣΝ [8 ἃ ΤΟΙΤΩΔΥΚΔΌΪΟ (δεῖ, (Παὶ που 186 ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ δηὰ ἰηδρίγοδ ῬΟΟΚΘ Ἤ6Γο ἱπίοτ- 
αὐλὴν ἀνθ δὲ 8 ὙΘΥῪ ΘΑΓΙῪ ροτγίοά, γοῖ, ἰῃ 4}} τὴ06 δηοίθηϊ τη βπΌ δουρί οὗἩ ἰδ 1Διη Ὑ υἰκαῖο, 
“6 ἢπὰ ἴπ οΪ1Ἰοϑα σοῃηποχίοη Ὑἱτἢ [ῃ6 δΡΟΟΙΥΡὮ ΔΙ θοοῖκβ, [ποθο ῥγαΐκδοθβ οὐ Ψοσζοζηθ ἰῃ ὙΠΟ ἢ 
189 ἌΡΟΟΙΤΡΒΑΙ ὙΓΙΠΧ5 ΔΓ γεὐεοϊοά. (Ηοάγ, ἀθ ΒΙὈἰογτη Τοχιῖῦυθ ΟΥκἰπδ θ.5, Ρ. 662.) 
ἴῃ δὶ} (ῃ9 οδυ τοῦ ῥχίηλοὰ οἀϊιίοπϑ οὗἉ ἴΠ6 1,δεῖη ΒιΌἷ6, τ. Ηοὰγ δα άβ, τ δβαπηθ ργοϊίοσιιϑβ 
(οσ ργοίδοεϑ) ἃσζὸ ἰουπμά. (Ἰ0ϊ.) ϑα δου ΒΥ ἴὸ ἴπ6 τοίοστηδιίίοη, ΒΟΥΤΘΥΟΣ, 8 ΠΟῪ (Οστη 
858 ἱπίτοάπορα, δηᾶ ἴΠ686 ΒΟΣΙ Ρ[ΌΓΑΙ ἼΟΣΒ ὝΘΙΘ Τοιηογοὰ ; δὲ ἢσγδι οδυ Οὐ Υ δηὰ 
ΤΆΓΟΪΥ; (Π6, δον τ06 ἄθογοο οὗ ἴ᾽6 80- δ] Ἵοοπης] οὗ Ττοπῖ, Τοῦτο ἤἴΘΟΪΥ δὰ ἴτο- 
4ΌΘΠΕΠΥ; δηᾶ δὲ ἰθηρίῆ, ὉΠῸΟΥ 8 Ρ4] βδῃοιίοη, ὈΟΪΙΥ͂ δα δἰμγοϑὶ πηΐγ ΓΒ}, 1π ΟΥάογ ἴὸ 
δάνδησο [86 ογεαϊῃ οἵ [6 ΔΡΟΟΥΥΡίΔΙ ὈΟΟΚΒ, δῃὰ τὸ ονίδίπ (οσ τθπὶ [Π6 εδιϊτηδιθα οἵ ἰῃ- 
δρὶγοὰ τυ ηχβ. ΤὍδθ ῥτοοίδ οἵ ἴὨ686 ἴλοϊδ δζὸ χίνοη Ὁγ [86 Βου. α. Ο.. σογδασ, ἰῃ ΡΡ. 51] 
-78. οὗ Ὁγ. Ιρδηάοσ τὴ Ἐπ5᾽8 ἼνῸ 1 ἰίοτβ᾽" δἀὐάγοδθοαά ἴο Ὠΐπι, πὶ ὶ8 “ Βερ]γ." 
Ἰοηάοῃ, 1826. ϑνο. 

πο ορς ἐτἰἀπὶ ορῦβ πουχίηὶ τ βίγο σοηϑθογαυὶ, ἱημοσργοϊδιείοηθσῃ υἱὰ οἱ ἰςοὺ ἐγίασῃη 83.810- 
Τοοηἶδ νοϊπλΐηυτα ; Δ΄αδίοίλ, ᾳυι8 Ἠεῦτωὶ αγαδοίαε, γυ]ρσαὶα δπίδτῃ οἀϊῖο Ῥγοσεγδία νοοσϑδῖ: 
(Οοείειλ, φαδτα ατωςοο Ἐκοϊοβἰδίθη, 1,διπα Οοποϊομδίοσοση, ροδβιπλιβ ἀΐοογο; δὲ, “φεϊσίν, 
ηποὰ ἱπ ποβίγὰ ᾿ἰησυᾶ νογίϊτον (ἰδπείουτη Οδπεοογαπη. ΕὐτίοΣ οἱ Παναρετὸς, ὅ6διι Η}}} 85]- 
τοῦ Πθοσ, εἰ αἰ9 Ψενδεπίγραφος, απὶ ϑαρίεητ8 ΒΔΙΟΣΔΟΠ8 ἐπδουὶ δῖα. Οὐόγαπι ῬΓΙΟΤῸΠῚ 
Ἡερτγαίουση τοροσὶ, πο Επςοϊοδίδδιίίουση, πὶ ἀρπὰ 1 εΐποδ, βοὰ Ῥαγαωῦοΐαδ ὑχεθηοίδίυσ, οὐ 
ἡπηςε ὀγαηὶ Εκοϊοδἰαδίοϑ οἕ Οδηκίουμι Οδη ἸΟΓΆπι ; υἱ δἰ πιΣ]ξυ ἀΐποτη ϑϑδ]οπμοηΐθ, ὩΟη 80] πὶ 
ΔΙ Οσοσγαστη Ὠυχμλοσο, δϑὰ οἐΐδπι τηδίοσίαστιτλ ρΌΠΕΓΟ, οοραμπαγοῖ, ϑοουθμθῃδ αραὰ Ηοῦγεθοβ 
Τυδαῦδσα οδὲ, αυΐα οἱ ἰρ86 βέγ]ι8 ατεθοδῶλ οἰοχυρηκίασα τοὰο]οῖ; δὲ ΠΟΠΏΏ]}} βοτὶ ρίοσατ γο- 
ἰογαπι πο 6886 υ ἀεὶ ῬΗ]ΟηΐΦ αἰ τωδης. δίοαι ογρὸ Φυάϊ, οἐ Τοὐΐ[ 5], εἰ ΜδεἊβδθθο- 
Ττα ᾿ἰτοσ ἰορχὶς φαϊάοηη ΕΟ 58[6, δε ΓΝΤΕΒ ΟΑΝΟΝΊΟΑΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΑΒ ΝῸΝ ΒΕΟΙΡΙΤ, δὶς εἰ 
ἵμθος ἄπο νοϊυαπιίηα ἰομαὶ δὰ εὐ βοδείοποιλ ῥ]ο ἷδ, πο δὲ δαοίογιϊδίοση ΘΟ Ο] 5: ΔΒ ΘΟΣΌΠΙ 
ἀοστηδίπτῃ οοηῆεϊηδηάδῃ.᾽" Ῥχεῖ. ἰὴ ᾿ἰῦγοβ δδὶ!ομηοΐβ, Ορ. ἰοῦ. ἱ, ῬΡ. 9838, 939. 

5 ΤΌ γάτα δυΐοπιὶ Βαγαο, ποιδασιὶ ε7.58, φαΐ δρυὰ Ἡθῦτεθοδ πὲς ἰερίίαΣ ποο Βαθεΐτγ, ργα- 
ἰοστηἰ ίπι3." υξίδεο ἴῃ «“ογοιαΐδιω, ΟΡ. ἴοτ. ἱ. ἢ. δ54. Ῥατγίβὶἰδ, 1698. 

4 « Οαὶ [δε]. θοῦ Πδη 6118] δρυὰ Ηεθγος ἢος ϑαϑαηηθ μαδοῖ ᾿ιἰδίοτίδπι, πεο Ηγταηυπὶ 
ἐτίαπιὶ Ῥαοζοζιτη, ἢθ0 Β6}}5 Ὠγδοοηίδαμο (ρα δ8." Ργρίδιϊο ἐπ ᾿δμΐοὶ., ΟΡ. ἴοι). ἱ. 
Ῥ. 990. 



496 Οκ ἔ)ιε Αροογυγλαὶ Βδοοῖς 

απ ἴῃ ΐ9 ργοίβοοα ἰο (86 ὈοΟΚΒ οὗὨ ΤΟ  δπὰ οὗ Φυάμ 3, ̓ ς οἰαγαοίοτίβοβ (μοπὶ 88 
ἘΡΟΟΤΥΡΒΑΙ δοιὰ ποῖ γϑοοϊνθα Ὀγ {|| 6 68. ᾿ 

ΕὙχίδοῦ : “ἴῃ (86 νΕΥΥ ἰοχὶ οὗ {μ6  υἰσαῦῖο Φ τόταα ποῦθβ τ] 0Π6 πηοβὲ βοτυρυΐουβ 
ΑΓΕ ΘΥΟΣΥ ΔΡΟΟΤΥΡΒΑΙ δααἰιίοη ἴο (Π6 βδογοὰ ἰεχὶ: δπὰ μδά {μὲ 1μδιΐπ ὁμβαγοι θὰξ 
μοοάρα [86 ὑβδοβιηρδ οὗ Βοῦ στοδῖ τηδδίοσ οὐ 818 βυ δ)]θοῖ, Βεῦ Β10]6 πσου]Ἱὰ Ὥθνοῦ 
αν Ὀθοη οοπίβην παῖδα ὉΥ ᾽ζ8 δρυτίοιιϑ ΘΧΟΓΘΒΟΘΏΟΘΒ; ΠῸΓ ποῦ]ὰ {μ6 ἔαίμογθ οὔ {86 
Οομποὶ! οὗ Ττοπξ πᾶνε πηϑὰθ 8 ἀδοϊβίομ δ11κὸ ἀϊδογθά! 0 ]6 ἴο {μεῖς σοραϊδιοη 88 
Βομοΐαγα, δηὰ {δ οῖγ ἱπύθ τι δῃα δἰ ΠΟΟΥΣΥ 88 ΟἸ τ ϑι 1808." 5 

(10.) βσχενυβ, ἃ ργοβυγίος οὗ Ααυ θα, το τδῷ δὲ ἤγεῦ ὑπ ἔγϊθπαὰ δηὰ δἤοσ- 
ΜΑΓΒ {86 ὈΪΓΟΙ ΘΏΘΙΩΥ οὗἩἨ Φογοπια (Α. ν. 390 οὐ 8397) ἴπ δὶ8 ὀχροβίϊοῃ οἵ {δ6 
Αροϑιε8᾽ Ογεθᾶ, μβανίῃρ οἰϊοα 2 'ΤΊπν. 11]. 16. 56γ8: ---ἰὸ 10 (Βογείοσα βθέταβ ῬσΌρεσ ἵπ 
1816 Ρἷδοθ ἴῶ δῃυπιοσγϑία ἴῃ6 ὈρΟΪΒ οὔ 6 ΟἹ]ὰ δπὰ Νενν Ταοβίδσιθης, τ μϊοἢ δοοοσγάϊην 
ἴο τα ἰγτααϊιίοη οΟΥὗὨ ΟΣ διησοϑίογβ δγὸ Ὀθ ουθὰ ἴο να Ὀθθη ἱπϑρίγοὰ ὉΥ ἴα Ηοὶν 
ϑρίγιῦ ΒΙπηβοὶ ἢ, 85 τὸ αν γοοοϊνοα (ῃ6πὶ ἔγοσι {86 τηοπυπιοηίδ οὗ ἴθ (δίμοσα. Οὗ 
186 ΟἹΪὰ Τακίδπιοης ἐβογείοσο ἴθ 186 ἢγβί ρίδοθ ἔμογθ βαυα Ῥθθὴ ἀεἰνογοὰ (μὲ ἔνθ 
Ῥοοΐκθ οὗ Μοϑοβ, --- ἀϑποβῖβ, Εἰχοάυβ, [μον συβ, Νπιῦοτα, θυ ογοθογ. Αἶος 
1656 [8.6] 968618 Νάνο [7οβυδ ἴΠ6 δοὴ οὗἩ Ν᾽ ἢ], δηὰ Φυάρεοβ ἱορεῖπον στ Βαϊ. 
Νοχὲὶ δῖα ἴμ6 ουσ Ὀοοΐκβ οὗ (πὸ Κὶπράοτῃβ, δῖοι [ῃ6 ΗΘΌγον 8 τθοκοη ἵνο. ὙΤΠ6 
Ἑοπιδΐηβ, τ μΙ ΟΝ ΔΥῸ οδ] οὰ 186 Βοοκ οὗ ἢ δγ8 [οὐ ΟΒγοηϊοΐθ5}, δπα ἔνσο Ὀοοκβ οὗ 
τα [δαὶ ἱ5, Εἶτα δῃὰ Νοδθι δ} τ ἰσ ἢ (ΠΟΥ ΤΘΟΚΟΏ 88 οπ6, ἀπὰ Εβίβοσ. Μοτγο- 
ονοσ, οὐ (86 Ῥτγορδοίβ [18Β6τὰ 8.6] βαίδῃ, «δγοσηΐδῃ, ΕΖΟΙ6], απ Π δηΐεὶ : θϑβιάθβ, 
οπα Ὀοοΐς οὗ 86 ὕπεϊνο Ῥχγορδείβ. «“00Ὁ αἷϑο δηὰ ἴΠ6 Ῥβδ]η)8 οὗ Παν]α ἃγὰ ἀἰβιϊπος 
Ὀουκβ. υΐῖ Βοϊοιιοι ἀοϊ!νογοὰ ἴθγοο θοοῖκβ ἰο {86 ΟΒυγχοῖὶι,---Οσονογῦ8, ΕἸ Ο] οαιαϑίθϑ, 
186 ϑοης οὗ δοῆρβ. ἵν 10} (8656 186 Υ σοποϊυαἀοὰ (μ6 ὈΟΟΚΒ οἵ μα ΟἹ Τοϑίδπιοης." ὁ 

Αἴον ρἰνὶηρ 8 οδίαϊοσιο οὗ [μ6 Ὀοοῖβ οὗἩ 186 Νανε Τοϑίαπιοπί, Βυβηυβ δαάβ: --- 
“ ΤΏο56 ἃσγὸ ἴδ6 Ὀοοϊκα το {86 ΑΊΒΟΥΒ Βανὰ ἱποϊυἀοα ἴῃ 186 οπ, δπὰ οἱ οὗ 
ἩΙΘΒ ΠΟῪ που] οϑίβὈ]Π 188 186 δβϑουιοπμδ οὗ ΟΣ ζα:. [10 ουρῶῖ, βονονοσ, ἴο Ὀς 
Κηονῃ, ὑπὸ ὑΠ6ΓΘ ἀγα δἷδο οὔμοσ ὈΟΟΚΒ τ ΒΙΟΝ ΔΥῸ ποῖ σδῃοπίοδϑὶ, Ὀὰΐ τ] ἢ Βᾶνα 
Ὀαθη ς8]16ἀ δοοϊοσιϑαίϊ σαὶ ὈΥ ΟΣ ΔΗΟΘΒΌΟΤΒ ; 85 {86 ΥΥ ἰϑάοπμῃ οὗ δοϊομπιομ, δῃα δῃοῦβουῦ 
το ἢ 18 οΔ]16ἃ {πὸ ΥΥ ̓Ἰδάοτῃ οὗἁἨ ἴμ6 ὅοιι οὗὨ βΊγϑοι ; δπὰ διηοηρ ἰδ6 1,60}Π8 15 σα] ]οὰ 
ὈΥ 86 πδπιὸ οἵ ΕἰφοἸ δι ϑιϊσυϑ; ὈΥ ΒΙΟΝ πδπιθ 15 ἀθηοῦοα ποῖ [86 δυΐμοτ, Ὀαὶ (86 
ὉΔΙ1Υ οὐ ἰδ6 ὈοοΚ. ΟΥ̓ ϑδῖη6 σϑηκ 18 {86 116 ὈοΟΚ οὗ ΤΟ, δὰ υάτ, ἀπὲ 
ἧς ὈΟΟΪΚΒ οὗ ΜάδσἼοδθθαδ..... 411] τ δῖοι ᾿πάοοὰ 86 πουϊὰ αν ἰὸ ὃ6 σοδὰ ἴὴ 
οδυγοθθβ, Ὀυΐϊ ποῖ ἴο Ὀ6 Δ]]ορεὰ ΌΥ͂ ὙΔΥ οὗἉ δι ΒΟΥ [ῸΣ σομβγιαίηρ γί ῖο]68 οὗ (18. 
Οἰλεν δογρίωγεβ δον οαἰϊρά ΔΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, τσλιοὺ ἐλεν τοοιμμὰ ΚΟΥ͂ λαῦε ἰο δὲ γεαὰ ἴπ 
ολεγοῖλοδ. ὙΒΟΒΟ {πιηρθ 1 δανο ᾿πουρῃῦ Ῥτοροῦ ἴο Ρυῦ ἀονγῃ ΒΕΓθ, 85 γεοοϊν ὰ ἴσοι 
ΟἿΓ διησοβίογθ, (ὉΡ ἐδθ ἱπίοττηδιίίοη οὗ ἰμβοϑα Ὑἢὸ δγὰ ᾿ϑαγηϊησ ἰμ6 ἢτβε οἱ ϑηθηΐβ οὗ 
{Π6 σμυγοὶ δπὰ οὗ {86 (81, ἐμαῦ {Π6Υ τλδὺ κηον ἔγοτη νμδὺ Του δ! 8 ἴΠ6Υ ουρὰὶ ἴο 
ἄγαν [Π6 ποσὰ οὗ ἀοἀ," δ᾽ Τὸ ἰβ ἱπιροββὶ ὉΪ6 [ὉῸΣ ΔΏΥ {δῖηρ' [0 Ὀ6 ΤΟΓΘ αἰδοσι πιὶπδην 
ΟΥ ἀρφοϊδῖνα [ἤδη {818 σαἰδίοσιο οὗ Βυβηυ. 

᾿ Αἀάγοεαδίηρ ἴΠ6 Βίβμορϑ ΟἸγοιηδίαβ ἐπὰ Ἡοϊοάοτῃβ, 6 8808: --- “ ΜΠΊΓΡΑΣῚ ποὺ ἀοβῖπο 
Θχδοιοπίβ νεβῖγρο ᾿πβίβ Ὁ 8Π|: ΟΧῚρ 5 οηΐπὶ αἰ Τάργυτῃ Ομ] ἄξθο βουτηοηθ σοῃϑογίρίαπι 88 
Τακὶηαπη δι ]απὶ ἴγαθδπι : ̓ἰὈττιπὶ αὐΐχῃο ΤΌΝΔ, θαι Ηρργρεὶ ἀθ οδίδ! ορο Ὀἰνίπαγυπι 
δου ρίπτασηιπι βοοβηῖοδ, ἷ8, 480 ΑΡΟΟΣΥΡΙΒ τηοσηογϑηίΐ, ταβηορασιηῖ." Ῥυείεϊο ἴῃ Τάδττιπι 
Τορίς, Ορ. ἴοτῃ. ἱ. Ρ. 1158: 
 Αρπὰ Ηοῦτοθ ἰδοῦ πα ἢ} ἱπίοῦ ΑΡΟΟΤΥΡδδ Ἰορίζαῦ; συ}ὰ8 δαοίοτι45 δὰ τοδογαπὰδ 

116, δ ἰῃ σοηϊδηθοποιι υϑηΐαπξ, τηΐπυ8 ἰάοηοδ Ἰμἀϊοδίατ." Ργεοίδιϊο ἰῃ Πργαπι Φαάί, 
ΟΡ. ἴοπι. ἱ, Ῥ. 1170. 

5 Ῥτοῖ, δῖονγο ου ἴδ ΑΡροσγυρῆδὶ Βοοῖβ. ΒΒ] οίμοοα ὅδογα ἴοσ Αρτὶ], 1854, Ὁ. 804. 
4 “ἘΠ᾿ ἰάθο, ατθ βαπὶ Νουϊ δὲ ψείογί8 Τ ϑιδιηθηςὶ γοϊ απυΐ 8, αυ88 ΒΟ ἀπ ΤΠΒΊΌΓΟΙΙ 

ΓΔ ΟΠΟΣῚ ΡΟΣ ἰρβυπη ϑρί γί τιτὰ απο ἱπδρί γαῖ, σου αν οἱ 606 ]6 5118 ΟἩ γί διὶ ἰγβά δ, 
σοσαροῦθ 5 υἱάδίυν Βος ἐπ ἰΙοςο ουὐἱάθηϊὶ ΠυπΊΟΤῸ, βίους εχ Ῥδίγατι πο ΘΠ εἷβ ΘΟσΘρίΠιι8, 
ἀοβίρῃαγε. 1ίδαμο Ὑ οἴογβ Τ βίβσθητλ οτηπίατα Ῥγίπιο Μογϑὶ χφαΐηηαο ΠΙδτὶ βαπὶ ὑγρά ἰεὶ,--- 
ἀσμῃο815, Εχοάυβ, 1δνιτουθ, ΝΌΠπιογιβ, ᾿ουϊοσχοποιηίυτη. Ῥοσὲ δδθο δοδὰ5 Νάγνα, οὲ Ψαάὶ- 
ΓΠΠ1Π|, δἰ πη} σαπὶ Καῖ, Οπδίπος ρῬοδὲ ες Εορποσχίτῃ 11 τὶ, αὰοθ ΗΘΌγϑοὶ ἄυοβ παπιογαπς 
Ῥαγδιροπθπα, ααΐὶ Πίοταμ ἀϊείμν Τέθετν, οἵ Εβάτα ἄπο, χαίΐα δρυὰ 1}108 εἴηρτι!! σοτηρα- 
ἴδηῖαγ, εἴ Ηοβίοσ. Ῥγορβοίδτγιπι ὑεσὸ 188188, Φοτοτηΐαβ, ΕΟ οὶ, οἱ Πϑδηΐοὶ. Ῥχβίδγοι 
ἀυοάεδείπη ργορμοίδγυτῃ 6 Γ ππα8. Φοῦ αυοηπε οἐ Ῥεαϊπιΐ ᾿λανϊὰ βίπρπὶ βαηῦ τὶ. 801ο- 
ΤΟΙ ΥΟΙῸ ἴτοϑ ΘοΟ οδίθο ἴγϑ 14}, Ῥτγονοσῦιβ, Ἐποϊοβίαβθδβη, οἱ Οδηιίοα Οαπεϊοοσηη. [Ἃπ Ἡϊς 
σοηοἸυβογαηῖ παπιοτιπὶ ΠΙ Ὀτόττιπὶ ' οἰογὶβ Τ᾿ αδίδτηοπιῖ,᾿ Εσπῆπὶ Εχροδίτῖο ἴῃ ϑυταθοὶ. Αροϑί. 
ἱπ τ86 Αρροηάϊχ ἴο Ουργίδηβ ονκβ, Ρ. 26. Οχοηῖ. 1682. 

δ ΦἨφς βυηΐ, ἀπδὸ ΡΘΙΤῸΣ ἱπίγα ΟΒΠΟΏΘΙι ΠΟΠΟΙΪϑοταπὶ, οἱ ἐχ χυΐϊραδ Πιἀοὶ ποβίγρε δβδβευ- 
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11.) Αυαύβτινε, Ὀιβθορ οὗ ΗἸρρο Βορῖαβ ἱπ Αὐγιοβ, 15 {86 ΟἿΪΥ ζδίμον (μαΐ στοῖο 
ὙΪΙΙη [86 θτεοῦ ἴουγ υπάγραά γ ΘᾺγ8 οὗ ὑπ6 ΟἸ γί βίϊαπ τὰ ἴ, τ]ὸ, 1ῃ 818 σαίδίομα οὗ 
186 Ὀοοῖκα οὗ ϑοσιρίαγα, βθϑίαβ ἴο ἔάνουν {Π6 ἱπισοδυοίίοη οὗ [16 δροοσυρμαὶ θοοκκ8 
Ἰηἴο {86 βαοσθὰ οαῆοῦ, δῃη ἰηυθδιϊσαίοη οὗ ἐμαΐ οαἴδίοσιο, μουσανοῦ, σοτωραγοὰ νυν ἢ} 
ἢ18 σοοογχά θὰ ψιάσταθηῦ σοποογπίης ἱπαϊνι δὶ ΔΡΟΟΣΥΡ ΑΙ ὈΟΟΪΚ8, νν}}} βίνουν ὑπαὶ 6 
γϑοομηϊδοα 88 οὗ ἀἰν!ηθ δὰ ΒΟΥ Υ ΟἾΪΥ ἴΒο56 θοοΚ8 σοι στο, ΟἸ]οσσὶησ [π6 7υὰρ- 
τηοθηΐ οὗ [{Ππ δηοϊοηῦ «ον ῖ88 οατοῖ, δηὰ οὗ (86 μοσὰ “688 ΟἸγιϑῇ δπὰ ἕω ἰπϑρίγοὰ 
ΒΡΟΒι168, δάχα!δ ὕο Ὀ6 ἙσΒΠοηϊοΔὶ. 

ϑροακίηρ οὗ (πὸ ἀΠισομί δι ἀοηΐ οὗ δοτρίασθ ἢ6 888 : --- “ Ιη {Π6 οΔποι σα] ϑοτῖρ- 
ζΌΓΟ9, ΒΟΎΤΘΝΟΣ, 88 ἸΔὉΟἾ 88 ῬοΟΒΒι Ϊ6 ἰοὺ ἢΐπὶ ζΌ]]οὐν 1ηΠ6 ΔΌΒΟΥΠΥ ΟΥ̓́ 186 οδιβοῖ!ο 
σΒυγο 68, διημοην τε Οἢ 86 ἰζοβα ΒΊΟΝ ἀσβογνοὰ ἴὸ βανα δροβίο σα] 8668 δπὰ ἰοῖ- 
ἰ6γ8. ΤΓΐβ τῦἷο ὑποσγθίοσο ἢ ν“}} οὔδοτνθ τι τοζαγὰ ἴο οδῃοηΐοδὶ δου ρίατοβ, {Ππ|ᾶΐ 
Β6 ΤΩΔΥ ῬΓΟΙῸΥ δύ}! 88 ἅτα σϑοοϊνθα ὈΥ 8]] σδί οὶῖο σδυγοθο8 ἴο {πο86 τ ΒΊΟΝ βοιμο ἀὁ 
ποῦ γτϑοοῖνθο. Βαῖῦ πὶ τοράσὰ ἴο ὑποβ6 τ] ἢ ἀγὸ ποῦ σϑοοϊνθα ὉΥ 8]], ἰοὺ πΐπι ρτα- 
ἔδυ 1πο86 νυ οἢ 8. σϑοοϊνοαὰ ὈΥ͂ ΤΠΔΩΥ͂ δπα τροσο ἱπηροτίδηῦ ΟΠ ΌΓΟΒΟΒ ἰο ἴΒο86 το] 
ΔΤῸ Γοροϊνοα ΟΥ̓ (αν ΟΠ ΤΟΙ 68 οὗ 1688 Δα ΒΟΥ. ἫΝ δον νοΥ, δ6 83Που] ἃ βηά ξοπὶο 
τοοοινοὰ ὈΥ ὑμ6 στϑαῖου ΠΌΠΠΟΣ οὗ ΘΒ ΌΓΟΙΙΟΒ, ΟἰΠ 68 ὈΥ {86 τῇοτο ᾿ρογίαπῦ [0ΓΥ 
δηλ η6η17 (τ ΒΟἢ ΠΒΟΥΓΟΥΟΥ Ὑ01}}} ΒΟΔΓΘΘΙΥ ὨΒΡΡΘΏ), 1 ὑμίπκ τδαῦ δυο ον ρίυγοβ ουσὰὶ 
ἴο Ὀ6 δοϊὰ ὈΥ [ιἰπλ 85 οὗ οαυδὶ δας μβοΥῦγ. 
“Νον, ἴ86 δῃϊίσο οδῆοῃ οὗὨἨ δοχίρίαγο, σο ΘΓ Ρ τ Βἰο ἢ 16 Β86Υ ἰπαὶ {15 σοη- 

δ᾽ Δοσα θη 18 ἴο Ὀ6 οὐβογνοά, 185 οοηϊαϊηοα ἴῃ [686 ὈΟΟΚΒ :--- ΕἾνο οὐὗἩἨ Μοβοϑ, [Παΐὶ 18, 
(ἀοποβ8, Εἰχοάυϑ, [μον τΐουθ, ΝΌΠΛΡΟΓβ, Πθα ΟΓΟΠΟΤΩΥ ; οὔα Ὀοοὶς οὗ 76808 Νάνο; 
οὔ οὔ{πὸ Φυάρσοθ; οπ6 δι}8}} ὈοῸΚ οδ]οὰ Βα, τ] ἢ Βοθηβ σαῦμου ἰο Ὀοϊοησ ἰοὸ 
16 Ὀαρίππίηρ οὗ (86 Κίησάοπιβ; ἴμοη, ἐμ6 ἔοιιγ ὈοΟΪ8 οὔ (6 Κίηράοιῃβ; δῃὰ ἔνο 
οὗ {86 ᾿Υ͂ΡΕ ἢ ογ ρέαμα [Βοχμλδίηβ, (μὰὲ 18, 7 δη δ 2 ΟἸγοῃ ο 65], ποῖ [Ὁ] ον ηρ ΟΠ6 
δηοῖμογ, Ὀὰϊ ῥγοσθθαϊηρ 85 ἴὑ ΜΟΥΘ ῬΆΓΆ116] ὈΥ {86 3146 οὗὁἉ Θὁ80} Οἴου. ὙΉδβ6 ἅΓΘ 
116 Βίδίοτ! σαὶ κ8 ὙΏΟὮ σΟὨ ΔΙ 8 ΒΌΘΟΟΒΒΙΟῊ οὗὨ ὑἰπ|08 δηα (86 οΥοΣ οὗ δνθηίβ. 
ΤΒΟΡα δγὸ οὐβοῦβ ποῖ ἀο ποῦ οὔβοσνο {μὶ8 ὁσάϑῦ, δηἀ ὅγὰ ποῖ σοπποοιῖοα ἰορβϑί θοῦ: 
88 οὐ, Ἰοῦϊι, Εϑίμον, Φυά, απ 186 ἔνο Ὀοοία οὗἩ ἴῃ6 Μδσοσαῦθοβ, δπὰ (ἢ6 ἵντο 
ὈοΟΚΕ οἵ Επάγαϑ, νυ δῖ οἢ ἡτῷ 866 ΟΓ (0 (ὉἸΪον 816 οΥὐὰοΣ οὐ ΒΙΒΌΟΣΥ ἀ}0}} [Π6 
δηὰ οὔτπ6 Κίησάοτῃηβ ἀπὰ ὑπ 6 Ῥαγα]ροσιθπα. Ναοχῦ ὅσγὸ [86 ῬΓΟΡΠΟΙΒ ; διηοηρ τί οΣἢ 
8τ6 ο6 Ὀοοΐκς οὗ τῃ6 Ῥ54]π|)8 οὗ Πανὶ, δηὰ (γα οἵ δοίοπιομι, {μ6 Ῥγονθσῦβ, δοηρ οὗ 
Βοϊοιηοη, δηὰ Εἰοϊ οϑἰαϑίθθ. ΕῸΣ ἴμοβα ὑνγο ὈοΟΚΒ, δ΄ ̓ βάοτῃ δπα ΕἸ ο] δ᾽ αϑίϊοβ, ΔΓ6 
ο4]16ἀ ϑοϊοπηοπ δ οὐ δοοοιηῖ οὗ βοπιθ σοβϑιῃΐδηςσε [ἴ0 ἢΐδ ΓΙ ΠΡ]: [ῸΣ ἴἰ 18 ὙΘΓΥ 
ΠΟΘΙ θα] ανοὰ ἐμαὶ ἸΠῸΥ ᾿ΟΓο τυ τἴ6η ΟΥ̓ 5088 ἴμ6 8ο0η οἵ δ΄ δὶ; περ ῖς ἢ ὕσΟΚΒ 

οὕανοῦ, δίποο ΠΟΥ δΥ6 ἀν τοοοϊνοὰ ᾿ἰηΐο δυῦ δ οΣ Υ, ἃΓῸ 0 Ὀ6 τοοκοπρὰ 
δίῃ ηβ Ργορβοιίςαὶ Ὀοοκθ. 7]}ιο γαβὺ σὰ [86 ὈΟΟΪΒ ΟΥ̓́ΉΠΟΒ6 γὙῆὴ0 8Γ6 ὈγΟΡΕΥΪΥ σα] θὰ 
Ῥτορβοῖβ; 85 ἴπ6 βούθσαὶ Ὀοοκβ οὗ {π6 ἔνγαῖγα ργορβοῖϑ; πιο Βαϊ σ )οϊποὰ ᾿ορσ ΠΣ 
δὰ πονοῦν ϑαρδγαίθ, ἀγὸ σϑοϊκοπθὰ οὔθ ὈθῸΚ. Τῇ πϑμλ68 οὗ νυ ἢ ργομίμοῖβ ἃΥΘ 
ἴποβο : Ηοβοα, 906], Απιοβ, Οὐ δάϊδι, Φοπδὰ, Μίσδι, Νά δυπι, ΠΑΡΆ ΚΚυκ, Ζορ δηΐδἢ, 
Ηδαρσραὶ, Ζεομαγίδῃ, Μαδοῦ!. Αὐὔδῦ ὑμοπὶ δγθ θυ ργόορβοῖθ οὗὨ ἰδγρθγ ν ]ιι68 : 
τη )ογοπ 8},  Δηΐοὶ, ΕΖΟκὶ61.."2 [Ἴ86 1160 οὗ [16 .- οὔ (δὲ Νὸνν Ταβιδιηθηὶ 
1ς ᾽ῖ6 ποῦ ὨΘΟΘΕΒΒΙΤΎ ἰ0 τοϑοϊζο.] 

τἰοη68 σοηϑίδγο νοϊμεγαπί, ϑοίοπά πὶ ἰδπηθ εδὶ, ᾳυοὰ οἱ δἰϊϊ Π τὶ δυαηῖ, φαΐ πο διιηῖ σαηο- 
Πἰςὶ, βεὰ βοοΐδδίαδέϊοσὶ ἃ τΤηΔ) ΟΣ .5 Δρρο τὶ δαηῖ; πὲ δδὲ ϑαρίθηϊα οσμοη δ, οἱ δ]1ὰ 
δαρίοηιία απ ἀϊοίιαγ Α}1} δίγασῃ, ααὶ ΠΟΥ ἀριυὰ Ι,δἴϊηοϑ ἰτος 'ρ90 ζε πο σα] υοσδῦυϊο Εςοἷο- 
δ᾽ αδτϊο 9 ἈΡΡΟΙδίαγ, πο γοσαῦμ]ο πο δυςίον 1106}}} βαεὰ βοσί ρίαγες 40 8}1188 σορηπομπδία 
65. Ε)υδάδπι ογά 18 οδὲ 1106 }}18 Τοῦία;, οἱ Φυά τ, οἱ Μασσδθοσυηὶ ἰἰυγὶ. .. .. . θια 
οπγηΐα ἰοχί φαϊάσηι ἴῃ 60ς168118 γοΪπογαηῖ, ΠοΠ ἴάτήθῃ Ῥτοίοττὶ δὰ δυοϊογιδίοπι οχ 5 ΠΟΙ 
ςοηβιτηδηάδηθ. Οἰίεγαϑ ὑετὸ δογίρίωγαε ἀροσγγρλας ποριέπαγμηί, σμας ἐκ ἐοοίεεία ἰεσὶ ποἰμε- 
γιπὶ. Ἡρς ΠΟῸΪ8 8 ραϊγι θυ, υὐ ἀϊχὶ, ἰγβά δα ορροτγίαηππὶ Υυἱδυτη οδὲ ἢοο ἴῃ ἴοςὸ ἀοβί το 
δὰ ἱπεισιιοι οηθτηῃ ΘΟΓΆΠπι 4αὶ ὈΓπλδ δἰ δὶ οςο] δα δὲ οἱ οἸοπιοηῖα δβυδοίρίυ πὲ, αἱ βοίαπι οχ 
ααἰθι8 δὲ δὶ ἑοπιἑυι18 γοσὶ 1)οὶ ῃδαυτγίοπάδ βἰηὶ ροςυ]α." Βυδηὶ ΕΧροδιῖο ἰῃ ϑγτῦο]. ΑΡοϑῖ. 
ἴῃ ἴ)6 Δρροῃάϊπχ ἴο ΟΥργίδη β ὕγογκβ, ρρ. 26, 27. Οχοῃηίῖ,, 1682. 

δ Αὐμυδτίπο θοΪσηρ8 88 πο ἢ ΡΟΓΠΒ ΡΒ ἴὸ ἴα ΗΠ 88 ἴὸ 16 Τουγ ἦ σομαΣΥ. Ηο τ 8 Ὀοττι 
Α4.Ὁ. 8354; νδὲϑ ογάδίηοὰ ἃ ῬγΟΒΌν ΕΣ ἰῃ 39]; οοηβοογαῖοα δίϑδορ οὗ Ηΐρρο οχίαβ ἴῃ 8395; 
δηὰ ἀϊοὰ ἰπ {ΠἸῸ γϑασ 430, ἰπ ἴδο τι ϊγὶγ - ΒΔ γοδγ οὔ }ιὶβ ἐρίβοορδίο δηὰ ἴῃ {ἢ βευθηιν -5 1 Χτ} 
γοαν οὗ δἷ8 δβθ. [1ιαγάποσ᾽β Οὐδ ἐὈ1ΠΕΥ οὗὨἨ ἰδ οδρο] Ηϊβίοσυ, ομδρ. Ἴχνϊΐ, 81. ουκυ, 
γο]. 1ϊ. Ρ. 676. 4ϊο. οἀϊξ. 

5. [πη οδηοηίοΐδ δαῦεπι δοτίρίγὶ 8 Θοο  οβίαΓΌτη σα ΒΟ] οαταπι ἀπϑτὰ Ρῥἰατίπιιπι δαοίοτί ἐπίοπὶ 
ΒΕ]ΏΔΙΏΓ: ἱπίοῦ 1188 Β6Π6 1185 δαπξ, {088 Δροβίο! ςη8 δοὰθβ ἤδΡοσθ οἱ δορί β[01.5 δαί ρα 
τοογθογιηῖ, 'Γοποῦὶξ ἰχίίας Βαπς τηοάππι ἴῃ δογίρίατὶ5 ςδπουϊςΐβ, αἰ ὁ6.8, 4180 ΔὉ ΟΠλΗΙρ δ 

ΥΟΙ,. 1. κι 
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Οπ {{|5 ραβϑέδρα οὐὔΓ[ἁ Αὐυρσυϑεϊπα ἴὲ 15 ἰο Ὅ6 ΟὈδβογυθᾶ : 
Ι. ὙΒαὶ ἷβ Ῥγθαπιῦῖα ἴο μἷβ δοσουηῦ οὗὨ 86 Ὀοοΐζβ οοηἰαὶποα ἴῃ {86 σΒΠΟἢ Βθϑσηβ 

ἴο ᾿πιϊπιδῖα, (Πδὺ ΒΓ νγᾶϑ ποῖ δὖ {μα {1{π|6Ὸ ΔΠΥ σϑποη οὗἩὨΎ δοχίρίαυγτα βοι16 ἃ ὈΥ δΔΏγ 
ΔΌΪΒοΟΥΙΥ, τ ΒΙΟἿ ττ 88 τορίσεγδαῖϊῳ δοκηον]οαροά Ὀγ ΟὨΓΙ δ 818. 

2. Αὐρυβιπο᾽β 11βὲ οὗὨ σδποηῖςαὶ ῬΟΟΚ8 Ἀρτο685 τ ὑπαῦ ἴπ [86 Βερίυδρτηϊ νογβίομ, 
ἩΠΙΘΒ (τὸ παν βϑϑῃ ἴῃ ἢ. 484.) γγα8 ἴ86 οτἱσίηδὶ οὗ 4}} [8:6 ὉΓΔΏΒ]8 [108 1ῃ υ86 5τηοπς 
06 1,δἰη ΟἸ γί βυίδηβ. Αὐυρυδέϊπο Ὀοίηρ ἴθ δοουβίοιηοα ἰο ατοοῖκ διὰ 1,βίΐη 
ὈΠΌ]68, ἴῃ τοι 186 δροσεγΒέμηῖ Ὀοοῖ8 δὰ Ὀδθη ᾿ηἰσοὰισοα, γα πηαϑὲ Βαρροϑα (.:- 
1688 νῊϑ Δ Κα Εἷπὶ σοπίγϑαϊοῦ πἰπι86}77, (πδὺ ἴῃ 18 ὀπήφης τ οὗ [86 ῬοΟΚβ οὗ ϑοσὶ 
ἴωτα Βα ἱπίθη θα τροχοὶ ἴο δηυπιογαῖα 86 ὈΟΟΚΒ δὲ ἐμαὶ (ἰπ|6 οοπίδὶποᾶ ᾿π ἐπα 
ΒΔΟΓΘα ψΟΪΌΠΊΘ : [ὍΣ ἴῃ ΤΊΔΏΥ ΟἿΟΣ Ὁ 68 οὗ εἷ8 τὶ ηρθ ᾿6 45 ἀο]νογοὰ Ἠἰ8 
ἀρ! θογαῖθ Ἰυάρτηθηῦ σΟΠΟΘΓΠΙ ΠΡ ΒΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈοΟΚΒ, τοι (86 δἰδίθ65) ἑοσταθὰ κο 
Ῥασί οἵ {86 σδποὴ οὗ ἱπβρίγοα βογιρίυγο. ἢ 

Τῆυδ, Πα δοκπονϊθαρος ὑδαὺ ἴπ6 9618 δὰ π0 Ῥγορμοίθ δία ὑμποὶγ χεΐμπση ἰηΐο 
δυάδα ἔγουι ἴμ6 ΒΟΥ ]οΙΒἢ οαρ ϊνιεγῖ; οὐ τ ὶοἢ δοοουηῖ, Β6 Οἰβονγῇογα ΤΟ Δ 5 
ἐῃδιὶ 1Π6 ὈοοΟΐκα οὗὁἩ ΜλσσοΑΌΘοΒ ογὸ οὶ τοοοϊγοὰ Ἰηῖο ἴδ «αν 8}; σδΏοΏ, πο86 ὈΟΟΪκΒ 
οοη δἰ Πρ 8. ΒΙΒίΟΥΥ ΟΥ̓ ἰδίου ὑγδπβδοίοηβΣ ΕἼΣΙΒΟΣ, ἢ6 8Βα8 τορθαίθαϊυ δαπ ρα 
τὴ 186 Ῥτγονογῦβ, Ἰοδίαδίθβ, διὰ βοης οὐὨἨ ϑβοϊοιῃοῃ 8.6 16 ΟὨ]Υ ὈΟΟΚΒ δοίτ8}}7 
ττιἴοη ὈΥ ϑοϊοπιοη, απὰ μα [86 96 018 ανθ πὸ τϑοσγα οὗ 8 ἩΣΙἾΠρΒ ἴῃ ΠΟΙ 
σδποῃ: αἰϊπουρῖ, οἢ δοσοπηΐ ΟΥ̓ Βοῃη6 ΓΘϑΘ ὈΪδηοα οὗἁ βίγ]6, [86 ὈοΟΚΒ οἵ Υ ἰβάότῃ 
δηἃ ΕἸοοἸ 65 ϑι]σ 5 Βανα ὈΥ͂ δοη)6 Ὀδθη ο8]]6 ἃ ο]οιποη᾿Β, γαῖ [86 τηογὰ ἰδασηθὰ παν 
πὸ ἀουδὺ {μπᾶῦ ἵποΥ ἀγα ποῦ 818β. Βυΐ ἴδοβα ἔττο ὈΟΟΚΒ ὙΟΙΘ ΔΠΟΙΘΏΪΥ τεοοϊνθαὰ 88 
Θη 6 ἴο δ ΒΟΥΊΥ, ΘΒ οί }}]γ ὉΥ 186 ΥΥ οδίοσῃ ουτοὶ. 

δος ρα πῖ 6606 5118 σΔΙ ΒΟ οἶδ, Ῥγροηδὲ οἷβ 4088 αὐδοάδηη ὩῸΠ δεοϊρίαη. [π οἱβ νεσο 
4πφῷ ποη βοοίρί απίαγ δὴ οπαηΐδαδβ, ργροηδὲ 688, 4188 ΡΙΌΓΘΒ ΩΤΑΥΪΟΓΈΒΑΙΟ δοοὶρ᾽ απὶ, 618 4Π528 
Ρϑυοίογοδ τηϊπογίδνο δαοιογίδεὶθ Θοο 6888 ἑποηξ. δὶ δαΐθιῃ 8]188 ἱῃηνθηοσὶς ἃ ρ᾽ ασιθπ8, α]1 85 
ἃ στανϊογ δυ5 Πδδοσὶ, ασυδιηαάδση δος δ 6116 ΣΠΥΘΏΪΓΟ ΠΟῚ ΡοΒβὶξ, 8ϑ4.8}1}5 Τλιηθ δασιοσ δῖα 
645 ὨΘΌΘΠἢ ἀ85 ροΐο. 

“ Τοῖαβ βαΐοπι ΟΔΉΟἢ ΒΟΟΣ ΡΙΌΓΔΣΌΤΙΩ, ἴῃ 400 ἰδίασται ΠΟΙ ΒΙ ἀογα ομοπὶ νουβαη δι αἰοΐτητβ, ἢἷ5 
᾿Ργίβ σοπεϊποίυγ: ααϊηαπθ Μογϑοοβ, ἰὰ εδὲὶ αοηρδὶ, Εχοάο, 1νυϊἶοο, Ναπιοτίβ, ᾿δαυΐοτο- 
ΠΟΠΊΪΟ, οὗ πο Ἰἰῦτο ὅεδὰ Νανο, ἀπὸ Φυάίοσυμι, ἀπο ᾿ἰδ6 110 αὶ Δρρο ἰδίαν πὶ, φαΐ τπηδρὶϑ 
δὰ Βδρποστπι Ὀγὶποὶρίπι νἱάθίαν ρογίίποσο: ἀοϊηθ αὐδίθοῦ Βορσποόγαχμ οἱ ἀθποθηβ Ῥαγα]ῖ- 
Ῥοτῃηθηδη πο σοηβοαποι 5, δα απεδὶ ἃ ἰδίασο δ) ποιΐβ, βίη] 6 Ῥογροθητίθαθ. Ηξς 
δῖ Ὠἰδίοτία, 408 δἰ δἱπχοῖ ΒΏΠΟΧΆ ΕΠ ΡΟΓΆ, οοητπεΐ, δία ογάϊηθπι Γοσῦση. ὅδιηΐ Δ|185, ἰδ Πλ- 
αυδηιϊ ὁχ ἀΐνοσϑο ογάϊπο, απδὲ πο4θ6 ππὶς ογάϊῃΣ ΠΘΩῸ6 ΠΟΥ 86 ΘΟΠΏΘΟΙΓΌΠΠΙΌΣ: βἰοπὶ δὲ οὗ, 
οἱ Ἰοδίδβ, οἱ Ἐδβίποσ, εἱ συάίι, οἱ Μδοςβαρθρόσαγτα ᾿ἸΌτὶ ἅπο, εὐ Ἐδβάσεθ ἄϊο, ααὶ τηαρσὶβ 
ΒΌ Ὀδοααὶ νἱάθητοσ ογϊηδίδγα ᾿]τὰ Ἡἰδιοτίδια ὑβασο δὰ Βορπηοόγατη οἱ ῬΑΓΑΠΡΟσαηδηδη Ἰδστωῖ- 
πδίδῃ. Ὀεϊπὰθ Ῥχορδοῖθ: ἴῃ αυϊδυ5 αν ὰ ὑππ8 ΠΟΥ δ ππηοστιση, εἰ ΒΔ)Οτ ἢ Ἷ5 165, 
Ῥτονεσδίοτσαπι, Οδητῖςα Οδηξίοοσαπι οἱ ΕΟ] δ δδίθδ, Νϑῃ :}} ἀῦπο ᾿ἰδτὶ, ἀπ 4] ϑαρίοπεϊα, 
οἱ 4]1π6 υὶ Εἰςοἰοδβιδϑισιβ που οἱ αΓ, ἃς αυϑάδηλ δἰ τα πα πη ΘΔΙΟΠΊΟΠΪ8 ἀἰσπηΓ: πᾶσα 
Φοδὺδ ϑδίγαοἢ 608 σο ΒΟΥ αῖΔ86 ΟΟΠΒΙΔῊ ἐβδίσηθ Ῥοσ ἰδεῖν, 4αἱ τδιδη, ᾳαοηίδηι ἰῃ δαοίοτὶ- 
τδίθπι ΓΟΟΙΡῚ πο ποτ ΐϊ, ἸΏΓΟΥ ῬΓΟΡἬΏΟΙΙΘΟΒ ὩΠΙΟΓΔΏΔΣ βυηῖ, ἘΘΙΪ4υὶ δαηΐ δοσγαπι [ἰὈτὶ, ααἱ 
Ῥτορτί Ῥγορδβοῖδ δΔρρεὶ]δπίατ; ἀποάεοίπι Γτορμοΐδστιπι ΕΣδτὶ βίη σαὶ, αποπίατη πππαυβι 
ΒΟ) αηοἴϊ δπηΐ, ΓΙῸ ὕπη0 Παρθηῖαγ. Οποτγλ Ῥτορδοίθγαπι Ὠοσηΐη8. δαπὶ ἢδδο: Οϑεθ, Φ20ε], 
ΑΠπιοβ, ΑΒάϊδδ, ὅοπδβ, ΜΊο σου, Νδυμ, Αὔὕδους, ΒορΒοπίδθ, Αρρθυβ, Ζδοματίαδ, Μα δα. 
Ἰ)εἰηἀθ χυδίθον ῬτΟΡοἴδ5 δυπὶ τ δήοστιπι νοὶ τη ατα, Ε88145, Η  ΘΓοστηΐδβ, 18 πε], ΕΣΟςΟΝ 6]. 
ἯἨΙΪ8 απδάγασίη!δ φαδίυον ᾿ἰὈτῖ8 Τοδιδτωθηι Υ' οἰοσὶβ ἰοστοϊ πδίασ δυοίοσίιϑ8. Αὐραπιΐπη, 6 
Ποςιτῖπα ΟΝ γίβιδηδ, 11. ᾿ἰ, σΔΡ. 8. ὃ 12, 1. 

δ “ὁ Τοῖο δαΐδθηι 1110 ὑθ ροΥο, ὁχΣ απὸ τοάϊεσαηὶ ἀ6 Βαθυ]οηΐδ, ροβὶ Μαϊδοπίαση, ἀσεωῦσι, 
οὐ Ζϑβοβασίδσ, απἱ ἴππο ργορμοίανοσιηῖ, οἱ Ἐϑάτσδιω, πον δαδμεγμηί ργορλείαα μοι αὐἱ δα- 
υαἱοτὶς αὐυεπίμπε, τιἰδὶ δ τη ΖΑΟΠΑΥ ΔΤ Ὀδίσγοπι “ΟΠ Δηπ8 εὐ ἘΠ δαροὶ 6).}8 ἀχόγοπι, ΟἸγ ϑεὶ 
πδιϊν!αἴο δηι Ρτοχί δ. )6 ΟἸἰνϊϊαῖο 1)εὶ, ]. χυΐ. ο. 94. 

2. ὦ ΑὉ πος ὑοΙΏΡΟΓΙΟ δρυὰ «2508 Τοδιεϊαϊο ᾿οπΊρῖο, ΠΟῚ Τορθ8 βοἃ Ῥγηορ68 Γπογαηϊ. .. 
θῦοττιπὶ βαμρυΐδεῖο ΓΟΤΩ ΡΟΓΌΤΩ ΠΟῚ ἱπ ΒΘ ΟΥ ΡΓΟΓΙΒ 58 ΠΟ 018 4856 ΟΒΠΟΙΪς 85 ΒΡΡΟΙἸΔηΐατ, βοὰ ἱῃ 
8116 Ἰπυθηῖαν: ἴῃ ααδ.8 δαπὶ οἱ Μδοδδθεθοστιη ΠΣ γὶ, απὸ8 ΠΟ «πᾶάδοὶ βοὰ δοοϊθδὲδ ὑσὸ 
σδποηΐοΐβ μαθοῦ ΡῬΓΟΡΙΟΥ φυοταπιάδιη ΤΠΔΓΙ ΥΓΌΤΙ ῬΘΒΒΙΟΩ68 γε  ΠΟΙΏΘΏΟΥ δ'ΔΠΟ ΤΩΣΓΔΌΪοΑ, (ὩΣ, 
δηϊοαυὰπι ΟΠ τδίτι γϑηΐεϑοῖ, ἰη ΠΥ ΘΠ 8606 ἐμ(ἱ τηοχίοσῃ ῬσῸ ἰοῶο Ὠοὶ οοτίδνογιηι." 6 
Οἰνῖϊδι. ΤΠ οὶ, 110. χυ, 6. 86. 

5 “ ῬτορΠοῦββο οἰΐδιι ἐρ88 [πιϑϑηΐπρ ΘΟΪΟΤΩΟΏ} ΓΟΡΟΣ Υ ἴῃ δα ΐβ ̓ἰὈτΒ αὶ ὑγοβ σοςσαρεὶ 
δῃηΐ ἰπ δαοιίου δίθση οαποηίοδημ, Ῥγονοσθία, Ἐποϊοϑἰαβίοβ, εἱ Οδητῖοα Οαπεϊσοσαπι. ΑἸ γοτῸ 
ἄπο, αποταπὶ ἀπ68 ϑδαρίθηϊία, ΑἸ Γοτ ΕΟ] εδἰαβιίσυϑ, ἀἰεἰαγ, Ῥγορίοσ Ια πῖὶ β᾽ α τπ ἀΐποτα, τὶ 
ϑδ]οσμου δ ἀἰσδηΐαγ, ΟὈΕ πα σοπδιοίαο: ποη δυΐθιῃ 6686 ἱρδίαβ, πον ἀπδίϊδης ἀοςιίοταβ. 
ΤῈ ἰϑθῃ ἴῃ δαοίοτΔἴοτα τη  χ 6 Οοοἰ ἀΘΏ 8115 Δ ααἰΐπ8 τϑοορὶξ θος]ςδἰ6. 1.6 Οἰνῖς, Ὠεὶ, 
10. χυϊ!, 6. 20. 



ΟΓ δε Οἷά Τεβίαπιοηί. 499 

ΤῊ Ὀοοῖς οὗὨ μα δ, ἢα ΟΧΌΓΘΟΒΒΙΥ δἰαἴοθ, Ἰοσιηθᾶὰ πο ραγὲ οὗ [86 “νὶδ σαποῃ 
Τα Ὀοοὶς οὗἨ Ῥγέδαάυπι, ᾿6 88 γ8, νγῶϑ ποῖ σϑοοϊ γα ὉΥ 86 “76}018 48 οὗ οαποηϊοιὶ 

ΔΟΪΒοΥ γῆ; Ἀπὰ τ δη 1ὑ 8 γοϑὰ ἴῃ [86 ομυγοδ, [Ὁ νγᾶϑ σίνθηῃ ἴο (86 ΓΟΛ ΓΒ ΟΥ̓ 
Ἰη δυῖοῦ δοοἸ οἰ θοαὶ οοοτγϑ, 0 σοαὰ 1Ὁ ἴῃ 8 ἸΟΤΟΣ οἷδοθ τπδῃ (Βο886 ὕουκϑ ὑγογα 
Γοδ, ἩΒΙΟΝ ΓΘ ὈΠΙΝΘΓΒΑΙΪΥ δοϊςπον]αροα ἴοὸ 6 οαποπηίοαϊ, δηὰ νυ ῃϊοῖ τνογα τοδὶ 
Ὀγ (δ Ὀίδμορθ πὰ ὈγοθΌΥ ὑ ΓΒ 'ῃ ἃ το γα οἰθναίθα ρίδςα. [1,ἀβιγ, μ6 Ἔχρ ον ἀ- 
οἶδγθβ δαὶ ἴδ ὈοΟΪ8 οὐ Μίασοαδεεε οτα ΝΟΤ' δοσοιηϊοα ΘΒΏΟΠΙς4] ὈΥ ἣς ψονβ: 
ἐγ80 ἀ0 ποῖ γϑοεῖνα {88 δογίρίατα οὗ 1Π6 Μδοοδῦθοβ ἃ5 186} ἀο {πε [,ανν7ὦ δπὰ (6 
Ῥγορβοῖβ, δηὰ {86 Ῥδβδ!πλβ, ἴο ποῖ ον 1ογὰ ὈοδΓΒ [βου γ. .. . Βυΐ ἰΐ ἰβ. ταο- 
οοἰνοα ὈΥ 86 Ομ ΌΓΟΙ ποῦ ὈΠρΥΟΑΙΔΌΪ, 1 ᾽0 θ0 τοϑὰ δηὰ ᾿θασγὰ βοῦουγ, θβρϑι δ! 
οἢ δοοουηῦ οὗἉ (86 ΒΙΒΙΟΣΥ οὗὁἉ [86 Μασοδῦθοβ ἯΠΟ βυβετθα 80 ταις ἢ ἔγομι ἴδ6 Β8η6}5 οὗἍ 
Ρογϑοουΐογβ οσ 1Π6 ἰδν7ὺ οὗ οὐ." δ 
ΤΠ τοϑυϊ, ΓΒοσϑίογο, οὗὐἨ {8 ὀχαπιϊπαίϊοη οὗὨ 1μ6 ὑδδι οὴγ οὗἩ Αὐυρυβέϊπο ͵8, μας 

88 ἀϊὰ ποῖ τϑοαεῖνθ {86 δροογυρῆδὶ ὈοΟΚΚΒ 89 αἰ ν ΠΟΙ ἱπβρίγοα ; Ὀὺϊ 80 δ δη α! ν 
δζτοοῦς τί ἴ[86 υἀρτηρηὶ οὗὨἨἉ ἐδγοπια δηὰ οἵ Βαβηυβ δον σίνϑῃ, υἱζΖ. [δὺ {π56 
ὈΟΟΪκΒ ΔΣΘ γθοθινθα 85 υδοίμ] ον [86 οαἰβοαδίίοη οὗ [16 ΡΘορὶα; Ὀαὺ ἱμαῦ {Π6Υ ἃτὸ ποῖ 
οὗ αυὐδοσὶγ δ0 88 ὑ0 ΘΟ Ω͂Γπι ΟΣ ὈΓΟΥ͂Θ ΔΩΥ ἀοοίγ!η6. 

ὃ 4, Τερίϊπιοπὶεα οΥΓ δε ρτγὶπεϊραϊ ἰαίεν 7)ἰυϊπεα 9, ἐλὸ  αϑδίογη ΟΥ̓ 
Οτεοκ Ολιγοῖ, απα 9}, ἐλε 7, αἰπ ονΥ Ἐξ εβίεγη Ολατγοΐ, ἤγοηι ἰλὸ ΠΝ ἐο 
ἐπε ΜΙ εοπίλ Οοπέμνψ, ἐλαέ ἐδ Αροογγρλαΐ Βοοὶε ἤογπι πὸ ρατί ὁ {διε 
(αποη ὁ αἰυϊπεῖν ἱπερίγοα ϑογρίωγο. 

Βοβιἀο8 86 οαἰαϊοριι68 οὗὨ ΘΔ οηςα] ὈΟΟΚ8 σίνοη ἴῃ [86 Ῥτοοθάϊπσ Ῥᾶρθδ, ἔπ ΓΟ ἷ8 
ἃ Ἰοῃς δοσῖθβ οὗ ὑρναγὰβ οὗ δ ΧΙ θοο  οβίϑιοδὶ δας ΠοΥΒ, ἔγομι [86 ΑΔ ἴο ἴλς δ λοοηίι 
ΘΘΠΛΌΓΥ, 0 Βαᾶνα Ἔχργοβδοὰ ζΠθηυβαῖν 8 ἴῃ ΘΟΏΔΙΥ͂ Ἔχρ ἰοῦ ἴοσ δ, ἰ8δὺ {86 δρο- 
ΟΥΥ̓́ΡΒΑΙ Ὀοοΐκα ἔοτπλ πὸ ρασγὺ οὐὗἩ ἴθ αἰνίποὶν ᾿ηβριγοὰ ϑοτρίυτγοβ ὙὍὙῆδ ᾿οϑηρίῃ, 
Βονονοῦ, 0 τ ΒΙΟὮ {818 δοοϊίοη 885 Ἔχίθη θα γ0}}} ΟὨΪῪ δάπιϊ οὗ ἃ βίδίθιιοπί οὗ 86 
Ὀτγίποῖραὶ ἰοβυϊτη 68. 

1]. ὄσπισιυβ, 8ὴ ΛΑίγίοδη Ὀϊδῆορ (αδουῦ Α. ν. 660) Ἔχοϊυάοθθ ἔγοταῃ [886 σβδῃοηΐοαὶ 
ὈοΟΚΒ Φυ αι, 186 Μασοδῦθοβ, ἀπὰ 186 ὈοΟΚ οὗ βάση ; δηὰ ϑἰδβίοβ 88. 116 γθΆβοη 
ἴοσ. δυςοἢ Ἔχοϊ υϑίου τ δὺ (86 68 τηδάθ δ ἀϊδιϊποίϊοι Ὀοίνγθθη {μι 6ηλ.7 

2. ἀβκοοδυ ]., Ὀΐβμορ οὔ Βοπια ἔγομι Α. ὕ. ὅϑ0 ἴο 604 (κΑ οσαποηὶδοα βαϊπὶ οἵ {116 
τηούογη ομυτοῖ οΥ̓͂ Βοπιθ), τοοοϊνοα 186 βαπὶθ Ὀοοῖα οὐ ϑεσίρίασο 85 ἴῃ6 6. 
Ηανίπῳ οοοδβίοη ἴο αὐοῖθ 8 ῥϑαβᾶρο ἤτοτλ [86 βγϑὶ ὈΟῸΚ οὐ Μδοσδθθοβ, μ8 ἰδὺ8 
ΔΡΟΪΟΙΊΒΟΒ [ὉΓ δὸ ἀοΐης : “ ΟΟποογπης ἩΒΙΟΝ τὸ ἀο ποῖ δπιῖββ, 1 τὸ ργοάυος ἃ 
(65. ἸΠΠΠΟΩΥ οὐ οὗἨ 1Π6 ὈΟΟΚΙΒ οὐὗὁἨ Μαοοδῦθοβδ, ᾿μβουρ ποὺ σδῃοηΐοσαὶ, γοῦ ρυ ὉΠ δμ θὰ ἔων 
186 οἀϊδοκίίοη οὗἁἨ ἴδ6 οἰυτοῖ." 5 Απὰ Ὑθοη 6 ἀοθ8 αυοΐθ ΔΗΥ͂ ρβδβδρα τοι ἴδ 6 

λ΄ ὦ Ῥρὺ ἰάοτῃ [οπηρὺ [δ6 τεῖχη οὔ Τ)αγί 8] εἰΐδτι 1116 δαὶ ζοϑια, 4.85 φοῃϑογίὶρίδ καῃὶ 1π 
Π͵Ρτο Φπ}} : ἀπε 8ΔΏ6 ἰῃ σβΠοΠ 6 ΟΣ ΡΓΌΓΑΣΠΤΩ «Ἷ πἀδεὶ ποη σοοθρίβδο ἀϊσαπηίυτ," Ὡς ΟἸν]ξ, 
Ἰ)εῖ, 110. χυΐ!, ς. 96. 

53.“ ποπὶ παάρὶ ἢοη τοοἰρίασς ἴῃ διιοϊοτίἐδίοπι οδποηίοδη,." Ἐεϊγδοῖ, 110. 11, ς. 20. 
8. «Οπὶ προ ας ἴι6 Ὀοοκ οἵ Ὑ Ἰδάοσ] πιοσαΐς ἴῃ δος] δα ΟἸγίβεὶ ἃς σταάα 1,οοἴογαηι 

τεοϊτασὶ.᾽" Ῥτγανἀοπιληαιίίοης 'δησίογαμ, ᾿1Ὁ. ἰ. ς. 14. 
4 0,008 ᾿ἰὗτοθ ποι δυάεί, δοὰ οςς]οδῖα, δῦος Ῥγο Ἵδηοηϊοὶα." ὃ 6 Οἴνῖς. Ὠεὶ, 110. χυὶ, 

ς. 96. 
δ “4 Ημρης Βετίρίαγαπ),, απὸ ΔΡΡΟΙ]διον ΜδοσοΠδροοσαπι, ποη ΒαΡοπὶ δαὶ δὶςτιὶ [χοῦ οἱ 

Ῥτορδοίδδ οἱ Ῥβδίπιοβ, αυἰδιι5 Ὠοιηΐπαδ ἰοπιἰπιοπίαπι Ρεγ οι... . . . δδὰ τϑοορίδ 68[ δῷ 
οοοἰεδίδ πο παι] ἑοτ, δὶ δοῦτία Ἰεραίαγ οἱ δυάϊδίαγ, τηαχίπηο ὈΓΟΡίΟΥ 1109 Μαοοδαίΐνοα; αὶ 
Ῥῖὸ ἴεζο ἢ εὶ, δβίσαὶι υοῦὶ τηδγγτο8, ἃ Ρογϑεουζοσίθι ἰᾶσὰ ἰημάϊμχτδ δίαπο ΒοιτοηἋΆ ρμογροδδὶ 
Βυηι." Οοηϊτα Οδυάδεηπίυπι, 11. 1, ο. 81. 

4 ΤῊ τοδεπηοηΐθ8 αθονο σοίοσγοὰ ἴὸ Π|αῪ 6 ἰοαπἃ πιογὸ ὈΓΙΘΗῪ ἱπ Ὦγτ. ΕΟ ἀ 8 ἴτολεῖκο 
“ ΟΥ̓ τς ΟυτοΣ," ΡρΡ. 228.---232. (Οχίογά, 1628, 0110); δῃῃ!ά τχοϑὲ ΚΠ 1π Βίδιορ ὐπίη 8 
“ΘΟ. ἢ οἸδϑιςδὶ ΗἰδίοτΥ οὔ [Π6 (δποη," Ρρ. 122---202. (1οπάοη, 1657, 410.); διὰ ἐπ 1)Χ. 
Ἡοάὰγ, “ ἢβ Βιίδ]ογαπι Τοχερυβ Οτὶ κί παι π8 Γἰδτὶ ΓΝ" ΡΡ. 652---662., σοἸυπιπ θ66---12]. 
(Οχοηὶὶ!, 1705, [0]1ο.) Ετοιι ἴῃς ἔτνο 1481-ταϑηξ  οποά ἰοδγηθὰ ΟΣΚ8 πᾶνο ὈοΘη δοϊοςοῖοα [Π6 
ἐεδιϊπηοπὶς5 σίνϑη ἴῃ ὑΡ. 499--- 502. 
ὦ ίδείραϊι. (γαδτγο ᾿ἱ ᾿ἰδτὶ ποῦ ἰπίοσ σα πο ΐσ88 βοσ Ρ[ΌΣΑΘΒ οὐτγττπὶῦ δ έασίιδίεγ. Οὐο» 

πἰδῖῃ δριὰ Ηθῦγιδοϑ Πποη06 ΒΌΡΟΥ Πᾶς ἀϊ βοτοηια τοςοϊρ οὐδηῖαγ, δῖον ΗἸΘΣΓΟΏΥ λὰδ οεοῖθ5 
τίαπο τεσίαπίατ," 1). Ῥαστθυ ἔαρ Ὠινίπε, 1, ᾿. ς. 8. 

δ ὁ ἢ 6418 ΓΟ ΠΟη ἱποζάϊπαία βρη, εἰ οχ Εἰ τί δ, ̓ἰσοῖ ποη σδηοπίοεΐβ, βεὰ ἴαπιοη δα π΄ Ὁ 
οδείοποπλ δοο οδἰδ5 εἀ 15, ἰεδεϊτηοπΐυ τα ῥγοίογαπις" Μοταὶ, ἰη Φοῦ, 1. χίχ, ο. 32. οοἱ, 18. 

Κκ3 



ἯἘΠΗΡ 

ὅ00 Οηἡ ἐΐο “ροογυνρήιαΐ Βοοὶλξ 

Ῥοοΐζα οὗἩ Τοῦε, ͵ ̓ 'ϑἄοπι, οὐ Εἰ ο] δβἰ αβϑέϊουβ, 6 κά ἄπο 68 {Π|6πὶ ΟἾΪῪ 88 ὕμ6 πογὰϊ οὔ ἃ 
σογίαϊη τυ 86 τηϑῃ ἶ 

8, ΠΞΟΝΤΙῦΒ, ΓΟΥΙΔΟΥΪΥ δὴ δἀνοσαία δ (οπβίδηςπορίο, Ὀὰΐ ττῦο δι Βα ΠΟΠΠΥῪ 
οπίογοὰ ἰμἰ0 8. ΠιοΠΑΔίοσΥ ἰπ Ῥαϊοϑίϊπο, ψροΐθ Ὀοίνθοη Α. ὕ. ὅ90 δὰ 610. δε [156 
Ἰ6Ν ἃ οοπιρίοὶθ ἔϑεη οόπς οὗ [πα ὈοΘΚκ8 οὗὨ δοτγιρίυγα τοοοϊνρα ὈΥ {86 Οτίθηϊαὶ (ἢ γι8- 
(ἴ8η5 ἴπ ἷ8 ἄγ; νος Ὁ 18 ποῦ ΠΘΟΟΒΘΑΤΥ ἴο ΥΒΠΒΟΓΪΌΘ 88 10 18 ΟΧΘΟΌΥ δηά οοπ- 
Ρ]οἴεἰγ [π6 σαποη οὗὨἨ ἴδε εντβ, ἢ 86 Οπιϊδδίοη οὐὗἨ 1π6 ὈΟοΟΚ οὗ Ἐδϑίνεσ. Ης 15 
τοῖα"! δθηὶ τὴ τοραγὰ ἴο [86 δροοσυρθαὶ Ὀοοκα, ἩΒΙΟΝ 18. ἃ δίσοῃρ ῥγοοῦ δεῖ 
18οβ6 ὈοΟΐτθ ΤΟΥ ποῖ τοοορη βοα 85 οὐ ΔΠῪ δ Βοτιύγ.ὅ 

4. ΦΟΗΝ, 8 ῬγοβΌΥ ΟΣ οὐἱἠἨ διμαδοῦϑ8, ΟΥ̓́ΤΟΔΏΠ 68 Π᾿ΒΠΙΒΘΟΘΏΙΒ, 15 8. Πα ΠΟΙ δοα βαϊηΐ 
οὔ {π6 τηοάοτη οἰ υτγοὺ οὗὨἨ Βοπιο, τ8ο ουτγίδοα δρουΐ Α. ». 780. Ηδ δεῶδ σίνοῃ ἃ 
οδίδίοσι οὗ ἰδὲ ὈοΟΚδ οὗ ἴα ΟἹΪὰ δπᾶὰ Νὸν Τοϑίδιθηΐ : σοποογηΐηρ (μ6 ἤοττποσ, Βα 
8478, “1 18 ἰο Ὀ6 συβογυϑᾶ {παὺ {8676 τὸ ἔσθ δίγ- ὸ ὈΟΟΚΔ οὗ (86 ΟἹ Τεεξατηθης 
Δοοογήϊηρς ἴο ἴδ6 ᾿Ἰοα ίοΥ5 οὐὗὁἩ 186 Ηδῦγον Ἰἰαπριασο." ᾽ Ἧΐδ οκίαϊοριο 18 β Ὀϑέα ΠΕ 1} 
{πὶ οὗ Μεϊϊῖο, αἰγοδὰν ρίνοη ἴῃ ὑΡ. 487, 488: [Π6 ΟἿΪΥ 8 Ῥίιαὶ ὈοΟΚΒ ἩΒΙΟΝ δα 
ΤΩΘΏΓΙΟἢΒ ΔΓ6 ἴδο86 οὗὨ ΥἮ ̓δάοπι δπὰ Εὐοο] δἰ ϑίσυ, οὗ τῆς 6 ΤΩΘΓΟΙΥῪ ΒδγΒ δαὶ [ἢ6 
ὉΤῸ " ΘΧΟΟ ]οης δηὰ ὑδοῦμι], Ὀὰΐ ΑΓ6 ποῖ πυμπιδογοα [δῇ 18, ΣῈ [6 σΔποηϊοδὶ ὈοοΪΚ 5, 
ΠΟΓ Ὑ6Γ {ΠΥ ῥἱαοοὰ ἴῃ [86 τὶς." 9 

ὅ. ΤΠ νϑῆθγαῦ]ο ΒΕΡῈ (Α. ὕ. 780) ΦὉ]1ονγ8 (δ 6 δηοϊθης τηοῦο οὗ αἰνιἀϊησ [π6 ῬΟΟΚΒ5 
οΥ̓ {π6 ΟἹ Τεδιίδσμθης ἱπίο οἾ88865: Ὀπῖ ἴῃ 15 ὑγϑδίΐβα οἡ (06 ϑῖὶχ Αροβ οὔ {με Ὑ οὐἹὰ 
ἢ ἀἰδείπρυ 68 [86 ὈΟΟΚΕ ΟΥ̓ Μδοοβῦθοβ ἔγοπι 86 ἀϊνίπα ϑογιρίυγα, ο]αβϑίορ ἐμοσὰ 
τὶ [Π6 ΤΠ ρ8 οὗὨἨ “οδαρῇυβ βδηά οὗ “υ]118 ΑΓ Ισαητι8.ὅ 

6. Ατοῦσιν, δυροί οὗ δι. Μαγίΐϊη δ Τουγὸ (Α. ὕ. 800) σγᾶῆο δαὰ Ὀδοῃ 8 Ῥυρὶ]} οὗ 
Βράο, πιγιτηρ ἀσαίηϑι ΕἸ ρδηΐα5, ὈΙΒδορ οὗἨ Τοϊθάο (τ ῆο δαὰ οεἰϊοὰ 8 ραββᾶρο ἔγοπι 
[86 Ὀοοκ οὔ ἘοΪοπβίαδιῖου8), δ. γ8 ἰδαὶ δογοῦιθ δπὰ Ἰβίἀογο ἐππεβὸρ οὗ ὅον 6, ἴῃ 
ϑιμαίη,] (ει ἐγ {παὺ “ἴα ὈΟΟΚ νγ88 σοοκοποαὰ δηοπρ Δροσσυρμδαὶ, {πᾶ 15, τὰ 6 ἀου ὈιΠιϊ 
Θογρίαγοθ." ὁ ὙΤΏΘ ὑδβυϊ τ ὴγ οὐ ΑἸσαΐη 15 δἀορίοα ὈΥ Ηἷβ ρυρῃ} Βαβανυβ ΜαυπῦΚ, 
ΔΓΟΒ ὈΙδῆορ οὗἨ ΜρηιζΖ (Α. "ἡ. 830). 

Ἴ. ΒΑΡΌΓ ΡΗσῦΒ Σῆ]αυϊασρπεῖ (ἃ τοοὴκ οὗ ΕἸανΊ στ 'π ΕἼΆΠΟΟ, Α. ν. 910), γῆο νγδ8 
ἱπ΄ στοαΐ τορυΐα (0 ἰδ Κποπσίοάρα οὗὨ {86 βετγρίαγοϑ, ἴῃ ἢ 18 σΟΙΩΠΙΘΗ ΑΣΥ͂ προσ [Π6 
Ὠοοῖ οὔ Ἰμονιίου, βροακίηρ οὐ [86 Εἰδίογϊοαὶ ὈοοΪτβ οὔ (6 ΟἹα Ὑδβίδπιθηὶ τ] ἢ 8.6 οἵ 
ἰμβρία ατ!λοηπίοϊίῳ τῃ ἴὯ6 στοῦ, πὰ ἃγὰ σοδα [0Γ ᾿πβίσ οὔ οι, ἜΧΟΥ Θ5ΒΙΥ σχοορίβ ἴδ6 

8 οὐ Το, δ 8. ἀηπὰ {Π6 Δίδοοδοοβ ἔγομῃ {παὶ ἡ ογ." 
8. Ἔπεπισ, Δγο ὈΙδθορ οὗἩ Οδπίοσθυγυ (Α. Ὁ. 994---]00δ), ἴῃ 118 Απρίο-ϑδχοπ 

Ττοαῖίκο “ ΟΥ̓ [86 ΟἹὰ Τοβίαθαι," Ἔχρ  ο ἾΥ ἀθοίατοβ ἐπαὶ (86 ὈΟΟΚΒ οὗ ἮΝ ἰβάοιι, 
ΕΣ οοἰ δι αβιίουβ, δηὰ οὗἨ Μασδοβῦθοϑ, ἔτι ΠῸ ρατὶ οἵ [6 ᾿ηβρίτοὰ ῬΟΟΚΑ οὗ βοτὶρίυτα, 
Ὀαῦ Ἰνο ΓΘ ὨΊΘΓΟΙΥ ΟΥ̓ Θοο] 68 αϑιϊο 8] ὑδαρα, θοΐηρ “ τεδὰ ἴῃ 188 ὀβαγοι, οὗ Ἰοπρ συδίοπιο, 
ἴυγ τηυοῖ σοοάὰ Ἰηδἰγαςσίοη.᾽ 

“ἼΤΒΟΓΘ δγο," Πα βᾶγ8, “ ἔπχο ὈΟΟΚΟΒ πιοῦσα οἰβϑορᾶ τ ϑο] τη Β ἡγοσῖζο9, ἃ5 1 ἢ 
τιλ 6 ΤΠ6 πὶ: ὙγΒἰοἢ, [ῸΓ ΚΘ Ώ 688 ΟὗὨἨὨ β:}}6 δπὰ ρσγοδίδοϊα πι36, παῖς βοπο ἴῸγ Ηἷδ: Ὀαϊ 
Ιαϑ08 {π6 βοπη6 ΟὗὉὨ ϑ' ΓΟ ῖ σοπιροδοὰ ἔμοῦι. Οηθ 18 οα]]οα 1 θοῦ βαριθηιο, (μΒ6 θοοΚα 

Ὧν. ἸΑγποῦ δλ8 σίνομ πιτλθγοτιβ Ἰηβίληοοβ ἔγσοτα ἔπ πΟσ 8 οὐ ΟὙΥΟΡΌΤΥ, Οτδάθ! ΠῈΥ οὗ 
ἴῃς αοϑβροῖ ΗϊδίοτΥ, ῥατὶ ἰϊ. οἤδρ. 156. ὃ. 2. π᾿ 186 ποῖεϑ. 

5. Ἰαοπιίαβ, ἀθ ϑεοοιίβ, δοιίοπ 11. ἐπ τ86 ΒΙὈ]]οΙμοςα Ῥαίγαπι, ἴοση. χὶ, ρρ. 496---498. 
ἰχν πω Ὦχ. Ἰατάμποσ [88 σίγϑῃ [86 δητῖγο οαἰδίορτιο οὗ 1, οπίῖαβ, Οτεά δ Εν, ραγε 1. 
(ἢ, 158. 

δ Ἰστέον δὲ ὡς εἴκοσι καὶ δύο βίβλοι εἰσὶ τῆς παλαιᾶς διαθήκης: κατὰ τὰ στοιχεῖα τῆς 
᾿Ἑθραδῖος φωνῆς. Ὧδς Εάα Οτδοάοχα, 110. ἰν. ο. 17. 

4 'Ενάρετοι μὲν καὶ καλοὶ, ἀλλ᾽ οὐκ ἀριθμοῦνται, οὐδὲ ἐκεῖντο ἂν τῇ κιθωτῷ, ὮὋσ Εἰάο Οτ- 
τῃοάοχα, 110. ἵν. ο. 17. 

δ “Ἡδσουδαῦο ἀϊνίπα ϑοτίρίπσγα Τοταροστῦ βουίοση σοπθποι. Οὐδ δαίθτῃ ροβὶ ἧςος δρυὰ 
δ αΔιθοΒ δυηὶ ἀϊρεβία, ἀθ Τὐρτίϑ ΜΑΟΟΒΔθογαπι οἵ Φοβορηΐ δίαυο Αἰ σληὶ βοσραβ ὄχ ὶ- 
Ὀεπίτ, ααἱ ἀοίποορβ πηΐνοσβατῃ Ὠἰβιοσίατα πϑα06 δὰ Εοϊηδηδ ἰοιαροῦα ῥγοβοςπεῖ δαηὶ." 106 
δοχ ΖΕ ῖδς, Μυπάϊ, δά δπη. 8496, Βαάεβ Ορ. ἴομι. ἰΐ, Ρ. 108. Οοϊοηξρ, 1612, 

“ Φιοπὶ ᾿δγαπι Β. ΗΙἜγουγτηῦβ δἴαπο [δἰ ἀοτα8 ἱπίϑυ ΔροοσΥρΒαβ, ἰὰ οδῖ, Δα θἰδ5 ΘΕ ΣΡ- 
ἰπὰὰ εὐ τυ 6886 ΔΌΒαΌΟ 0114 ἀυϊϊϊδιίοπο ἐοδβιδητις" ΑἸςυΐη. δάνογβιβ ἘΠΙρδηΐασα, 
10. 1. “0 : 

᾽ Ἠδῦδηυβ Μδυτιϑ, ἂς Ιηϑεῖϊ. ΟἸἹετΙοοτύμ, 110. 11, ς. 5. 
δ“ Ναπὶ Τοίαβ, συ, εὐ Μδοςσδλθογιπὶ ΠὈτί, σααπινὶβ δὰ ἱπβιγαοιίοποτω ϑοοϊεβίϑε 16- 

Βαπίαγ, ρεηγεοίαπι ἰαπιεπ ΝΟΝ δαδοπμί αμοίογιίαἴοπι"" ἘδάυΙρ. ΕἾΔΥ. ἱπ 1ονίτσυτ, Π15. χὶν. 
ὯΘΑΓΡ ἴΠ6 ΕΣ Ιπηϊηρ. 



ΟΥ̓ ἐδε Οἰὰ Τέεξίαηπιρηί. 601] 

οΥΓ.  ἰβάοπιο ; δῃὰ [86 οἰδοσγ ΕΟ βί αϑυ οι; ὙΘΥῪ ἰατρο ὈΟΟΪΙΘΒ δηὰ γϑαά ἐπ ἐλὲ ολιγοὶ 
ΟΥ̓ ἴοπρ σμδίοπιε, ἴον τουοἷ σοοα ᾿πϑίγαςεί οι." ἢ 

ΟΥ̓ ιδ6 ἵπνο Ὀοοκϑ οὗἩ Μδοοδῦθθβ 6 νοΐ :-ΞΞ ΞΑποηρ ἴΒο56 ὈΟΟΙΟοΒ ἐλ ολισοὶ λαίὰ 
αδομδίοπιοα ἰο ρίασα ἔσο οἱδεν' ᾿δπιάϊηρ ἴο 1.16 φΊΟΥΥ οὗ ἀοά, ἀῃὰ οπι]οὰ ΜεοδΒαθδοσυπι, 
ἴον (6 στοδῦ ναϊουν οὔ ὑδμαῦ ΖἈΓΪΥ 80 τονδὶ] [6 ἢ δὸ τυοῖ ἴῃ δρθῦ δραϊηϑὲ {86 
Βοδίμθη ἰογοθβ, Θποσ οί ηρ' τ] Οἢ Ὁροη ἴβοῖω, δπὰ βθοκιηρ ἰο ἀδβίσου δηὰ σοοὶ ὑποια 
τοαι 6 Ἰδηὰ πνδῖοῖι αοά ἢδά ρίνοη {μ6 πὶ, δὰ 80 ἴο ϑιηραῖσα {86 ρΊΟΥΥ οὗἩ ἀοά μϊπι- 
86 16." .... “1 Βανα τατηοὰ (μ6ηὶ αἶδο ἰηΐο ἘρΡΊ 88, ἀμὰ βοὸ γεδάβ ἴβοπι γοῦ πιϑγ (ἰ 
γοῦ ΡΪ6836) Ὁ γοὺγ οἴῃ ἰηδίσυοίοη.᾽ 3 

9. Βυρεετ, δὔδοϊ οἵ Τυΐβ οσς υἷ8 'πῃ ΘΟΥΤΏΔΩΥ (Α. Ὁ. 1120), Ἔχρ οὐ] σα] οοὶβ 
ἴα Ὀοοκ οἵ Δ ̓ Ἰϑάοπι ἔγοτα ἴ86 οδποη οὗ ϑογὶρίυγο. 

10. ῬΕΤΈΒ, δοροῖ οὗ ΟἸυμηγ (4. ν. 1190), δἴξογ οῃηυπιθγαίηρ [86 σαΠοη δ] ὈσοΟΚΚ, 
ΒΆΥΒ: “ΠΒοβιἀ68 ἴπ686 Δ ΠΘηϊ . ὈΟΟΚΒ {ΠΟΥ ΔΓΘ δῖχ οἵμοῦβ ποῦ ἴο Ὁ6 τοὐδοῖϊοά, νἱΖ., 
Φυάπῆ, Τοῦ, ΥΥ̓ Ἰϑάοπι, Εος οϑιαϑίίουβ, δηὰ τ86 ἔσο ὈοοΪὶκ8 οὗὐ Μεοοδῦθαϑ ; νἱ]ἱιίςἢ, 
τπουρὴ [Π6Υ δἰϊδιη ηἠοῦ ἴο (86 Βίσῃ ἀἰρση!υ οὗἩὨ 186 ἔοστηοῦ, ἀγα γοῦ ἀσβεσνυθαὶγ τοοοϊνοὰ 
Ὁγ 1Γ86 οδυγοῖ οπ δοοουῃὺ οὗὨ (λ6 σοι θη ἀ80]86 δηὰ ΨΘΟΓΥ ΠΟΘΟΘΒΒΑΙΎ ἀοοίγιπα τ ὶς ἢ 
ΠΟΥ εοπίδίη." 4 

11. Ησαο ἐε ϑαποίο Ῥίοείογο (ΔὈὉοΣ οὗὨἨ δαϊηὶ Ὑιοον δὲ Ῥαγίβ, α. ". 1140) ἀβθοϊαγοϑ 
{μαὶ “4}} [6 ὈοΟΚθ οὗ {868 Οἰὰ Τεϊδιηθοὺ ᾿" 8τὸ ὕυγθηϊγοῖνο ἱπ πὰ ογ. Μουθονου, 
{λόγα ὅσο οὐορ Ὀοοΐῖκ8, νυἱΖ. : 186 Ὗ ἰδάοῃῃ οὗ ϑοϊοπιομ, [6 Ὀοοῖ οἵ ἐ68ι85 ἴῃ6 ὅοη οἵ 
ϑίγλοῦ, [6 ὈοοΚα οὐ Φυάπ, Τοῦ, δηὰ (Π 6 Ὀοοΐκ8 οὐἁ Μβδοζδῦδοε, τῇς ἀγὸ σοδὰ, Ὀυΐ 
ΔΙῸ ποέ τον ἰδΉ ἐπ ἰδδ οαποη 8 Ἰααρταρηΐ οὗὁὨ Ηυρο ἀς ϑεαποίο Υ᾽]είογε 18 δἀοριεὰ 
γογὈδίῖπι ΟΥ̓ 8 ΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΓΣΥ, ΒΙΟΒΑΒΌῦΒ ἐδ ϑαποίο Ῥίοίοτε ἢ ἃ ΘΔΏΟΙ τ ρα ἴῃ 180 
Β816 ΔΌΌΘΥ, οὗἩ ὙἘ1Ὸ} Βα τ,88 4150 ὉΓΊΟΥ (ὉΓ ϑοπῖθ {1π|6.5 

12. Τῆδ υπό σοτρΙΪοΣ οὗ ἰθ6 Οἰοδδα Οταϊπατῖα ρου ἴδ6 Β10]6 (τὸ ττοῖς 
δὐοιυϊ Α. ν. 1200), ἀβοίαγοβϑ ἴῃ 186 ρῥγοίδοα ἴο {δαὶ ποτὶ, ὑμδῦ {π6 ὀδηοηϊςαὶ ὈΟΟΪΚα ἀγα 
ἀϊδεϊησυϊϑῃοα ἔγομα ἴμοδα το ἃγα ἢοῦ σϑμοῃῖοδὶ; δηὰ [μδὺ “ἼΠΘΓΘ 18 88 στϑιῖ 8 ε}}|- 
ἔφγοηςς Ὀοΐπϑοη 686 ἴνχο 85 ἴδογα ἰϑ Ὀοίνγθθη ὑπδὺ ἩΊΟΒ ἰ8 σοΓίδ! ἢ δηὰ {πα τ οἷν 
18 ἀουε]; ον 86 οαποπίοαϊ ὈΟΟΪκΒ σογα τε θη ὉΥ 186 ᾿πϑρίγαίίοη οὔ [86 ΗοΪγ 
ϑριγῖς; δαΐ δὲ ταὶ πιο τ86 ποπ-σαποπῖοαΐ οὐ ἀροογυρλαὶ ὈΟΟΚΘ γα ρου 186, ΟΥ 
πο 6 γ {Π|6 δ ΠΟΓΒ οὐὗἁἨ {ἰθτη, ἢῸ οὨ6 οδη ἰ6]}." 7 

18. Τπομαβ Αὐὐτνὰθ (Ἁ. ὕ. 1260), δὴ οπιδηθηὶ ἀοοίογ διρλοηρ ἴῃ 6 ΒοΒβοοΐπιοῃ, απὰ 
ἃ ςδποπἰβοα βαϊηϊ οἵ ὑπ6 πιοάδγῃ οδυτοῖὶι οὗ οιηο, ἀἸ ογοα ποῖ ἔγομῃ {6 ἀοοσίοτβ οἵ 85 
ΟΠ ἈΡῸ. Βοβί 68 σμδγδοίογι βίης {86 βίοσγ οὗ Βοὶ δπὰ 86 γασοι 88 8 016 8, δὰ 
ἀφεϊαγίηρ 1μ4ῇ 186 ὈΟΟΚ οὗἉὨ ΥΥ̓Ἰδάοτῃ 18 πὸ ρατγὶ οὗ οδποηΐςαὶ ϑογὶρίυγο", [6 δ88 1η68 
βΟΠ]ονεῖπρ' διγικίηρ ρϑδβασθ, το μα5 Ὀθθῃ ργεδεγυδα ουἱ οὗ 1,189 Βοουπᾶδ ϑοουηάδ ὈΥ͂ 
Απίοπίηυϑ, ἐτα ναι οὗ ΕἸογθηοθ (Α. νυ. 1409), νεΐο τγ88. δδυν αγάβ. οδποηΐδβϑιὶ Οὗ 
ΘῃΣΟΪ Θὰ διιοηρ ἴμ6 δδιηῖϑ οὗ ἴμ0 Βοζωβῃ ΒΆΤΟΣ : -- Κ ἼΠ686 ὈΟΟΪΚ8 ᾿" (πιρδηίηρ (μα 

1 1,1δἷς 8 ϑαχοὴ ἰγοδίϊδε σοῃοογηίης ἴδ6 ΟἹ δηὰ Νον Τοβίδιηδηϊ, στη, δδοῦιϊ [ἢ 6 εἰπι6 
οἵ Κίης Ἐκίρασ, ὉΥ “τί ουβ Αδῦδδ, Ρ. 17. Ἰωοηάοη, 1628. 4ϊο. ᾿ 

3. Ἰυϊἃ., ΡΡ. 22, 28. 
3. ὦ ργηπ δος βου ρίθγα " [[π6 Ὀοοῖκ οὗἩἉ ΥΥ ἰβἄοτῃ ] “π640Π|0 ἀθ ΘΔ ΠΟΏΘ 6δὲ, πος δ σδῃοηΐοα 

ΒΟΤΡ ΓΒ, δυιτηρίδ 65ϊ ΒΟ ΟὨθΑ δος." Ἐπροτί. Το οἢ518 ἰη αδη. 11, 21. 
4 ὦ ἨἩρβίδηϊ ροδβῖ Βο5 δι ἤθη 006 ΒΒΟΥΕΘ ΒΟΓΙρΡ[ΏΓΕΘ ΠΙΌΤῸΒ 56 Χ πΟῺ Γοισο πα! ̓ ἰ τὶ, ϑαρίοπεία», 

988 Εἰ, δίνας, Τοῦ, Φτά 1}, οὐ υἱογαπθο Μδοδδροογαπὶ ΠθΕΓ : ααἱ, οἴδὶ δὰ δι Ὁ] πη 6 πὶ 
1|16πὶ ῥγαοοἀοηιίητα αϊχηϊδιθια ῬΟΓΎΘΕΪΓΟ ΠΟῸῚ Ροϊπογιπῖ, ῬΓΟΡΙΟΣ ἰδυάδῦ!δπλ ἰαπιοη οἔ 
Ῥογποοεββασίαμῃ ἀοοίισηδπὶ δὺ δςοἸοϑὶδ βυδεὶ ρὶ τρογιθιτιηῖ." Ῥοίγιδ ΟἸαηἰδοοηβίβ, ἰῃ ορίβιοία 
σοηῖγδ Ῥοιγοῦτυδβίβηο8. 

5.“ ΟΥΩΠΟΒ 6ΓΡῸ ἤπιηῦ ΠΏΠΊΟΓΟ Υἱρίπε ἄθο. ϑαπὲ ῥγβίογα 6}}} αιΐάοτα Εἰ τί,  Βαρίοπεία 
ϑαϊοτηοηίβ, ἰδοῦ 68ὰ Ἐ, Βίγαςν, εὲ ᾿ἶθον Φαάίη οὲ ΤΠΟΡίαβ, εὐ ᾿ἰδτὶ Μαοοδθθογηπι : αἱ 
Ἰεραπίυγ αυϊᾷοπι, 504 πον δογίδιιπίέμγ ἐπ σαποηθ." Ηθρο ἀ6 8, Υἱοίοτγο, Εσαἀϊτίομοϑ [)1488- 
Πα] ίςο, 110. ἦν. οαρ. 2. [Ορ. ἴοπι. 1). Ῥ. 17. Μορπης. 1617}. 

4 Ἐπχοογριϊοηθμ, 1ἰὺ. 1}. ς. 9. 
7 ὦ ἸΠΓΟΓ ατ108 ἐδητιιπὶ ἀϊδίδι ἀΠΔΠΉΤῚ ΠΟΥ σοτγίππι οἱ ἀπ δἰ Π : πδπὶ οαποπίοὶ δαπὲ οο0η- 

ἔοοτι, ϑρίτγτα ϑαηοίο ἀϊςίπηϊς ; ποη-οαποηῖοὶ δυϊο πη, δὲν ἀὶ, ποβοῖαῦ 400 ἴδ ΡΟΤα, 
υΐθυβνο δυοιοτῖθι8 βἷην 611}. Οοββ. Οτάϊη. Ῥυβί, ᾽οὸ 1δγῖ8 ΒΙΌ]οἰβ σβῃοη οί οἱ ἢοῃ- 
ςϑποηίοῖϊθ, Αἀάϊιίοηδὶ ἰοβειηοπῖο8 δρδίπαὶ ἴῃ6 δροοτυρἢδὶ θΟΟΚΒ ὉΥ ἴῃ6 δυΐδοῦ οὐ ιἢϊ8 
ΟἸοκβ δύο ψίνθη ὈΥ ΒΙϑῃσῃ Οοδίη, ϑοδο αβϑι. Ηΐβὲ, οἵ Οδηοη, ΡΡ. 166---169. 

9 «ΤΟΣ δ οδὲ Ῥαγβ ἱπεϊἀοηιϊα)ῖα, οοπίίποηθ ἀπο ] τ ὴη8 εϑρίϊα, ἰῃ ααὰ ροπΐτατ ϑδδπηθ 
ἩΠετοτγία, οἱ εὶς ας Ὠγασοπὶς γαδεία." 'ΓΠοπι. Αα. ἱπ Τ)δηΐεὶ. Ἐς. 13. 

5 ὦ ΧΕ] {16 ἀρραγοῖο " [τηϑϑΐης 1ῃδὲ οἵἉ δϑτηιςο] ἴο 5401} “ δεὶξ Ῥγοσυγσγδιδ βὸσ ἀππιοηοδ. 
δ᾽ τδιῆοη Ἐς] οβἰαβιϊοὶ δὰ που [88 ΠῸΠ τοοϊ ρ Δί ᾿σορῖεσ πος, ααὸά ἐπέεν εαποπίσαν δ6:)ρ- 
ἐμγας αρμὰ Πεόταοα κοΝ δαδείμγ." ὙΒοΙ. Λααίη. βυχηηιδ, ῬΆΣΒ ἱ, Οὐυδεβι. ἰχχχίχ. δι. 8. 

κκϑ 
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ΑΡΟΟΥΥΡΒΑ) δαὰά πο βυοῖ δυϊ βου ἐγ 848 89 οἵδβεν ῬοοΚ8 οὗ ϑεγρίασε Βαᾶ, ὈὉγῚ πο κ 
ΔΏΥ δῃ ταϊσῃὶ οδδοί ΠΥ ἀγρὰθ ἴῃ πιαίίοτβ οὐ ἢ. ὙΒΘηςΘ, ργοΌΔΌΪγ, ἴΒ6γῪ Βαανα 
ΠΟ ἸΠΟΓ6 ΔυΓΒΠοΥ ΤΥ [μ8η [86 Βα γ ηρΒ οὗὨ ΒοΙ͂γ ἀοοίογβ, ΒΊΟΣ. ἀγα ρργονϑὰ ἰὴ {μ6 σδυσοβ. 

14. ΑΝΡΒΕῊῪ ΗΟΈΝΕ, 8 δαϊηδηΐ ἰανγοῦ ἴῃ (86 τοῖσῃ οὗ Εαπαγὰ 11.) ἴὰ (Β6 ῥζγο- 
«ἰηϊὰ τ ΟΥ ῬΓϑίβοθ ἴο ἢ15 “" Μίσγοὶῦ 468 4 υϑιϊςο 8," βιδίββ ἱμδῦ, ἰπ [88 ργεραγβίίου οὗ ἢϊς5 
σοσκ, μα ἐουπᾷ Ὁ ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ ἴο βίπαγ (ἢ6 ΟΙὰ δηὰ Νουν Τϑβίδυηθηί, “ 1ἢ ΤΙ ΝΒ " (Βα 
8808) “πὸ ἰουπὰ ἰἰ τυ τὕδη, (μα ἰανν 8 ποι δπρ οἶ86 Ὀαΐ τυ ΐθ8 ἀθ! !νογοὰ ὈῪ οὖν ΒΟΥ 
ῬΓΘάθοθββοῦβ ἰη ΗοΪγ ϑοτγρέυγα [Ὁ 186 βανὶπρ' οὗ βου}8 ἔγομι δυδυδίϊησ ἀδτιπδου, 
πον ΠΠβίδπαϊησ [16 581π|6 ὝΘΓΟ ἀϊδιυδοαὰ ὈΥ [8186 ᾿υᾶσο8. Απὰ πὸ ἴουιπα [δαὶ ἴδὲ 
δητῖγο Ηοὶγ ϑοτιρίυσα γοπιαϊποα ἴῃ {86 ΟἹ δῃὰ Νονν ᾿Γδδίδπιοπι." 5 Ης ἔβεὴ ψῖνες 
ἃ οσαίδίοσια οὗὨ ἴδ6 βαογοὰ Ῥοοῖκβ θη ἰγοΪΥ ἀστοοὶπρ ὙΠῸ ὑδαὶ οὗ [6 ΗἩθῦτγονν σβποῦ, 
δηὰ οὗ ἴπ6 δηοίϊθπὶ ΟΒγιβίϊδη οὔ το 68. ἀῦονα ρίνοη: 0 ποῖ 6 δά: -- " Απὰ 
Ὀοβι68 {πΠ686 Π6ΓΘ ἃΓ6 Οὔ οΓ ὈΟΟΚΒ ἑη ἴδ6 οἷά Τ διδοῖ, αἰλουρὰ ἀν ὦ ποί αὑἱλο- 
γίδεα ας οσαποπῖσαϊ, νἱΖ., 'ΓΟΌϊ6, Δ οἴ, Μδοσβῦθοβ, Εὐοοϊ δἰ αβιίουβ." Σ Πα [151 οὗὨἨ 186 
ὈΟΟΚ58 οὔτδο Νὸνν Τοδίδημθηὶ 90]1οΟνν8, ἴο νι ἱοἢ 15 ἀπηοχοά {86 {οὶ ηρ δοηΐθηοο :--- 
“Απὰ ΟΌΓ υὑϑαρθ8 σογα ἴῃ δοσογάδηοθ τ ῖτ Βογιρίαγα, δπὰ ἴῃ τποϑὺ ἱμ 6} Πρῖ 0] 6 1δπ- 
δυᾶῦρα οὗ γοὺ Γ᾿: Ὑ] δπὰ οὗ 186 σοπηπιοη ΡΘΟρ]6.᾿" ὁ 

16. ΝΙΟΗΟμΑΒ ΠΥΒΑ, 8ἃ σομπηπιθπίδϊου οὐ ἴδ6 ϑογρίυτοβ (Α. ν. 1320), τόξα 
τι ρθ 6 Γ ᾿6]α ἴῃ στοαὺ οϑιυϊπχδίίοη, ἔμ18 ΟἸΘΑΥΪΥ δϑϑοτγίβ {Π6 ἔγμθ ὀᾶποὶ οὗ {86 
ΟἸΙὰ Ταβίαπγοηῖ. [ἢ Πὶ8 ῥτοίμοα ἴο 186 ἈΡΟΡΥΡΕΙ, Ὀοοὶς οὗἩ ΤΟΡΙ, μα 888: --- " Βίηςο, 
ὉΥ (οὐ 8 αβϑἰϑίαδποο, 1 Βανα πυίτθη ἀροὸη πα σΑΠΟΠΪΟΔ] ὈΟΟΚ8 οἵ Ηοὶγ ϑεγίρίυτο, 
Ὀουϊηπίηρ γϑὶ τιν} δηθϑβ, ἀμ ργοσοοάϊηρ ἴο [86 Θηὰ οὗ (88 ΕανοἸδίίου ; ἰσυϑπ 
ἴῃ ἴδ Β|:Π16 Αιϑϑἰϑίδηςσθ, 1 ῬΌΓΡΟΒΘΟ ἴο ττὶα ὩΡΟῚ {Π|6 ΟΥΗΕΒ ΒΟΟΚΒ ισλίολ αἀγέὲ ΝΟΤ ἐπ 
ἐλο σαποῆ, νἱΖ., ΝΥΝ Ἰβάουιῃ, Εἰοἰ οβἰ βίου, ὁ αὐ ἢ, ΤΟΟΣ, δὰ τῆς θΟΟΚ8 οὗἩ ΜδοἊοοαῦθος 
Απὰ ἴῃ [18 ΘΟΙΏΠΙΘΠΑΤΥ ὁπ ἴδ6 Ὀοοϊς οὗἩ ΕΖΓΆ, 6 88γΥ8 : --- " 1 Ῥυτροβθ, ον [86 ρῥγὸ- 
Βρηΐ, ἴο 0888 ΟΥ̓́Θ ἴΠπ6 ζοοκο οὐὁἨ Τοῦ, Φυάϊ, δ ἃ Μίδοοδθθβ, αἰ πουρσἢ (ΠΟῪ ἀγα 
᾿ιδίοσὶσαϊ ; ΒΕΟΘΑΟΒΕ ἐλον αγὸ ΝΚΟΤ ἵπ ἰλθ οαποη οὕ υἱεισα οΥ Ολγιβέϊαπϑ. Φοτζοπια μά δορὰ 
ΒΆΥ5 ἴδ (ΠΟΥ ἃγὸ γοοκοηθᾶ διηοηρ 86 Αροογυρλα." 5 

16. ϑυΐπξ ΑΝΤΟΝΊΝυΒ, ΔγοΒΌΪ8Π0Ρ οὗ ΕἸόγθησα (Α. Ρ. 1446---] 459), δοκποπίθάσεθ 
1840 ἐλ ὕειυα ἀο ποί ρίασο (λό αροσγυρλαὶ ὈΟΟΚ58 ἴῃ ἴ86 σδποι οὗὨ ϑεοσγιρῦαγο. 

17. ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ πὶ Απίοπΐηιι8 τνὴ8 ΑἸρΒοηϑυ8 ΤΌΒΤΑΤυΒ, ὈΙΒΠΟΡ οὗ Ανῇ]α, ἴῃ 
ϑραίη, 80, 10Γ ἷ8. πιὰ Ἀγίουβ ᾿θαγηρ, τν 88 οὐ] θὰ {π6 ὙΥοπάοΓ οὗ {56 οτία. 
ΤῊ 8. διπῖποπῦ ΒΟ ΑΓ ῬΓΟΠΟΊΏς68 [8 ἡἰριηθηῦ ἴῃ ἕλνουγ οὗὨ 4}} 86 τοϊογιηεὰ οὐ 
Ῥγοιϊοβίαπθ σμυγοὶοβ, τὶ ἢ τοίογθηοα ἴο ἴΠ6 ΔρΡΟΟΓΎΡΑΙ ὈΟΟΪ8 : --- “ ΤῊ σμυτοὶ τὸ- 
σθῖνοβ βυοἢ ὈΟΟΚΒ, Ῥογηλὶ ἰἰηρ Θδοἢ οὗἩἨ {86 ζδι ταὶ το σοδὰ ὑδοπι; 1π6 σμτΟ ἢ 4150 
Τολ 8 Π6ῃλ ἴῃ ᾿6Γ ΟΗΘΟ8, οἢ δοοουηΐ οἴ ἴΠ6 πηᾶηγ ἀδνουΐ {μὲ πρ8 υ ἢ ΠΟΥ οομίδιη. 
Βυῖῦ ἴπὸ οὔτοι οδὲϊροα πὸ ὁπ ποοϑδδϑαγιΐν ἰο δοῖίϊδυο ιολαὶ ἐδ οὐπίαϊπεά ἰλεγοὶπ; 88 5 
[86 σ886 ὙΠῸ {86 ὈοΟΚΒ οὐ ᾿ ̓Ἰβάομμ, Εἰσοἰοβἰαϑίίουβ, Μασοαῦοοβ, δ υά τ, δὰ Τοῦϊς, 

1 “]άοπὶ οἴἶαπι αἰεὶ ΤΒΟΠΊΑ5, 2, 2. .... 801 }ΠἸοοὐ ᾳποὰ ἰδβ(ϊ 11 τὶ " [ΔροοτΥρΡὮ 7 “ θη διιηξ 
ἴδηΐ:5 Δα ΠΟΥ [18 τ 6Χ ἀϊςτῖβ Θογαπ ροδβϑοῦ οἰ οΔΟΙ ΟΥ ΔΓΡῸΠΊΘΠΙΔΙ ἴῃ ἢΐ8 αδὲ βαπὶ βάοϊ, 
Βἰσιιϊ 6χ 8}}}8 ΠΤῚΒ ΒΟΥ ρΡία γε β8 ρα. ἴὐηάα ἐοτὺδ παρδηὶ διυιοιογι ἴθ [Δ] τὴ αὐδλοπὶ Βαθδης 
ἀϊςεῖα βδποίογαμη ἀοοίογαπι ΔρΡΥΟΌαῖδ 80 δοςϊοβὶβ." Απϊοηΐηὶ ϑυιμμμδ ΤΊιθοὶ, ῬΔΣΒ ἰδϊ. ΕΣ, 
18. ς. τἱ. ὃ 2. 

2 “Ἐπ ἢ γοναὶ οἱ ἃ Ῥ]08 ὈτοΟΙο ατ16 160 ΒΟΔΥΟΥ͂ [8 ΠΟΟΟΒΒΙΥ Τΐδ6 ΘΠ ΓΘΙΏΘΙΠΌΣΑΠΟΣ ἃ ΑΌΟΥ͂ 
οὔΡΑΠΪΟη8, τὴ οἰάογοης ἀ ΘβίΒἴοΣ 6 ἰ6 γε} Τοϑίδιμοης οἱ πονοὶ οἵ Οδηοη, ἐπ 1 δβϑοτὶρς 
᾿τουότηπβ [ἸΓΟΌΥΟΠΒ] 416 ἸΟΥ͂ π᾿ 680 ΔΕΓΤΟ Οἤ086 416 Ε1|108 ἀΟῊ 68 ΡΥ ὮΓῸ βδίποῖϑ ργεάδοθβ- 
ΒΟῚΓΒ ἢ ϑαϊηοὶ Εἰβογρίγα Ρὰγ 8] 6 Υ ΑἸπη68 ἀ᾿ ἀδπιηαιίοη Ροτροίαο!ϊο τουὺϊ 8οὶὲ οἱ ΡῈσ ἔδυχ 
αρο8 ἀοίιςςο8. Εἰ Ττονοπηιϑ αα6 ἴοι δαϊποὶ Ἐδογιρίυτο σοπηδὶπο οἷ ἰα Υ' ε1}] Τοδίδιηθος 
οἱ Νονε)." 1,4. ϑοιῆπηο ΒΡΡρ6 116 ΑΓ γγοὶγ ἀ08 1 80Π|0 08, Ὁ. 2. Ιωηάοπ, 1642. ΕἾγει οἀϊτίου. 

3. «Ἐς ΟὔΒΙΓΟ σΟΙΧ δοηΐῦ δυγα [ἰΠ1Γ68 Θη ᾿Ἶν οὶ] ΤΟδι  πηθηϊ, οι βοὶζ Ὡς δοϊθῃξ 61168 Δα Ποτὶδο 9 
οδηοη, δἰ εὐὰο ΤΟΡίο, Φυαάοῖι, Μαοοδῦαβ, Εἰ οἰ οβἰδϑιϊοιβ." Ιδϊὰ., ᾿. 4. 

4 «Ἐπ ἀθ ποι ὑϑαροβ [αἰ δοσογάμην δἱ Ἐδβογίρίιγο, οἵ δὴ Ἰδηρυαρθ ῥ] 8 Θ᾿ Πἀ40]6 ἐἢ 
δ᾽ ἃ νοιιϑ [πουβ ἢ] οἱ ἀεἱ Οοπιοῦ [2] ροορῖο." 10]ἀ., Ρ. 4. 

δ“ Ῥοβίαπδπι)ι, διιχ ἰδηΐο ΠΟ, βου ρδὶ ΒΌΡΟΥ ΌΤΟ5. ὅδογε ϑ τι ρίαγβ σδῃηΐ ο8, ἱποὶρίοηἂο 
ἃ Ρτϊπεϊμίο ἰθῆθδβοουβ, οἵ ργοοοάοηο ἀϑηϊ6 δὰ ἤποπι ΑΡΟΟΑΙΥΡβθοΒ; ἀς οὐιπάξπι σοηῆβἌιϑ 
ΔΌΧΙΠΟ, ΒῈΡΟΓ ΑΠ106 ᾿πίθΠ 0 βοσίθογο, σμὶ ΝῸΝ βιηῖ ἀο σᾶποπο, βοὶ]ὶςοῖ, ϑαρίοπιία, Εος]6- 
δἰ αϑιίοιβ, πάλε, ΤΟὈ188, οἵ ᾿ἰδτὶ ΜΙ ΔΟΠα ϑογαπι." Ν, Τγτα, γί, ἴῃ γάτα Τοίδ. 

6 “ΤῊ ΓΟΒ δυΐοιη ΤΟΌϊα;, Δπι4}}}} οὐ ΜαδἼοσαθοότγαμι, ᾿ἰσοῖ βἰπι ἢἰβιοτα 168, ἔαπχθῃ ἰηϊοηδο 
608 Διὶ ᾿ΓΒΘΠΒ ΡΟΓΓΓΘΠΒΙΓΘ; ΟΙΑ ΝΟΝ δεπέ ἀθ οαποπὲ αρμά «“μάζοβ, πες αρμὰ ΟἈγιεἴαπος." 
Οοχηπιοηΐ. πῃ γα, ο. 1. 

7 “Ουμτίδιῃ Ριγίοπ), αιθ πη ποθ ροπιηΐ ἐρδὶ ᾿εδτεὶ [ἩΘΌγΑΙ] ἐπ σαποῆς βογὶρίωσαγιω 5α- 
ἐγατγμν, Β6 Δρρε] πὶ ΔΡΟΟΙΥ Ρὶν 8." ΑἸϊοπίηὶ Ξαμητλδ, ῬαΓβ ἐϊ τς 18, 6. 6. ἃ ἰἰ. 

-τὑπ.- ΟΞ. 



ΟΓ ἐλε Οἰά ἽΤεείαπιοηίΐ, 603 

Ἐὸσ ὑβουρᾷ {8686 ὈοΟΚβ ἃσθ σϑοοὶνοὰ ὈΥ ΟἸ σι ϑιΐϊδηϑ, δηἃ ργοοῦ ἀεί νοα ἔγοπ ἐδοηὶ 
ΤΩΒΥ͂, ἴῃ ΒΟΙΏΘ ὙΑΥ͂ ΟΥ ΟἶΒοΣ, μαναὰ νγοῖρμξ, θδσϑυβ (ἢ6 μυχοῦ σοίαίῃβ ἔμοβα ῬοΟΚΒ : 
γεῦ {86Υ τ ποὺ εβδοΐυδὶ ἔργ ῥρσονίῃρ ἴμο86 {μίπρβ ἩΒΙοΝ ἀγο ἴῃ ἀουδὲ ἀσαϊηθὲ μετο- 
1ἰς8 ΟΥἩ δον. 

 ὅ. Οὐηϊεδείοπα φῇ ἰεαγπεά Ποπιαπῖδία ἐπ ἐλε δικίοομλ (οπέμγψ, τοῖο 
ἰϊοεα δείοτε, ἀμγίπρ, απαὰ αὐοῦ ἐλ 5ο-οαἰϊοα Οομποῖϊ 9.5, Ττοπέ, ἐλαΐ ἐλο 
Αροοτυρλαὶ Βοοῖς αγὲ πὸ ραγί οὶ ἐλε (αποη 9 ἐλε αϊυϊπεῖν ἐποριγοά 
ϑογίρέμγοδ. 

1. σαγάϊπαὶ ΧΙΜΕΝΕΒ (Α. ν. 1602), ἰη {86 ῥργχεΐδοα ἰο μἰ8 οοἰεὈταιοα ροϊγρίοιϊ οἀϊ- 
τοη οὗὨ 86 ΒΙΌ]6, ργϊπιεα ἱπ 1δ]4--- 17, δῃ ἃ σοπητηοηυ ο8]16ὰ {86 ᾿ ΝΜ: ἡπίοι ας 
Ῥοϊγρίοιϊ, β8γ8 : --- “ὙΠ ὈοοΪκα, ἱπάθοά, ιυέλουξ ἐλ6 σαποη, τι ἰοῖ (6 Ομ υτοὴ τϑοοῖνοα 
γϑίμον [ὉΓ ἴμ6 οἀϊβοδίιοη οὗ [6 ρθορίο, [8 88 δὴ δυϊδογὶ αἴϊνο οΘοηδτηχδείοη οὗἩ 186 
ἀοοίγίπα5 οὗ [86 στ οΙ, ἀγα (0 Ὀ6 ἔοαπὰ ἴῃ ἴ86 ἀτοοκ ἰδησααρθ οπὶγ.᾿3 

2. ΤΉΟΜΑΒ ΟἌΕΤΑΝ, ἃ οδγάϊηδὶ οὗ 6 Ἐοπὶδ οἰ γοῖ, τἶΐο τᾶὰϑ σοτϊημ δδϊοποά 
ἴο ορροβ Τψυΐβοτν, 888 ἀθ) νογθὰ ἴδ {Ὁ]]Π ον πο τπθιπμογ Ὁ] 6 ὑθϑι ΠΟΥ ἀσδίηβι {86 
τηοάδγη Βοπ δὰ σδποη οὗ ϑογιρίυτε ἀρογϑρα δ ὅμ6 ἔουγ ἢ δοϑϑίοη οὗ ἴδ σοιχηο]] οὗ 
Ττοπί, δὖ ἴδ 6 οΪοδβα οὗ 815 σου ΥῪ ΟἹ [86 ὈοοΚ οὗἨ ΕΔίΠοΥ : --- "6 76. Βοσαὸ ἰογηὶ- 
δῖα ΟΌγ σοι θηίλ τ 8 οὐ {86 μἱδίοτ!οαΐ ὈΟΟΚΘ οὗὁὨἨ ἴα ΟἹ]ὰ Τοκδίδιηθηΐϊ : [0γ ἐπ γϑϑῖ 
(νΖ. {86 Ὀοοκα οὗ 7061}, ΤΟ , ἀπὰ [86 Μδοοβϑθθ88) ἀύα στϑοκοπθά ὈΥ Ψεγοπιθ 
ιοἱέλουιΐ ἰλε σαποπίοαΐ δοοΐδ, απά αγὸ ρίαοοά ἽΠΡΙΝ ἐλο Αροογυρλα, ἑορείλον τοτϊλ Ἡζί2- 
ἄοπι απὰ Ἐροϊοδί αδἰϊσιιδ, 88 ΘΡΌΘΑΓΒ ἴπ ἢ ΐ8 ὁ Ῥγοϊορυϑ (σα οδίιι5᾽ (οΥΣ Ηεϊπιειθὰ Ρτο- 
ἰορυ6). Νοῦν βου ]ὰ γοῦ "δ αἀϊϑίυσρεα, Ο Ὡονῖοα, ἰἢ γου βῃου!ὰ δηγνοσα πὰ ἰμοβα 
ὈΟΟΚΒ8 γοοκοηθὰ διηοηρ ἴ86 οδηοηίσαὶ ὈΟΟΚα, οἰ μον ἰπ 086 ΒΟΙΪΥ σουποί 5, οὐ ἴῃ 186 
ΒΟΙΥ ἀοοίογβ. ΕὟΡ 86 πόγὰβ οὗὁὨ [86 ΘΟ. ΟΙΪΒ, 85 νγ6}} 85 οὐἁ ἴῃ6 ἀοοίογβ, ᾶσα ἰο Ὁ 
Βπηἰ6α το 186 σογτοοίίοη οὗ Φοτοπιθ ; δηά τθνλανῳ ἡ ἴο δ]8 Ἰυθεηιεος, [ἐΧΡΓΘ5864] 
ἴο {86 Ὀδῃορβ ΟΒγοπιδῖί 8 δῃὰ Η οἰ οάογαβ, ὑΠ0856 ὈΟΟΚΒ (πὰ 17 ἐμοσθ 6 8ΔΗΥ βἰπιὶ- 
Ἶὰτ οὔ68 ἴῃ {86 οϑῆοη οὗ ἰμ6 Β10]6) δύβ ΝοῸΤ σαποπίοαϊ, ἰμδὺ 18, (ΠΥ ἀγα ποὺ ἔβοβα 
τ δἰ οἷ 8τα σἼΎΘΠ 885 ἃ ΤῸ] Τ(ὉΓ ἴΠ6 σοπβγιρδιίοη οὗ {86 8. ΤΈΘΥ Ἰλδυ, ΠΟΊΤΘΥΟΣ, 
6 ο8]16ἃ σαποπίοδὶ (ἰμαὺ 18, σίνοῃ 3238 ἃ ὔγ1]6) ἴὉΣ {μ6 οαϊβοδίίοη οὗ τῷ [αἰ ΒΓ] ; 
δίῃςθ {δον 8.67 τοοοϊνοα δηα δι δου 56 α ἴῃ (Π6 οδποη οὗὨ (μ6 Βί0Ϊ6 ἴον 1818 Ρυγ- 

8. ΦοΗΝ ὭΒΙΕΡΟ (Α.ν. 1686), νῇο νγᾶβ ῥγοίδβδοσ οὔ Ὠλν πῇ δὲ ΤΠ ουτναῖπο, δπὰ 
ὙὯο τῦᾶϑ οηρίογοα ἴο τα δσαίϊπϑ ΤΠ 6 Ὁ, δοκηοπ)οᾶροθ, ἄγβε, τμδὲ (ἢ6 Ὠἰβίογ!οβ 
οὗ δυάπ δηὰ Τοῦδιῖ, ὅτο.,) τόσα ποῖ πυιρθογοὰ ἴῃ ἰδ6 (ἰπ|6 οὗἩἨἉ ἐπα Ο]ὰ Τορβίδιηδης 
ΔιΠΟΠΣ {86 οαποπίοαὶ ὈΟΟΚΑ οὗἩ ϑδογίρίυγο, θυΐ βοπιθ οὐ ὑδθπὶ [νγγ6γ6}] δοοουπιοὰ 
ΔΡΟΟΥΥΡΒΆΙ, 85 ἴ86 ΓΙ ρ8 οὗἩ ἀπκηονῃ δυΐδογθ, απὰ οἴμοσβ, πὸ ὑγὰα Ὠἰβίοσίοβ αἵ ]]. 
Απά, βοοοῃάϊγ, μ6 οοπίεβϑεθ {παὶ ἴῃ6 ΟἸ γι διίδη συ γο,, οα δοσουηὶ οὗὨἩ ἐδ δυϊδο- 
ΤΙ οἵ οοτίδί ἢ ΒΟΥ τλθῃ, ἯΒΟ δγῈ σοδὰ ἴο βανϑ πιδάδβ 086 οὗὨ ὑδββϑίπλοπ 68 οὗἉ (88 Κιηα, 

δ “9 ΤΆ]68 δαΐδτῃ ἰῦτοθ θοοϊοδί σθοὶρίς, Ῥεστα ξίθῃ 8 608 δἰ πρτ 8 Θά] θτι5 ἰοζεγο : 'ρβα 
ηθοαυθ ἰπ οδὶο 8 δτιΐ8 1}108 Ἰοχὶς Ῥσορίος τηυἱέδ ἀθνοῖδ αι ἴῃ 111|9 Βαθοηϊαγ, διεπεέμοηι 
ίαπιεκ οὐἰφαὶ αὐ περεκεατίο εἐγεάεπάκμπι ἰά ηποὰ 1δῖ ΠαΌαΓαΡ : δἰςσυι 6δὲ ἀθ ᾿ἰ γί ϑαρίθητίδ, 
Ἐοοἰεεἰαδιὶοὶ, οἱ Μδοοδθεέβοσισ, Ζυἀϊ οἱ Τοδία. 11} θηΐτα ἃ ΟὨ γί βεϊδηὶβ σας ρίδηζαγ, οἷ 
Ῥτοδβίίο δχ οἱϑ ϑυσηρία βὶϊ Δα δ! το Υ οἰἥοαχ, αὐα͵ἱα Θοοϊ δὶ ἰβέοϑ ᾿ἰθσοα θησῖ ; σοπίγα ξγο- 
Εἰσοβ ἐδῖηοη, δαὶ ἩρῦγξοΟΒ, δὰ ργουδηδοπ 68 αὐ ἰῃ ἀπδίππι γοηϊπηξ ἤθη δβυηὶ οἤϊήῆοδοςι. 
Τοβιδιὶ Ρυβίαδς ἰη Μαῖϊ. ᾳ. 1. Βίδορ Οοβίῃ διὰ Ὦγν. Ηοὰυν βανθ ρίνϑῃ δβϑύθγαὶ ρβββαζεβ 
ἔγοπι Τοϑδιδίπβ, νηΐ οἢ ἀγα ΘΟΌΔΙΥ Ἔχ οἷς ἀραίηδβὲ [16 σΔΠΟὨΪΟΔ] δι ΒΟΥΙΥ οὗ ἔο Δροογ ρἢ δὶ 
Ῥοοκϑ. 

5. ἜΤ Ὀτΐ ἐσίγα σαπονόπι, απ086 Θςοἰεδ4 Ροϊ8 δὰ δ βοδιίϊοηθπι ροΡοὶ τ 8πὶ δὰ δυϊοτσὶ- 
ἐδῖοτη δος οἰ δδῖϊσογατη ἀορτηδίπηι ΘΟΠΗστηδη ἀδη) τοοὶρὶϊ, ατθοδπι ἐἢη [1Δηἴὰπ|} πεαθοπὶ 
δου ρίατγαπ." ΒΙὉ. Οοπιρ]υΐ. ἴοπι. ᾿. Ῥτοίορτιδ δὰ 1, είογοπι, ἔο]. 1}. γε γθὸ ςΟ]. ἱ. 

8 « πος ἴη ἴοδο ὑθυτωϊ ΠΑ Πηὰ9 ΠΟΙ ηἰατὶδ ΠἰΌΤΟΣΙ πὶ Ὦἰβιοσδ πὶ Ὺ οἰοτίβ Τοβιδηχοηιὶ : 
δὴ τοὶ αὶ (8ς}}. Φαά ἢ, Τορίδ;, οἱ Μδοοδθθοστση 1107}}, ἃ ἀἶντο Ηἰθγοηγπο ἐσίγα σαποπῖσοῦ 
ἐϊδγος διρριίαπίμ, εἰ ἐπίεγ ἀροοτυρῆα ἰοσαπίμγ, στὰ ᾿ἰὍτο ϑαρίθηιιεθ οἱ ΕΟο] δἰ αϑεῖοο, αἰ ραῖοῖ 
ἰη Ῥτοίογο Οδὶοδῖο. Νος τσ ογὶθ, ΠΟΥΪ16, δὶ ΔΙ ΙΘῚ τορογοσὶδ ΣΌΓΟΒ ἰϑῖοβ ἱπί6Γ δ ηΟηΐςΟΘ 
ΒΌΡΡΟΑΓΙ, νὰὶ 1Π ΒΘΟΥ8. ΠΟΙ ΟἾ 118 ν6] ἴῃ δδουβ ἀοοίογθυδ. Ναὴ δὰ Η]ογοηγιιὶ [ἰπιαπὶ 
τοἀυοσοηάα βιιηξ ἴδτῃ γογθα σοΠοὶ Ἰοσιι 4π8πὶ ἀοοϊογαηι: οἱ ᾿αχῖδ 111 δ βοπιθηξίατη δὰ Οχο- 
τηδίϊατῃ εἰ Ηο] οἀοταπι ορίϑοοροϑ ᾿ἰδγὶ ἰδ] (εἴ δὶ αἱ 6}}} βιηϊ ἱ σδῆοπο ΒΙὈ]1ε5 δἰ πλ1}]68) ΠΟ 
δι σΔποηϊοὶ, ἢος οδῖ, Ποη ϑθηϊ το οΐδγοδ δὰ ἤττηδηάππὶ ο8 αὐδὲ ϑαηΐ ἤάοὶ. Ῥοδδβδιιηὶ ἴδιο π 
ἀἰοὶ εδποπίὶςεΐ (ῃος αβὲ σοῦ δγε8) δὰ αὶ βεδίίομοπι ἢ ἀο] απ; πτροῦθ ἱπ σδποηο ΒΙθ] 5 δὰ 
δος τοςορίὶ οἱ δυϊδογαῖὶ." Οὐδ)οῖδῃ. Οομπιπιοηΐῖ. ἰπ ἘβίΠοσ, πο. 

κκπ 4 



δ04 Οπ ἐλε Αροετγρ)αΐ Μοοῖς 

χοπᾶς {π6 δᾶπη6 τ ριουβ (ΔἸ ; δηὰ 0605 ποὶ δἰ οσοῖβοῦ το)θοῖ οὐ σοηίοπηῃ ἐΐοπι, 
αἰϊλοισὰ ἐϊ ἄρεε ποί γεϑοεῖοο ἰλοβο δοοῖς ας οΥὙ ἐφυαὶ αὐλοτίν τοιλ ἰζλε σαποπὲραὶ 
,ϑεγιμέαγεςἷ 

τ ποδε Ἑκδῦβ (Α.Ρν. 1640), ἃ Υ ΥῪ ἰοασηθὰ τᾶ δηα χορ οηΐ οοτΒπιοπίδίοσ, 
δι ἀγοβεῖησ ποθ ὙΠῸ ποῦ δρουΐ ἴο δῃΐοῦ ἰῃηἴο ἔπ 6 βδογοα το ηϊδίτΥ οὗ 86 σδυτοῖ, 
δΑΥ5: --- 4 ΤΠ656 τὸ [06 ὈοΟΚΒ οὗ ἰδ6 ἐπα δ λόφος (δε τοϊγὰ δηὰ ἕουγί οὗἁἨ Ἐνϑάγδϑ, 
Τοῦ, ΦΔυάϊιδ, 186 Ὀοοκ οἵ ἘΚ Ιϑάοπι, Ἰοϑιδϑίίουκ, Βασγποῖ, απὰ ἰδ ἵπο Ὀοοΐτ5 οὗ 
Μαοοδῦοοα. Αἱ λε τεδί αγὲ οαἰϊεά οφαποπέοαϊ, δεοαιδε λὲν ατε οὗ αἰἡλοτιν αἀπιοὴρ ἴλε 
«ἴειοε, ιπλίοὐ οαπποὶ δὲ ἀϊργοοεά. ΑΙ μα θοοΐκβ, ἐβογείοσγθ, οἵ 186 ΟἹ]ὰ Τοβίδπιθηι, 
ΔΓῸ ἴπ υμθοτ {ΠῚ ΓΙ βού θη Ὡ ὑμδὺ '5, ὑνγοηςγ-οἰσδῖ οὗ 186 σϑποη 8] ὈοοΪκδ, πὰ Ὡἷπα 
οὔ {μ6 Αροστγρβδ.32 ἘἙ ττθοτὶγ, πάθοά, 86 Δροσγυρμαὶ [Ὀοοῖκ5} τ γα ποὶ ρΌΡ] οἰ ν 
γολὰ ἴπ {πΠ6 οδυτοῖ,, ΠΟΙ ἯᾺΔ ΔΩΥ ΟΠ6 ργοδβοὰ υἱτὰ {μεῖγ δυϊδογίιυ; Ὀὰὺ 11 τὰδ ἰδ σω] 
ἴωυγ ΘΥΘΣῪ οπο, δοοογάϊηρ ἴο 815 οὐζι τηϊηᾶ, ἰο χοδά {ποτὰ ᾿γιναιοϊ υ δὲ μοι. 

ὅ. ϑιχτῦβ ϑεπεηδίθ (οσ, οὔ δι 6 ηη8) δυῖθοσ οἵ “ Βιθ]1οὶ δαδηοῖδ," ἃ ποσῖς διοῖ 
83 ΤὈΓΟΥΪν ἴῃ στολῖϊ σορυΐθ, δροακίηρ οὗ {86 ΒρΡΟΟΥΥΡΑΙ ὈΟΘΟΪΚ8 σοΏΘΓΆΙΥ, 58 γ8, ἰμδὲ 
“ ἐλευ τῦετὸ ἰλοεε ιελὶοὶ ἰλε ἀπεϊφηΐ ζαϊλοτε οΥ ἰλὸ ἐλαγολ λεγεοίοΐονε λεϊα ἰο δὲ ἀαροογυρλαΐὶ 
από ὑποαποπιοαῖ δ... .. “Α5 διθοῃρ ἴἰδ6 Ηοῦγονε {πο γ6 ποτα ποηϊγεῖπο ἰοίῖογα, 
ὉΥ πιοδηβ οὗ δ οἢ 411 Ὀπΐησθ οουἹὰ ὕὰ οχργεβϑοά, [δὲ οου]ὰ αἰσθμοῦ 6 Βρόΐκθῃ ΟΣ 
ἩΓΙ(τ6Π ; 80 ἴβοῦο ΤΟΓῈ ὑποηΐγ- πο ὈΟΟΚΑ, ΌΥ πηθδῃ8 οὗ υβίοἢ 411} {πὶηρβ οουἱὰ Ὀς 
σοπιργομοηάοά, ἐμαὶ σου] Ὀ6 Κποόνσῃ ἀπ ἀδοϊαγοα οοποοθγπίηρ αἰνίηθ σρδίίοσα; τ ΒΊΟΝ 
τοῖοι οὗ τροκοπῖηρ διυοιρ ΟΝ σιβίδηβ, Ογίαοη, ΕΡρὶρμδπίαϑ, ἀσόσοσυ δὰ 1Β6ο0]ο- 
εἰδῃ, Φογομμο, δὰ Βυβημ5 οἰ] ον οα ὅ 

6. Τα ᾿ποϊἀοηίαὶ σοῃίοββϑίοπβ οὐ Οδγάϊπαὶ ΒΕΙΤΙΑΈΜΙΚΕ, ἰδ τηοβὶ ᾿οδτποὰ βηὰ 
᾿παἀυπίτίουβ οὗ 4}} {π6 δΔἀνοσαῖεβ οἵ ἴμ6 τιοάοσγῃ οἴνασοῖ οὗἩ Βοπιθ, πι}} Δρργοργίδίθὶυ 
ςοποϊυαάθ ἴπ686 ὑῬθβυπιοη 65 οὐὗἁἨ Βουἶδι {πο ]ορίδη8 ασαϊησὶ [ἢ 6 ΔροΟΓΥρΒαὶ Ὀοοκβ. 
πῃ δὶ58 σμδρίοσ “" Θοποογηίηρς [86 Ὀοοῖκ5 οὗ Τοῦξι, Φυάι, Ὑ͵δάοπι, ΕἰςοἸ 6πἰβϑιϊσυς, 
δαηὰ [86 Μαοσδῦθοβ," }6 88 γ8, “(8686 ὈΟΟΪκ 8 δγὸ αἱ οροίδον σοὐοοίθα Ὀγ ι86 Ηδῦτον, 
48 δι. Φόγοαῦιο ἰοδί 65 'ἰπ (μα " Ατιιοα Ῥσγοϊοριυο. Τπθησα δἰιηοϑὶ 4]} [6 Βογαίῖος οἵ 
108 τα [πδϑπὶπρ [86 τοίοστηθα οὔ Ῥγοίοβίδηϊ σΒΌσΟΙ 68) (ὉΠ δα Ἰυάσπιοηὶ οὗ 
[86 Ηοῦτενβ. δ...... “ Τὺ 186 Φο νὰ δγπαροραα ἀοαυδίεα οοποογηϊηρ ἴδ6 86 

1 ΓΟ ὐοβὶη᾿ ϑοδοΐδϑι. Ηἰϑι. οὔ (δηοη, Ρ, 2301. “Ἐσοϊοβία ἰδτηθη ΟἸ γι βιϊδηα ῬγοΡίοσ δασ- 
κογιδοπὶ νοίογυσα αἀποιτιη ἄδιη βαηοίοσγαπι, οὶ Οσπηζατ τιδὶ ἔμ 1556 ᾿ΟΒΕΤΩΟἾ 118 ΟΣ Βυ)πδηγχοάὶ 
ιϊδιον δ, οαβά πὶ ἿΣ ἢἀς Ἰερῖο, οἴ ποῦ Ῥγοζϑυβδ τε)οῖϊῖ ἢθς σοηιοπηη!ϊῦ ; ἐαπεείξὶ πο Ραγὶ ἀπὸ- 
ἐοτιαἰε γεοϊρίαί ἰἰΐος ἰἰότος σμρε δον ρίμγια σαποπίεϊδ.) Ὠτίοᾶο ἀο Εποὶ, ὅσσ. οὐ; ᾿δόρτη. 1, ἰ. 
ο. 4. δὰ ἀϊδῆςαϊς. 8. 

3 Το ὈοΟΚΒ οὔ τ86 ΟἹ Τεκίδπιθηὶ δσὸ ἔνγοηιγ-οἱρηϊ ἴῃ ΠΌΤΩΡΟΥ, ΌὉΥ τοοκοπὶπρ᾽ δεραχαίεῖῳ 
6 ἔννο θοοἕκ5 οὗὨ ϑασμυοὶ, Είησβ, δὰ Οπγοῃίοϊοβ, 85 8130 Βα, ΝΟΠουΔῃ, δπὰ (δο 1,ἀτησηῖ- 
αἰΐουδ οὗὁἨἁ δεγομλίδη. Ὑὴδ ΔΡΟΟΓΥΡΔΙ ὈΟΟΚΒ ΔΙῸ πὶπθ ἰῃ ΠΌΠΙΌΟΣ, ὉΥ͂ ΓΕΟΚοπίπρ ἴπ6 ἔπο 
Ὀοοῖ5 οἵ Εδβάγα δηὰᾶ (δος ἵνο Ὀουΐβ οὗἩ Μδοολῦθοαβ 88 ζ0μγ ὈΟΟΚΒ. 

8 “πη δβυΐεπιὶ ἢἱ ᾿ἰγὶ ΛΡοΟΟγΥΡὮΙ, 8 οἱ 4 Ἐβάγδβ, Τοδίαβ, σπυάλν, Γὐθοῦ ϑαρίεητῖβο, 
Ἐκεοϊεβἰαβεςθβ, Βαγποῖ, οε Μδομαϊοογαπι ᾿ἰὈτ] ἀθο. Οπεπες αἰϊὲ ἀϊοωκπίμν Οαποκπιοὶ, χεία 
δπνπί ἱπιρμίαδιὶς ἀαποίογείαἰὲν, οἴἴαπι ἀαρμὰ “ζμάοΉ. Οτημαθβ ἱσίίατ 1ἰὈτὶ Μ᾽ οἴοσὶβ Τδιδιηθηιὶ 
μυης ΧΧΧΥΙΙ,, μος 68ὲ, (δποπίοοσιλ ΧΧΥΠΙ., ΑΡροοσγρδογαῃ ΓΧ. ΟἸΐα νοσγὸ ἴῃ 
Ἐκοϊοθα ΔΡοοΥΥΡὮΙ ΡΒ Ὀ]1ΟΟ πο τροϊ Δ δηΐαγ, ἢος χαϊδαῦδηι διιοϊογιιδία Θοῦπὶ ᾿τΟΟὈΘΓΙΓ; 
δορὰ ἀοπιὶ αυΐϊάοπι οἵ Ἀυναιπὶ ΡΓῸ δ0 συ)υϑαιο δηΐηο [48 οὐαὶ 1106 ἰαροσε." ἘΈΓΙΒ ἴῃ 
Ἐχαιηΐπο Ὁτγάἀϊμαπάοττια). [ξ σδπηοῖ ὁχοῖία βαγργῖβα ἰδδι [6 τυτιἱηρ8 οὗ Εδπιβ βδβουϊὰ ὕθ 
Ῥαϊ πο τπ6 ΤΠ ἀοητπο ἱπάδχ οἵ Ῥγοδι το ΒοΟΟΚΒ, Υ ἢ Ῥτοβὶθοη ταπιδὶηβ ἰη ἴοτος ἴο 
[818 ἄγ. 866 [86 [πάᾶδρχ 1 ἰγογασα ῬσοΒῚ Ὀἱζοστπι βαπος βδι πιὶ ἀοσζηΐηὶ ποϑίσὶ ατεροῦ ΧΥΤΙ. 
Ῥομεῆς 8 τηαχὶπιὶ 7.888 δα 8, ἢ. 143. Ἐοτηρο, 1841. ϑγο. 

4 «ΟΩμοδ οἰΐπι ρῥγίροὶ ἐεοοίοεῖςΣ ἰαπφμαπι ἀροογχρῆος οἰ ποθ σαποπῖοος λαδκεγμηι." 5ῖχε 
ϑαποηβὶβ ΒΙ ] οἴμοο δ δ'δησία, [10. 1, Βοοῖ. 1. Ρ. 3. Α. Ἐτδησοζαγιὶ, Ἑάὶο δοουπάδ. 

5 ““υ4π|, ἸΠΙΟΥ 405 Φόβορῃπβ οἱ ῬΉ1]ο, βδαρραΐδηΐϊ ββογοθ ᾿ἰδτοβ Ἰαχία πππιοσγυτη Ἦδς- 
Ὀγαίοαγαπι Πἰοσαάγαχα : 1 αποιηδατηοάυπ βυηϊ ἀρὰ ΗθΌτγεθοβ ἀπ οἱ νἱρίπιὶ Ἰἰΐοτα, αι 8 
οὐλῃΐδ α125 αἰοὶ δογ δίαπο ροβϑδαῃϊ σοταργεμῃοπα πηΐυγ ; τ νἱσίηϊα ἄπο νοϊαπιὶπα δπηΐ, 
4υΐϊδα ΟΟμ  ΠΕΏ ΩΣ οπηηΐα π28 ἀς αἰν 8 ΓΟ 18 δοὶ γὶ οἱ Θπα τ σασὶ φυθδηῖ. Οὐδπὶ ΘὨ.[26- 
τι ποπὶ δοασατἱ δαπὶ ἱπίοσ ΟἸγίβιίίδηοβ Οτίρεηθθ, ἘΡ᾽ ρῃηΐυβ, ατοροσίυ8 ὙΠοσίΐοσιε, 
Ἡϊοτοηγτηιβ, οἱ αβημ5." δίχε βοπθηβὶβ ΒΙ οι μοσα ϑαποία, }10. ἱ. βοςέ, , Ρ- 3. Β. ΕΥγβδη- 
οοὗυτι!. ἘΔ ΠΠΟ βου άδ. 

4 «ΜΠ|ΠΠὈγ βίπια! οπλη65 το) οἰ απίασς ΔὉ ἩΦΌγοοῖβ, αἰ Β. Η]Ογοπ τυ ἐδβίδιαγ ἴῃ Ῥγοΐορὸ 
(αϊοαῖο. Π)οϊηάΘ Ηεργβοστσ, δοΏς ἢ ΕἾΔ πὶ ΒΑΘ ΩΣ Ὠογοι οὶ }8 ἰο ΡΟΥΪΒ ΓΟ, ΟἸΠΠΟΚ. "ἢ 
ἀρῶ ἄς γάσθο 6], 110. 1, 6. 10. ΠΙΒραίϊεϊοηππι, ἴοπ,, ἱ. οο], 31. Β, (Ο(ο]οιία, 1615, 
Ὁ 



ΟΥ̓ ἐδιε Οἰἱά Τεδέαπιοηΐ. δ06 

ὈΟΟΚΒ ΔΡΡΘΑΓΘ ἴσοπι “9 βορθυδ8Β ἢτθὶ ὍΟΟΚ δραϊπϑὺ Αρίοῃ. Ὑδαῦ {π6 Ὀγίτη εἶν 
ΟΒυΣΟἢ ψγ͵δὸ8 αἷἰδὸ ργοβϑοὰ σπῖ (ἢ6 |ἰκὸ ἀουδῦ, ΔρΡϑδσβ ἴγοσλ Οτίρθη, Αὐδδῃδβῖ8, 
Ναζίαπζοη, ΕΡΙΡΒδῃΐυβ, Φογοπιθ, δηὰ 86 οἰβοῦ ἴδίμογθ δῦονο οἱϊθὰ, σγῆὸ ἀο ποὶ 
Ρΐδοθ [8686 ὈΟΟΪκΒ ἰῃ [86 ὁοδηοη, δηὰ Ρ ΔΙ δΑῪ ἰπαὺ 8686 ὈΟΟΚΒ ἯΘΓΟ ΔΙ τ γ8 4}68- 
τοποα δπιοὴρ Ἰοδγηθα τηθη." ἢ 

Αμραίη: “  οοηΐεβα (πδὺ ἐδ ολωγοὺὶ οαπ ὃν ΝῸ ΜΕΑΝΒ πιαΐό α ΘΑΝΟΝΊΟΑΙ, δοοΐ 
οὐ Ο7 α ΝΟΝ-ΟΑΝΟΝΙΊΟΑΙ, ΟὯ6, ὯΟΣ [86 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ; Ὀυΐ [08] ΟἿΪΥ ἀδοίαγε Ἡδ 18 ἴο 
6 δοοουπίοα οδποηΐοδὶ, δηὰ (Πδὲ ποὶ ΣΑΔΏΪΥ, ΠΟΥ δοσοσχα ρ' ἰ0 Β6Ρ οὐγῃ Ὑ1]}, Ὀὰὺ δ0- 
οογάϊπρ ἴο ὑπ6 ὑαβΕ ΠΟΥ οὗ {86 δῃοϊθηΐβ, ἀπὰ {86 γα Ὁ]δησα Ὀούτθο ὑπ6 ὈΟΟΪΚΕ 
Ὑὶ ἢ ἀγὸ ἀουδίοα οὗὅὨ, δηὰ ἰδοδα σΟποΘΓΏΪ Πρ ἩΒΙΟΝ ἰμοσ 18 ἢὸ ἀουδὺ; 8ηἀὰ [480] γ, 
δοοογάϊηρ ἴο [86 σομμπιοῦ Β6η86, δη 85 1Ὁ ΟΣ ἴδα ἰδϑ6 οὗ ΟἸ τ βιϊδη ρθορ]6." 3..... 
“1 δάμη ἐβοὴ δα Φογοῖια Βοϊὰ ἐδδὺ ορϊπίοῃ," [ν]Ζ. {μαι ΤΟΙ, δ υὐϊτῦ, ΥΥ ̓Ιϑάοπι, 
Ἐροϊοϑιαβίίουβ, δῃηἃ ΜδοοδθΘο5 ὙΓῸΓΘ ΔΡΟΟΣΥΡΑΪ ὈΟΟΚΒΊ, Ὀδοδυδα 88 γϑὺ πὸ βἜΠΟσαὶ 
οοῦποῖ! μδὰ ἀοίοττηϊποὰ ΔΩῪ τὨϊηρ ΓΟβροοηρ (686 Κα, ὀχοορὶ 16 Ῥοοῖκ οὗ 
ΨυἀΣ }} 8, τ οὶ Φογοῦγα δἴοσταγὰβ τοοοϊνοᾶ, ὁ, .... “ ΕΣ ἰδ6 συτοῖ, τ δ ]οἷλ γα 8 
ΔΊΟΥ {86 Θροβίϊεβ, ἀϊὰ ποὺ ἰδᾶγῃ δὶ ὈΟΟΚΒΘ ἃ.6 δποηϊοδὶ, ἐπα Ἡδδὺ ἀΓ6 ποῖ, ἸΤοτὴ 
ΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ βοῦυγοθ ἴδδὴ ἴγοτα ἴμα γα ἰοη οὗἩἨΪΒ6 Δἀροβί! 68. δ... ΕἘῸΓΣ ΤΩΔῺΥ οὗ [ἢ6 
8ποοηΐ8, 88 Μοϊῖῖο, Ερὶρδηΐυβ, ΗΠ Ασγ, Φόγοπιθ, Βαβηυδ, ΟΡΘΗΪΥ ἐΟἸ]ονοὰ {89 
Ἡδῦτενβ ποῦ [86 ΟὝΘΟΚΒ, ἴῃ βίδιϊηρ ἴμΠ6 σαποη οἵ (86 ΟἹα Τοοϊδτηθηῖ." δ 

δ 6. Τῆὴε Αροογυρλαὶ Βοοΐβ αγε γεϑοοίοα ὃν ἐλθ Ογϊοπίαϊ ογΥ Οτεοῖ 
Ολεγοὴὶ ἥέοπι ἐδε (απο 90 ϑογίρέιτε. 

ΤΏ “ Οτγίδοάοχ (οηίεβδίοῃ οἵ ἴπ6 (δι μο]ῖς δηὰ Αροβίο]!ς Ἐξδβίθσῃ ΟΒυτοῖ " ἀο68 
Ὡοΐ δπυπιογαῖθ {86 βουθσαὶ οδποηῖοαὶ Ὀοοΐβ, Ὀυΐϊ Γοίδυβ σΌΠΟΥΘΙΪΥ ἴοὸ “186 ἀἰνίηθ 
ὍοΟΚ8 οἵ Ηδοὶγ ϑοτὶρίυγο." ἴ..... Βυλ 'π (86 “ Ιοῆροῦ Οδίθοβίβαι οὗ [6 ΕΒ υβδιαῃ 
ΟἸνυΓΟΙ δ τὸ ἢδνα ἰδς δοσουηΐ δηὰ οδίδϊοσιιο οὗἩ [86 ὈοΟΚΒ στϑοοϊνοα 88 οδῃοηΐοαὶ ὈΥ͂ 
18αῖ βοοίΐοη οὗἉ [86 “ ἀροϑίο]ϊς δαδίθσῃ σδυγομ." 

“ῷ. Ηον ΤΔΏΥ ἅτ ἴδ6 ῬοΟΪκΒ οὗ (86 ΟἹὰ Τοβέβπγοιὶ ἢ 
Α, 81, Ογηὶ] οἵ Φογυδβαίομι, 51. ΑἸμβδηδβϑίυβ [86 ατοαῖ, δπὰ δι. Φοθπ Πδιμθβοθπθ 

ΤοοΚοη ἴβοηι δὖ ἐισεπέν-ἔιοο ; ἀρτοοὶηρ ἱποτγοῖὶη τὶ (Π6 δ νν8, Ψ80 80 σϑοκοι ἴπθπὶ ἴῃ 
1116 ὙΠΡΡΙΕΝ ἴοῆζυθ. Αἰδδῃδβ. Ερ. χχχίχ. ἂς Το. [Ε681.] 4. Πδῦλδδβο. Τ}ι60]. 1. ἵν. 
ς. 17. 

ῷῳ. ΕΥ βδβουϊᾷ νὰ αἰϊδηὰ ἰο {86 γϑοκοπῖηρ οὗ [86 ΗΘΌΓον ὃ 
Α. Βοοδυδθ, 88 ἐμ δροβίϊε δ] βαγβ, μρέο ἰλοπι τοεγὸ οσοπιριϊ(ἐεα ἰλὸ ογαοῖεα ΟΥ Οοά: 

δ “ Ἰγυθίξδαδο δυΐοπι ἀδ ἢἷ5 δ γ18 ϑΥπαϑόρδτα απ δοογάτη ρμαῖοὶ οχ Φόθορθο, 110. ἱ, σοπίτα 
ἈΡρίοπεπι. [1π δἰ π}}}} ἀυδδιίοηθ νογβαῖαπὶ Ὀτίταδπλ δος] βϑίαπι ΟἸ τ διϊδηοσαπ ρῥϑίοῖ εχ 
Οτίχεμοε, ΑἸμαηδϑίο, Νασξίδηζθηο, Ερὶ ρῃδηΐο, Η θγοηγτηο, δὲ οοἰθτὶβ ραίσί 5 ΒΌΡΓΔ οἰϊδιῖ8, 
υὶ 88 ΠδτοΟΘ 'π σᾶπῸΠ6 ποῦ ροηπηΐ, δὲ Δροσίο ἀϊσιπὶ δοΏΡΟΥ ἀ6 ἢΐ5 ᾿ἰτὶδ απδοδιίοησθπι ἰηδοΣ 
ἀοεῖοδ Ποπηΐη68 ἔμ 556." [Ι]ὰ, οο]. 838. Α. Β. 

3. ὦ ἘΔίοΠΙΟΣ Θηΐπι, ὀοοίοδίαπε ᾿ατ,1.0 ΜΟΡΟ }ο88ὲ ὕποεγε ἰἰδνισθ ΟΛΧ ΟΝ ου ἀξ ΝΟΝ- ΟΑΧῸ- 
ἘΠΟΟ πδς σοπίΓὰ ; δα ᾿δπεδπ ἀδοίαγαγε, αιὶ8 δ'ὲ Βαδοη τ οδηοηΐουϑ, οἱ ἢος ΠΟῚ ᾿οπηογὰ π6ς 
ῬΓῸ δγθίιγαῖη, δοὰ ἐχ νϑίοσῃπι ἰδέ "5, οἱ δἰτη πα ἀΐπα ΠΣ γοσυσμ ἀθ ααΐθυ8 διη δἰ χίτυΓ 
οὔτ 118 ἀ6 αυϊδὰβ που δυλοί ίταν, δς ἀοπιπὶ 6Χ ΟΟΙτΌΩΪ δβοηδιυ, οἱ απαδὶ ζαβία Ρορῃ] 
ΟἸ γι βϑιϊδῃὶ." ΤΙΤυϊὰ, οοἹ. 84. Α. 

 “ Λαμο σις ΗΟ γτηῦτη ἰηῃ 68 486 ΟὨπΐοΠ6, 414 Ὠοπ ἀπτὰ ρΌΠΟΓΑ]6 σΟοης ἢ πὶ 
ἂς ΐ5. ᾿ἰρτβ δ] αυϊὰ δὲδιπογαῖ, ὁχοορίο ᾿ἶδτο σα}, φυθπὶ εἰδαι ΗΘγο γι Ροβῖοα σο- 
Ἑςορὶϊ.᾽ 114. οοἱ. 84. 1). 

4 ΤΠΙ8 δβϑουίίοη οὐ Βοὶ]αστηΐηο 18 ποὶ ἔσθ. ΒΙΒῆορ Οοβίῃ ἢδ8 ββονσῃ ἴδδὲ Φογοιηθ πέυο 
δοκπον]εάρσοά (Π6 Ὀοοὶς οἵ Ζυἀ 1} ἴο 6 σδηοηῖςοαὶ βου ριαγα (βομοΐαδὲ. Ηἰΐκξε, οὗ (βποη. 
ῬΡ. 84, 85.); δηὰ νὰ Ὦχ. Οοδίῃ δατοοβ 1ἰπάδην, Ὀδῃορ οὗ Βυγεσπηοηά, πὶ ἴΠπ6 ῬαββαρῸ 
εἰιοἀ ἴῃ ῥ. 482. σερτὰ. 

δ “ὁ Νδῃ) δοοϊοϑβία, ατὲ ροδὲ Αροβίοϊοβ ζαϊϊ, ἤοὴ δἰἰππὰθ ἀἱάϊοϊϊ, ααΐ Ποτὲ δίηϊ σδηοηϊςὶ, οἱ 
4αὶ ποι) βἰηϊΐ, ηἰδὶ ἐχ τ᾿Ἰγδαϊεοηθ δροδίοϊοσυμι," Βα) Ἰαττηΐη. ἀθ ψογῦο 1)οἱ, “Ὁ. ἱ. ο. 20. 
ἴοπι. ἱ. ςο0]. 66. Α. 

6“ Νἧῃη τηυ]ιὶ νοΐοτα, πὶ Μο]ο, Ερίρμδηΐαβ, Η]Π]αγίυβ, Ἡϊοσοηγιηυβ, Ἐπυδηυ5, ἴῃ 
παν Ἐχροποηάο Ψοϊοσίβ Τοβίασηθη:, δροσῖς δοαποτὶ δαηϊ Ἡθῦγρθοβ, πο ατροοβ." [Ιἱὰ. 
ςοἷ. 67. Α, 

᾽ Ἰη τΠ9 θυ σἢ Οποδίίοη, οη δι, ἴξ 18 δέδια ἱἴπ ρΌΠΟΓΑΙ ἰοστηβ, [πδὲ ἴΠ6 ἀοσίγ!π68 οἴ ἰΠὰὲ 
σατο ἢ Α.Ὸ ἱυγοίο]ὰ : βοτὴς Ὀεΐης Ποπιτηϊοὰ ἴο τυγιτἰηρ, νυν Ὠ ἢ ἄγ σοπιργίϑοὰ ἰπ (μα αἰνίπο 
θΟΟΚΒ οὗ ΗΟΙΪΥ ϑοεγίρίατο :--- τὰ ὁποῖα περιεχόνται εἰς τὰ ϑεολόγικα βιθλία τῆς ἁγίας γράφης. 
Οτιμοάοχδ Οοηίοϑϑῖο.. . . . ἘκοΙ]οδίϑ Οτὶθηῖδ 5, ΡΡ. 18,19. 1ἐρείδ, 1695. 8γνο. 
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δηὰ [Π6 βαογοὰ Ὀοοΐκβ οὗ (6 ΟΙὰ Τοβίαπιθηῦ ἢν Ὀθθῃ σϑοοϊνοὰ ἤγοιι ἰπ6 Ἡοῦτεν 
ομυγοὶ οὗὨ παὺ Τοβίατηθηρ Ὁ ἰμ6 Ο γι βιδῃ στο οὗ {πὸ Ν αν. 

9. τω ἀο 8:1. Ογεὶ] δῃὰ 851. Αἰμβαπαβίυβ θη υπιοσαῖθ [86 ὈοοΚκβ οὔ (86 ΟἹ] Τεβίδ- 
τηρηΐ 

Α. Ἀ6 ον 8: 1. Το Ὀοοὶς οὗἩ (ἀθπθεὶβ: 2. Εχοάυβ: 8. [μον ἴουβ: 4. ΤΏΘ Ὀοοκ 
οἔ Νμθετ : ὅ. ᾿ϑουϊογοποιγ : 6. Τῆ 6 ὈΟΟΚ οὗὨ Φοβυβ {86 βοὴ οὐ Νυη: 7. Τα οοὺκ 
οὗ δυάροϑ, δι! ἢ} Εἴ, 88 δῇ Δρροπάϊχ, [μ6 θοοκ οἵ Βα: 8. ΤΠα Βγεὺ δὰ βεοομὰ 
ῬΟΟΚα οἵ Κίηρδβ, 88 ὕνο ρασγίβ οὐ ὁπ ὈΟΘΟΚ: 9. ΤΒδ ὑδῖγὰ ἀπά ἔουσί ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηρη: 
10 Το δτδί δηᾶ δοοοπὰ ὈοΟΚϑ οὐ Ῥαδγδιροσηθηβ: 1]. Τὴς ἃγϑὶ Ὀοοῖ οὗ Εδάγσαβ, δὰ 
{6 Βοοοῃά, ΟΥ, 88 1 18 δῃ 1 ἴῃ ὁ ταί, ει Ὀοοῖ οὗἩὨ ΝΟΒοΙδΔἢ : 12. ΤῊΘ ὈοΟΚ οὗ 
Ἐίμον : 18. ΤΏ Ῥοοΐς οὗ Ψ0Ὁ : 14. Τ)6 ὈοοΚ οἵ Ῥβαΐπιβ: 1ὅ. Τῆς Ῥγουθυὺβ οὗ ὅ8οῖο- 
τηΟῇ ; 10. ΕΟ] εβἰαβίθϑ, 4180 ὈΥ βδοίοπιοῃ: 17. ΤῊΘ ϑοηρ' οὗ δόῃρβ, αἷβο ὉΥΎ δοίοιῃοι : 
18. Τα Ὀοοϊ οὗὨ ἰἰ Ῥγορμοῦ [βϑαϊδὰ: 19. ΟὗὨ Φεγθιαιδὴ: 20. ΟὗἨ Ἐζοκίοὶ: 2]. Οὐ 
Ὁ δηῖ6]: 22. Οὔ ἂς ὕπεϊνο Ῥγορίνοῦβ." 

[ΤὨς οοἰποίάσηοα οὗ (18 118ὑ νυ ἢ [086 οὗὨἨ Αἰμδηδβϑίυϑ δηὰ ΟΥυι] τψ'.}} Ὀ6 δρραγοπὲ 
ὈΥ σοπιρδγίηρ {μοὲν σαἰδίοραθβ, τ Βῖοῖ μαν Ῥθθη ρίνθη ἴῃ Ρρ. 489, 490. ἀ. 

«Ω, ὙΥ 16 πὸ ποίϊοα ἴδκϑῃ, ἰπ {818 θπιμμοσδίιοη οὗ 6 Ὀοοΐκβ οὗ [μ6 Ο]ὰ Τοεία- 
τηθηΐ, οὗ 6 ὈοΟΚ οὗ ΥΥ ἰϑάοτῃ οὗἩὨ ἴα ὅοη οὗἉ ϑιγδοῖ, δῃὰ οοσίαϊῃ οἰ μοχ8 ὃ 

Α. Βοοδαθα ὑΠ6Υ ἀο ποῖ οχἰβὺ ἰῃ ἩΘΌΣΟΥ,. 
ῷῳ. Ηον δζὲ νὰ (0 τοσασγὰ {686 ἰαϑὲ πατηθα ὈΟΟΐΚΒ ὃ 
Α. Αἰδδηδβῖυϑ ἴα ατοαῦ βαγδ, ὑμαὺ {86} πᾶνα Ὀθθη δρροϊηὐεα ὈΥ {86 δίποσβ ἴο 

6 γοδὰ ὈΥ ρῥσοβεϊ γίθβ, τ} ἃΓΘ Ῥγθρασίῃρ [ῸΓ Δαχηϊββίοῃ ἱπίο {86 σματοΒ." ἢ 
ΤΩ τοβυῦ οὗ ἐπ ργθοθαϊηρ ᾿μνθϑι σαύοη 18, (παν 81}} Ῥσοίεδίδις οὔ υσοβο8 ἀσὸ (}}Κ 

ἀἀβτ τὴς ἴῃ τοὐθοίην ἴ86 Δροογυρθαὶ ὈΟΟΚΒ ἔγου (6 οδῆοη οὗὨ (δ ἀϊνιποὶν ἱηβρί το 
ΤΙΡΟΌΓΙΘΒ : - 
ΕἼΒΒΊ, Ὀδοδαδα ἰμθ86 ὈΟΟΪτ8 ροββθβ88 πὸ ἐπέεσπαὶ ουϊἀθηοδ ΟΥὁἩ ΔἸ ΠΟΥ πβαΐθνυοσ ἴο 

ῬγοοῦΓΘ (86 ῖν δαἀπηϊβδίοη ἰηΐο {Π6 ββδοσοὰ οὔποθ. Νοῦ οἱδ οὗ ἴμοπὶ 18 θχίδηϊ ἰἢ Ῥυτο 
δηποίοηῦ ΒΙΌ]Ιοα] Ηθῦτον. ὙΤΉΘΥ ποτα ἃ}} υυϊ θη Β ὈΒοα  ΘΏΓΥ ἴο {Π6 σοββαιίου οὗ 
186 Ῥτορθοῖῖο βρισιῖ ; δια ποῦ ὁπ οὗ 1{π6 ὙΓΙΌΟΣΘ ΟΥ ΔΌΪΒΟΥΒ οὗ ἴμϑιω, ἴῃ αἰτοοὶ τογργι, 
δΔάνδησοδ ΒΥ οἰδὶπὶ ἰὼ ἱπβρίγαϊίοη, Μοσθουου, {}):86 ἈΡΟΟΣΥΡΙ ΔΙ ὈΟΟΚ8 οοπίδιπ ταϑΥ 
{πὴ ρ8 τ ΒΙΟ ἅτ οἰ μον (Δα ]Οιιϑ, ΟΣ ΘΟμ ΣΘΑΙ ΟΙΟΤΎ ἴο {16 ὁΔΠΟΏΪ αὶ δου ρίυγαδ ἰὼ ἴδει, 
ἀοοίγι 68, δ ἃ ΤΔΟΓᾺΪ ὈΥδοίϊ 6, 88 ὍὙ7611 88 σοῃ σδἸοἴ ΟΥ̓ ἴ0 δυο ῃιο ῥγοίαδηα Δ ἰβίογγ. 

ΒΕΘΟΝΟΚΥ͂, ἴΠ6 ΒΡΟΟΙΎΡὮΑΙ ὈΟΟΪΚΒ ρΟββθ88 πὸ δχίογπαϊ ουϊάφησθ, ἴο ὑτοουτα ἴδ οὶς 
δι πη ββίοη ἰπΐο {π6 βδοσθαὰ ὀδθοη ; [ῸΓ 86 Ὺ 6 γὰ ποῦ γϑοοὶνϑα Ἰηῖο ἐπδὺ σδποη ὉΥ 16 
δποίρηϊ Ψυῖβα ΘΒΌΓΟΙ, δηὰ γα οὐ βδηοοποα ὈΥ “6808 ΟἸἈσΙβὲ, ΟΣ ὈΥ 815 αἰ  Ἰ ΠΕ ῚῪ 
Ἰηβρίγοα ἀροβί]θ8. Νὸο βιθβοαυθηῦ 9618} ἩΣΙΟΥΒ ἤᾶνα σϑοορηϊδοὰ (Π6 Βροογγρμδὶ 
ὈΟΟΒ 88 Τογπιΐπρ ραγὺ οὗ 1ποὶν ἐδηοη ΟΥὗὍὨ 186 ΟΙά Τοϑίδιηθηῖ. ΕαγΙΒον, ἴμ 686 Ὀθ0 8 
ὝΘΙΟ ποὺ ἀπ! 6ὰ ᾿ἰηΐο [86 σδποῃ οὗ βογίρίυσα ἴῃ δὴ σδίδί ρας οὗἁἨ ἴπ6 δδογοὰ Ὀοοκβ5 

ΣΘΟΟρΡΙ δορὰ ΟΥ̓ ΒΠΥ͂ ΘΟΌΠΟΙΪ οὗἩὨ [86 δποίοηῦ Οδγιβίίδη ομυγοῦ, τ μο86 ἀἄθογοοβ εσὸ 
γοΟεΙνοα 88 Ὀϊπαάϊπρ ὕροη (86 ἀίνογ88] ΘΒ ΌΓΟΣ ; ΠΟΘΙ ΠΟΥ ΔΓῸ {Π|6Υ ἴο Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ Δ 
σαἰδίοριι68 ΟΥ̓ 186 σδποηΐοδὶ ὈΟΟΚ8 οὗἩ ϑουιρίυσο ρυ δ μο ΒῪ 86 ἰδίμοσε οσ δοοὶα- 
Β᾽85ιἷ. 8} πυὶζοσβ ΟΥἩὨ ἰῃ6 ἢγβὺ Ὁ σοητυτ 8. ΟΥΓΘΟΥΟΣ, γὼ δᾶνα ἴῃ6 οοπβοπίϊοῃὲ 
ἰΘΒΕἸΠΙΟΠΥ͂ ΟΥ̓ ἩΌΤΩΘΓΟΙΙΒ ὙΤΙΓΟΣΒ 1 ΓΟΘΌΪΔΓ Ββυσοοββίοῃ, ἔσο 6 ὅἢἙ ἴο ἰμ6 ἤθε πῖἢ 
ἙσΘΠ ΡΥ, 81] οὗἁἩἨ τιοπὶ ἄθροβα δρδίῃηβὺ [8)6 φἈΠΟΏΣΟΙΥ ΟΥ̓́ΛΒ6 Δροοσυρδαὶ ὈοΟΚ8, Ὀθβιὰθς 
1116 ᾿πνΟΪ ΠΥΆΤΥ 8} 5810 ΟΥ̓ ΘΟΠ [6 5810η8 οἵἉ ἰοαγηθα δἀνοοδῖαβ οὐ ἴ6 τπηοάογῃ ΟΣ ἢ 
οἵ Εοπιο, νῖο ᾿ἰνοὰ Ὀοίοσα δηὰ αἴϊον {6 βο- ] θὰ οουπς] οὗὨ Ττοπῖ; δπὰ ἰδουρῇ 
ΒΟΙῚ6 ΟΥ̓ ΤΏΘ τη, “" 1Π ΤΔΩΥ ΟἰΒΘΥ τηδίίουβ οὗ τοὶ σίομ, σοσ νἱ ΟΙΘΉΕΥ οατ θὰ ἀνα ΠΕ 
{Π6 ΔΌυ.868 8η4 Βίγϑασωῃβ οὐ ἴΠ6 {{π|6. γεῖ, “ἴῃ {118 ῬΑΓΓΘΌΪΑΓΣ, τ ΒΟ γα αν οχἃ- 
τοϊπθα δπὰ {0]ονοα {πγουρἢ 41}} 186 ἃσ68 οὗ ἴ6 οὔτοι, 186 συγτοηΐ τϑὴ Οἶθᾶσ δυὰ 
δι) οὐ ἢ δπχοηρ ἐδοι.᾽" 3 

ΙΑΒΤΝΥ, [06 ΔΡΟΟΓΥΡἤΑΙ ὈΟΟΚΒ ἅσὰ σοοοϊοὰ ὈΥ ἴμ6 Οτγϊθηΐαὶ οὐ ασθοκ σμυτοΒ 
γον [Π6 σϑῇοῃ οἵ Αἰν ΠΟἷΥ ἱηδριγεὰ ϑβοτγὶρίυγο: 80 (παῖ, 88 βοφλ Βυγῃοὶ 85 πο]] 
Οὐϑοσνθα, “τὸ αν 86 σοπουγγ ηρ Β6η86 οὗὨἨ {86 τ 016 ομυτοῦ οὗἩἨ Οαοάἂ ἴῃ (118 
τηλίῖον. 8. ΝῸΡ ψγα ἴμ686 ὈΟΟΚΒ σϑοθϊνοὰ ἱπίο ὅπ 6 οδῆοη οὗ Βογερίυτα ἀπ] {16 
οἰρῖ ἢ ἀδγ οὗ Αρεὶ], 1646; ψ Βοι ἄνο σαγαϊηδ]β, εἰσ μῦ ἀγο ΒΌΣδῆορβ, δα ΤΌσὶΥ ὈΙΒΒΟρΘ ὁ 

᾿ Τῆς Ὠοοίτίηθ οΥ̓͂ (Π6 Εϊιδοίδη ΟΠ αγοῖ ἐταηβ᾽δίοα ἔγοτῃ [86 δίδτοηο- Κυιβδῖδη Οὐ χη 8159. 
ΒΥ ἴ06 Βον. ὟΥ͂. ΒΙδοκπηογο, ΡΡ. 38,389. Αδογάξοῃ, 1845. ὅγο. 

2. Βρ. Οοθϑίη, οι δεῖ .81 ἩἸδίουν οὐ τῆς Οδηοη, Ρ. 208. 
8. Ώρ. Βυγηρῖ οἡ 186 ΤῊΪΓΙΥ -ἶηο Λαίο]. 8, ρΡ. 111. 112. δΒίχι οἀϊίοῃ. 
4 ΤΊἼΘ π8Π168 οὗἉ 1686 ῬΟΥΒΟΉ8, ἱοροῖ ΠΟΥ ΠῚ [ΠῸ Ρ] 665 ΟΣ 8.65 ψ θποο ΠΟῪ ἀοσχίτοῖ ἘΠΟΘῚΓ 

ΘΡίβεοραὶ ε1]|68, αγὸ σίνοῃ ὉΥ Ὁ 6 ἀηὰὶ Οοββαγί, Οὐης ]. ἔστη. χὶν. οο]. 745. απὰ 746. 
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οὗ ἴδο Βοπιδῃ οὐδάΐϊθποθ (ἴῃ 4]}, ἢ -ἰἄγθθ Ῥθξοηδ, ὙΠῸ ᾿ γα δἰ πηοϑὲ γΒ Ὸ ]} 
ΤιΔ 1168) αγγοραίϊης ἴο ἰβοπίβεῖνοθ {86 ἀρρεὶ]δίϊοη οὐὁἨ (86 ἀουμηθηΐοαὶ ϑγηοὰ οὗ 
Ὑτοηϊ, δὲ {μοῖρ (ΟΌ ΣΝ βοβϑίομ, ῥγοϑιθὰ 9 μἾἷδοθ 86 ὉΠΙΏΒρΡ ΓΘ ΔροΟΓΎρΡΒΔ] ὈοΟΪκΒ 
ἴῃ 186 δαηλθ τϑηὶ τ ἢ {π6 ἰὨδρίτγοὰ ἩΣ ἰηρθ, δηὰ ἀδηοπηςθα δὴ δηδίῃοιηδ δραϊηϑὶ 
ΘΥΟΙΎ Οη6 ΜΈΟ βιουϊὰ ποῖ τϑοϑῖτα ἴβθηλ δηἃ δν υΥ ρασί οὗἩ ἴδθπὶ 88 88 δῃὰ 
οδποπίοαὶ. ΤῊΐβ σαποηϊδίπρ' οὗἉ [86 ΔροΟΙΓΎΡδαὶ Ὀορ ΚΒ ἰδ, ἴΏὩ: Π0 ἱποοηϑίθυβῦ]α ἀθρτθο, 
ἴο 6 δϑοτὶ δοὰ ἴο ὑ8μ6 ᾿ἱποοιῃρθί ῃΟΥ̓͂ Οὗ ἔμ6 τροπ Ὁ6 18 οὗ [86 ϑγῃοᾶ οΥ οουπο!! οἵ ΤΊοπῖ: 
σοηοογηΐηρ ἩΔΙΟΒ 10 Βα5 ὈΘΘη πιοβὶ ὑγῸ ]Υ Βαϊ, ὑμαὺ “ 28 (Π6Ὺ Παὰ πϑῖίμογ οουηοὶὶ, 
ὯΟΣ ΨΔΓΠΟΣ, ΠΟΡ Βοβοο 81, ΠΟΙ ΟἾΒΕΣ ἩΣΙΟΥ ἰμδὺ ΟΥΟΥ δρᾶ {πὸ τ πὶ ἴῃ ΌΣΙΣΟΣ 
ΔΙ68, 80 δὺ (818 ὙΘΥῪ {{π|0 ἸΠ6Υ δὰ ποπθ πὶ {πε ὶσς οὕ 5118}} δηἃὰ ἱποοῃβ ἀ ΓΔ Ὁ ]6 
ὨΠΏΡΟΡ [0 σίγα ἃ βυῆταρα ἴο (μ͵8. 186ἷὉ δυποάῖοδὶ, οὐ (88 (ΒΥ πιοβὲ ὑπίσ]γ δηὰ 
ψ δίῃ Υ οα]]16 ὦ 10) ἐμοῖγ σουπιθηῖοϑὶ ἄθοσθθ ΕῸγ, οὔ [868 ατϑοκ Ομυγοῖ ἴ86γ δὰ ποὶ 
ΟὔΘ:...{. οὗ ἴα ΗἩοἰνοιίαη, (Σασιηδη δηὰ που ΒΟΥ ΘΒ ΌΓΟΙΟΒ, ποηα; οὗ 86 ΕὙδποῖ, 
Βοᾶγοα ἵπο; οὗ 86 Θρδηϊβῃ, ποὺ την " [5] οἰ δ βαγβ, ᾶν67:; “ 81} (Π6 σοϑὶ τὸ ἢπὰ 
ἴο Ὀ6 Τα] δη8 (Δηἃ πὸ δυο! στοαί πυτθοῦ οὗ ποιὰ ὑε πας ἢ διηοηρ ὙΒοΙΩ αἰνοῦθ 
ἪΟΙΟ (86 ρορϑβ Ῥθῃβίομοτα, δηὰ βαεηὺ ἐμιῖμοῦ ἴο ουὔο αίδῃμοα ΟΣ τλθη Β Ὑοΐοοβ ; 
δοπ6 οὗ ἰδοπὶ εἰτυϊαν; δηα βοιθ οὗὨ ἱδοῖη υπ]οασηθᾶ. Αηά νγ88 ἰξ ουνοῦ ποατὰ οἵ ἰῇ 
[6 ποτὶὰ Ὀοίοτγο, δαὶ “ογίψ Ὀϊβιορβ οὐἩ ΓΔ], δδϑιϑίθα βοσθδρθ τῖςἢ ΠΔ]} ἃ Βοοσὸ 
οἴδβοσθ, βΒβου]ὰ τπᾶκα Ρ 8 ροπογαὶ σου 01] [ῸΓ 4} Ομ γιδίδηθο ἢ ὙΝΒοσοίη, 88 ἔμ γθ 
ὙΓᾺΒ ΠΟΙ ΒΗΥ͂ Οἢ6 ἷ ΤΟΙΔΔΥΚΑΡ]6 ΤῸ ἰδασηὶπρ' ἰμδὶ νοὐθα 119 ὁδῃοηΐοδὶ δι μογὶ ῦ 
ἴο ἰδοβα Ὀοοΐκβ, τυ ϊοῖ, ὉΥ 186 οοηδβοηὶ οὗ ἴ86 οΥγἹΘη 8] δηα οοσοϊἀθηϊδὶ Ομ ΌΣΟΙ 68 ΤΟΓΘ 
δν Γ δοίὰ ἴο Ὀ6 υποογίϑιη δη ΔρΟΟΓΥρὮαὶ ; 80 βοῃ! οὗ {Ππ||πΔ τ ΓΘ ἰδ ΟΣΘ, Ῥοσ Δ ρ8 
Ἰεαγηοὰ ἴῃ ἰμαὺ ῥγοίδββίοη, Ὀαΐ οὗὨ 1016 παογβέβη!πρ ἰῃ τοὶ σίου. Απᾶὰ ἱμουρε 
οἴοῦ βολθ ὙΟΤΘ ἀἰνῖπθδ, γοῦ ΤΏΔΠΥ ΟὗἁὨ (6 πὶ ὑγΈΓ οὗ 1688 ἰΒδὴ ογάϊπαυυ βυβῆοίοῃοο : 
αι {86 ργοδίδὺ ΠΩ ΌΟΥ ὙΓΟΣῈ ΟΟΟΣΈ ΟΣ, δὰ ὈΪΒΒΟΡΘ οὗἁ β 0 ἢ} 81}} ρΙδοθβ (ον ἀϊσηΐ- 
1165 ΟὨΪΥ εἰ 147), 1880, Βα ρροδὶπρ' ΘΥΟΓΥ ὁΠ6 ἴο Γοργοβθηΐ 188 ΟἸΘΥΡῪ 8πὰ Ῥθορΐα ἔσο 
ὙθοΩΣ Α σϑῖηα, 1 σου ϊὰ ποῖ ὃς Βαϊ, ἴδαξ ομο οὗ ἃ ἱδβουδαηὰ ἴῃ ΟἸχίδίθπαοιῃ γ88 
Τοργαδοηϊοα ἴῃ (δὶβ ργοϊθη θα σουῃο0}}.᾿" 

ΤῊΝ ΠΟ] ηρ σα [86 τχοδῦ τηδύθσίαὶ ραγίβ οὗ [μ6 ἄβογθδ οὗ {π6 οουποὶὶ 
οὗ Ττοπῦ ἴον [86 οδμποηίβιησ οὗ [86 υπὶηβρίγοα Δροοσυρδὶ ὈΟΟΚΒ. 

“ ΤΏς εδογοᾶ, μοῖγ, αουπιοηΐοαὶ, δη ἃ σοηοΓΑὶ βγηοῦ οὗἉ Ττοηΐ, ᾿α τ ΤᾺ} δββοι "]οὰ 
ἴη 1.6 Ηοὶγ ϑριγῖζ,. . ... [ΟΠ [6 Θχδιηρῖὶο οὗ μα ογσίβοάοχ ζδίβογα, ἀοί ἢ} γὸ- 
οεἶνο δη σοϑόγοῦος πὶ ἢ Θατι4] ΡΙΟΥΥ δηὰ νϑῃθγϑίίοῃ 411 (86 ὈοΟΐκ8, 88 Ὑ6}} οὗ 1868 
Οἰὰ 49 οὗ ἰδὲ Ν ον Τοβιδπιοηῖ, {Π|0 βαεῃ αἀοὰ Ὀοϊηρσ πΠ6 δυΐδος οὗὁὨ ὈΟΪᾺ ; πὰ αἶβὸ 
186 αἰογοδδαιὰ ὑσϑα ἰοπ8 " [πδδπὶηρσ [ἢ 086, τε μοί μο πείθῃ ΟΥ ἀπνγ θη, πιο πεὰ 
Ὀδοπ πιθηϊοηθα ἰπ ἃ Ὀγϑοθάϊηρ δϑηΐθποθ], ροσίδιηηρ Ὀοΐα ἴο ζἈ 1 ἀπ τηδπηουα, 
ἩΠοΙΒοΥ σοοοϊγοα ἔγοτι ΟὨσιδὶ ΠἸ πι5861 Ὁ, οΥ ἀιοϊα δα Ὁγ {π6 Ηοἷγ ϑρίσὶζ, δαπὰ ργοβογσνυοὰ 
ἰὼ ἴ86 σδίδοῖ 6 Ομ υτοῦ ΌΥ οοπύαεϊὶ δισοδαβίοη.! Μογϑονοσ, ἰοὺ δηὴγ ἀουδὲ βου ὰ 
αὐίῖϑα σοδροοϊηρ 186 βαῦγεὰ ὈΟΟΚΒ Ἡ ΌΟΝ ΔΓῸ τοοοϊνοὰ ὈΥ {86 σουῃοῖ], ᾿ὲ 888 θθοη 
Ἰυάροά ῥγορδσγ ἴο ἱπβογί 8 11δὲ οὗ βοτὰ ἴῃ (86 ῥγϑβοηὶ ἄθογθο. ΤΉΘΥ ἃγὰ ἔϊιοβο; “ ΟἹ 
ἴδ ΟἹ Ταοβιδιηθηί ----ἰἢ6 ἄνα ὈοΟΚα οὗ Μίοβοϑ, {μι 18, (ὐδηοϑίβ, ὕχοάυϑ, 1, υἱίουϑ, 
Νυιηθογβ, δπὰ Ὠουϊογοποιῦ : Φοβῆμα; δυάσοϑ; Βυι ; ἰΟυΡ ὈΟΟΚΒ οὗἩ Κίηρβ ; ἵἔννο οὗ 
ῬΡΑΓΑ] ροπιθηδ ΠΡΓΟΓΊΟΙΕΕ : [86 ἤγϑὶ Ὅοοκ οἵ Εδάγαβ, δπὰ ὑμ6 βοοοπὰ π]ιϊοῖ ἰβ 
οΔ]]οὰ ΝΟΠοι δῦ : ΤΟΌΪϊξ ; ὁ: ΒΊΟΥ : “0Ὁ : π6 Ῥθ8]π)8 οὐ αν, ὁπ Βυηάγοα 
δὰ ΠΥ; ἴμ6 Ῥτονογὺβ ; ΕΟ οδδδίθβ ; (86 ϑοηρ οὗἨ δοηρθ; Ἡγιάσπι; Ἐξροϊοδίαεέϊσιδ; 
᾿βαϊδῃ ; Φογοπγδῃ τὰ Βαγμοὶ; ΕΖΕΚΙοὶ; Τδπὶοὶ [Ἰηοϊυάίηρ ἴδ ϑοηρ οὗ ἴπ6 ΤΏΓΘΟ 
ΟἸΠΠἸἀτοη 7: {6 Τ τοῖν Μῖηον Ῥσορδοίβ, ἱπαϊ ἰ8, Ηοθοϑα, Φοοὶ, Απιοβ, Οὐδάϊα, Ποπδὴ, 
Μὶοδῃ, ΝάΒαυπι, ΗΑ κυϊ, Ζορμδηΐδῃ, Ηαρραὶ, Ζοομαγῖδη, δπὰ Μαδοῆὶ; δηὰ ἵνὸ 
Ὀοοῖκ οὗ ΜαοἼοοδῦοδοϑ, ἰδ ἔγβιε δπὸὶ βοοοηὰ." [ΟΥ̓ 86 ὈΟΟΚΕ οὗ 6 Νονν Τοβίδιαθης ἱἰ 
18 ἸΟΐ ὨΘΟΘΘΒΑΓῪ ἴο ρῖνο ἴδε ]18ἴ, 88 ἴΐ οΟἸ ΠΟΙ 68 ἩΠῚ} ΟΡ ἐπΠο 5} 

“ὁ Ἡλοευεν δλαὶϊἱ ποί γεοεῖσε, αε δϑαογεά ἀπά οαποπίοαϊ, αἷΐ ἰλεεε δοοῖξ, ἀπά εὐεγῳ μαγί 

1 « Ἡργο," ἰξ δδ25 Ὀδ6η νγῸ]] τοσηδυκοὰ, “ δῖο π0|Ὸ ΠΟΙΟΣΙΟΏΔ ἰαἰϑδομῃοοβ. 1. Τδαὶ 116 ὁ οΥ- 
ἐποάοχ (Δι 6 γβ᾽ τοοοϊνγοα ὁ γἢ Θα 4] ΡΘΕ δη ἃ νοπογαίῖοπ᾿᾿ Δ}} [6 ὈΟΟΚΒ 88 Θπυπιογδίοα ἰπ 
16 ἄδογοῦ; ἰδ Ὀοΐης το} Κποννη {πδὲ, ἀατίπρ [Π6 Ηγδι οτγ οοηϊαγίοα, [π 6 ΔΡΟΟΓΥ ΡΠ] ὉΟΟΚΒ 
ὝΟΓΟ ΘΠΕΓΕΙΥ τε οςσιοα, δηὰ ἐπὶ Β Ὀϑο4ι ΠΠΥ͂ “ ὝΘΓΟ ΟΠΪΥ Ττοαὰ [Ὁ ἱπδιγυςίοη, ποῖ 
Τορβατἀοα δ8 ἀϊνίπο. 2. Τβδῖ 1π6 Ποτη δὴ ΤΡ οπ 8 ἤανα ὈΘΟΠ ὁ ργεδοσυθὰ ὃγ οοπιίϊπιδὶ βας- 
οοββίοῃ ;" ὑ οτοδβδ ἴῃ ἱηνοπιίίοη οὗ ἴπὺ τἰϊοβ πὰ ορίηϊοηβ ἐποσοὶη διὰ ἴο, δηὰ ἐδοὶγ 
κταάυδὶ ἱπιγοάἀαςτίοη ἱπίο (ἢ 6 σατο, ἂτα εἰδιοτὶοαὶ [ςἰ8." ΟτδιηρΡ᾿ Τοχί- ΠΟῸΚ οἵ ΓὈΡΟΤΥ, 
Ῥ. 456. ϑοοοῃᾷ εἀϊίοῃ. 



08 Οηἡ ἐδ Αροογγρλαὶ ΜΒοοῖϑ 

ΟΥ̓ ἰλοπι, αϑ ἰλον τὸ οοπιπιοπῖν γοαᾶ πὶ ἰΐλε οαἰλοῖϊο οἰμγοῖ, δὰ τα οοηΐδὶποα ἕῃ τς 
ΟΙὰ 1ματἰπ Ψ υϊρσαῖα οἀϊέίοη, ΟΣ 8881} Κπονὶησὶν ἀρὰ ἀο  θογαίο Υ ἀδβρίβα ἴῃς δίοσθς- 
βα1ἃ ὑγδα 1 0η9, οί ἐπι δ6 ἀσοιγδοα," ἢ 

Ετοια {π6 κοί απ ἰθβε πη οηἹθβ οο]] οι 1ῃ [86 ρῥΓδοθαϊηρ ρᾶρ68, ᾿ΐ 
[Ὲ8 (γὸ ἰγαβι) Ὀθθὴ ἰΥΓΘΟΌΒΔΡΙΥ βθοσῃ ἐπαῦ {πΠ6 Ἐοιηϊδῃ ΟΒυτςοἢ, 
10 τοοοίνηρ [Π6 ΔρΟΟΥΥΡμΑὶ ὈΟΟΚΒ 88 ραγύ οὗ {Π6 αἰ γ Π ΙῪ ἱπδρὶτθὰ 
ΘΟΣΙρίΓΟΒ, ῃ88 ποῖ ΟΠΪΥ βοὺ δὖ πουρῆς 8}1 ιβίοσϊοδὶ ὑγατἢ ἂπά ονὶ- 
ἄρσῃοο, Ὀυΐ 888 δοΐθα 1ῃ ἀϊγοοῖ νἹοϊδίϊοη οὗ ομα οὗ 86 Υ ον ἔπ πάα- 
τ ηΐ8] ὈΥΙΠΟρ]68. Τα ἀπαπίπιοιϑβ σοπϑβοπὲ Οὗ ἐδ ξαίδογβ ἰΒ ππαῦ 886 
ΥΘΑΌΪΓΕΒ ἴὸὼ (86 Ἰηϊογρτγοίαίοη οὗ Θογιρίυτα; Βαῦ οα {Π18 βιιδ]θεοῖ, 
Ἰηβίοδα οὗ ἃ Ὁπδηϊηχοι8 ΟΟΝΘεπέ ἴῸΣ π6 Αγϑὲ ἔρυΓ οοηξαγθ8, δῆ πα 
τηϑῦ ΠΏ ἃ μπαπίπιοιιδ ὈΙβ8οπί. ΕΓ τηδχὶμὰ 18, ἰ0 γθοοῖνο (δοοογϊησ 
το 186 ταΐα οὗὨἩ οπα οὗ ΒΟΥ οσῃ βαϊηΐβ, γ]ησοηΐ οὗ 1 ΥἹ]η8, ὙΠῸ 18 ΘΟ - 
τηθιηογαίθα οὐ {πμ6 24(ἢ οὗ δῖαγ,) φεοα εἰδίφιο, χμοά 56πιρ6 7, φμοεὶ 
αὖ οπιγιίδιια ογοαϊέμηι 6513; ““ὙΠδὺ 88 Ὀ66η δοίϊουφα ουεγῳ τολοτο, αἱ αἱἷ 
ἐΐπιο8, απα ὃν αἷϊ ;" Ὀμὰὺ ΠΟΘ δ γϑοοῖνθβ Ὑῃδὺ ἢδ8 Π6Υ Σ θθθη δο]ονοά 
ΔΩΥ͂ ὙΏΘΓΘ, ΟΥ ὈΥ δΔηΥ οὔθ οὗ {δα ΔΊ Π6ΓΒ; δηα 86 δηδίμογωλίβθ8. 4]}} 
Ῥχούεοβίδηΐβ, 8Πηα ἤοὺ δἀνοοσαΐοβ βρη απ ἀδποιποῦ {Π6ῖ. Θα  οπ8 οὗ 
{πΠ6 ΒΙΌΪ6 48 πιμέαίοα, Ὀδοασβο {Π6Ὺ δχοϊαάθ ἴσομα {ΠπΠ6 σαποη οὗ 
1ηϑριγοα ὈῬοοῖβ {πο86 τυ ηρβ ὙΒΙΟ. οσο Ἂχοϊαἀθα Ὀγ “6808 Ομ γιβέ 
84 ἢ18 αἰ νἸ ΠΟΙΥ ἸΠΒρΙγοα Ἀροϑί]68, δηα τ] ἢ 6 γα αἶδὸ ὀχοϊυἀθα ἢ 
Ἰηοϑῦ ΓΤ ΤΩΔΥΪΚ40]6 πηδηϊταΣΥ ΟΥ̓ (η6 ἔΔΙΒ6ΓΒ οὗ {Π6 ἤἢτϑὺ ἔθου οαπέατίοι, 
ΤΊΔΏΥ͂ Οὗ νομὴ ἃγ6 ΘηγΟ]] ἃ Ὀγ {86 Βοιλϊδὶ ΟΠ ΓΟ 1π λδῦ οΔΙ ΘΠ ΑΓ οὗ 
ΤΟΡυϊοα βαϊηίβ. ““Τη6 ἄθογθα οὗ [Π6 οουπο!] ἢ ΟΣ βυποᾶ οἵ Ττοηΐ, 
ΟὨ {π6 ἈΡΟΟΥΥΡΏΔΙ ὈΟΟΪΚΘ, ““ γγὰ8 ἃ τηοϑί σπγοίομοα Ὀ]υ ποῦ, δγιβιησ 
ΡΑΓΕΎ ἔτομπι ἸσΠΟΥΆΠΟ6 δηα ῬΑΥΠΥῪ ἤτσοιη ραγβαη ποαῦ ἀπα Ὁ]: ποεβ. 
Α ΘπαγΟἢ ΜὨ1ΟΪ Οἷαὶ 8. 1 Ἀ}1}1 01} σαπ ὭΘΥΘΣ οοτγοοῦ μοῦ ον ὈΪαὰη- 
ἄγβ, Ὀαΐ πηιϑῦ Π0]4 οἡ ἀροι 1Βοτὰ {1} {ΠῸῪ δαὶ ἰῃς νϑῦὺ ἢδατγῦ ουΐ οὗ 
ΟΡ; ἃ8 ἃ ΙΔ ΙὩΔΥ μ6 ἀαοβίγζογοα, τϊπα ἃηα Ὀοάγ, ΟΥ̓ ἴπὸ τηοσθιά 
στον οὗἩἨ Δ ᾿πογδα] 1 Ὁ]8 θη. ἢ 

1“ βαογοβδῃσίη, οιτησηΐοδ, οἵ ρβοΠΟΓΑ 8 Τ Δ οπεϊπα ϑγηοᾶμβ, ἰη ϑριγιτα βδηςίο Ἰορ εἰτπηὰ 
σοηρτορδία. . . . ΟΥ̓ΠΟΔοΧοτγιπὶ ρδίγαπι ΟΧ ΘΙ Ρ]α βοοιῖα, ΟἸΠ68 ἢ ῦτοβ. ἔδιὰ νϑίοτὶβ ααπὶ 
πονὶ Τοβίασηθπῖὶ, οαπὶ αἰσγίαβαι δ τιὴ018 Π 6118 δἷζ διιοΐοσ, Ὡοοποη ἐγϑα τ 0Π 68 ἰρ688, ἴατῃ δὰ 
ἢ άοπι, χὰ πὶ δὰ τλογ68 ῬογΠΪ πη ΐ68, Τατηαθαπὶ γοὶ οὐα ἴθπι8 ἃ ΟἸΓἰδῖο, ν6] ἃ ϑρίγίτι ὅδηοῖο 
αἀϊοία᾽α8, οἵ σοητίπυα διισοοββίομο ἴῃ οοοἸ δὶ οδι Πο] σα σοηβογναῖαδ, ρασὶ ρῥἱοῖδιβ δδοῖι ες 
Του ΓΘ ητα Βη8ο ]ρ᾽ῖ, οἵ νθπογαῖασ. ΒΑΘΤΟΓΌΤΩ γογο ᾿ἰδγογαπ ἱηἀϊςοπὶ δυὶς ἀεξογοῖα δἀβογθοη- 
ἄππι σοηϑαὶϊῖ; πθ ουἱϊ ἀπ᾽ δῖο βι θοσίσὶ ροββὶϊ, ᾳαίπαπὶ βἰηῖ, αα 80 'ρδα βυποάο διιβεὶ ρἐππτυτ. 
δας ὙοΓῸ ἰπῇγα βΒουὶρι : Τοοίδιηθη Υ οἴοσὶβ, ασαΐπαιιο Μογπὶ, ἰὰ οδῖ, ἀμ οβἰ5, Εχοάι3, [ανὶ- 
τοι, Ναιηοτί, Ὠοαϊοτοποπηίασῃ : Φόβθθ, δ πι ΐσυπι, Επτδ, φυδίαον Εσραπι, ἀὰο ῬΑγΑ] ροτηο- 
ποῃ, Ἐβάγρ ῥτιηα8, οἱ δοοιπά 8 αυὶ ἀἰοίταν ΝΟΒοπκία5; Τοὐυΐαβ, {αὐ ϊτῃ, Ἐπβῖμοτ, 500, 5416 - 
τίυτα ᾿ανΙἀϊοσαα οοηΐαπι ᾳυϊπαιαροηῖα ῥβαϊπιοσυη, Ῥδγαῦοϊθ, Εκο]εδίαϑῖοβ, Οδητίοιτη 
σδηί(ἰσοτιπ), ϑαρίοπιία, Ἐοϊοβἰαβείςβ, 1βαῖαϑ, Φογοιηΐαβ οαπὶ Βαγαοὶ, ἘΖΘΟΒΙ6Ι, 1) δι ]ο}; 
ἀμοάοοὶπη Ῥγοριοῖϑ Μίποτοϑ, ἰὰ οδϑῦ, Οβθᾶ, 706], Ατλοβ, Αθάΐδβ, ὅοπαβ, Μιεΐσυβ, Νά υπι, 
Ἡδῦδους, ϑορμοηΐδβ, Αρῴοοιι8, Ζϑομαγίαβ, ΜΙ δο 48, ἀπο Μδομ δ ρθοτιιπι, ργῖπη8 εἰ δοσιἢ- 
ἄυ8. δὲ φκὶ ἀμίοπι ἐϊδγοα ἵρβοβ ἱπίεσγοβ οιθι οπιπίδια δμὶ ρατγίίδωςα, Ῥτοῦξ πὶ ὁοο] βία σαίθο- 
ἰϊοα ἰεσὶ σοῃβαδνογαηῖ, οὐ ἰη γοϊοτὶ ν]ραῖδ Ἰδιΐπα οἀϊτίοπο ΒαΡοηταΓ, ᾿γὸ βασγὶδ εἰ οαποπίοσὶς 
ποη βμϑβοορογῖί, οἱ ἰγα!οηῈ 8 ῥγδἰοί88 808 δὲ ὑγαάοῃ8 σοπίθιηρβογσίῖ; ΑΝΑΥΠΈΜΑ 81τ." 
(ὐποῖ! Ὑτγίάἀοπεη! Οδποηθθ οἱ Πεογοῖβ. 8.688. ἷἰν. Ποοσοΐαπι ἀδ οαποηὶςοὶβ ϑογίριατε, 
"}. 24, 25. Ῥαγίβι8β, 1824; οσἵ, "αυ υό οἱ σοδϑατγί, Οοηοὶϊ. τοπῃ. χῖν. οο], 746. 

ΣΡ ΝΟΥ ΜΠ|Π1 ονοῦ (ΔῈ δηὰ ἰηΐεγργοῖς τμοτὰ "ἢ [110 ϑαοτοὰ ϑογιρίυγοβ] “ οἰ εγν δα 
{πη δοςογάϊηρ ἴο [Π6 μπαπέπιομβ σοπβεπί οΥ ἐμὲ 7αἰλεν 8." Οτορὰ οἵἉ Ρ᾽ιτι8 ΙΥ΄. τὶ, 2. 

ὅ Ὑ᾽ηοΘΠ 1ϊγί ποηϑὶβ ΟΟπισλοηϊτογί πὶ, οαρ. 2. ἰῃ ΘΑ] ἀπ ΒΙ ΠΟΙ οδ Ταΐγαπι, ἴοι. χ. 
Ρ. 103. ; 

4 ΒΙθΠοἤοοα ὅδοσγα ἕοσ ΔΡΙΪ, 18δ4, Ρ. 805. Τῆς ζιΐα] ἰηδἤαοηοςο οὗἩ ἴῃς Ττϊδοπιης 1)6- 
ογοὺ, σοβροοῦηρ ἴῃ ΔροσγνρἢΔὶ Ὀοοκ8, προ τὸ ΟΠαΓΟἢ οὗἩἨ Ἰξοπηο 5 ὑγοϊοηἀςἃ ο]αἸπ) ἴὸ 
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11. Βοβροοῦπρ [Π6 δοῦμαὶ ΑΕ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ, 
ΨΆΓΙΟΙΒ ΟΡΙ ΠΙΟῺΒ ἢδνα οχιϑίθα αὐ αἰθγθης {ϊπ|68, Θ8ρ6018}}ν βίποβ [88 
Ἐοξοστηδθοη ἴῃ {Ππ6 βἰχίβεπιμ οομίυτγ. ΑΚ,8 ἀποϊθηὺ ὙΠ ΠρΡΘ, βοπι οὗ 
1Π6 πὰ ἅΓ6 νυ] [ῸΓ {Π6 μιβίοσιοδὶ ᾿ηξοστηδίοη {Π6Ὺ οοπίαιη, δηα 4180 
Ὀοοδαδβα [ΒΟΥ Βοῦνα ἴο οἱιιοϊἀαίθ [π6 ρῃγαβθοίοσυ οὗ (86 δογι ρίυγοβ, 

ΤΏ6 τονογθηῦ στράτα [ῸΣ ἴδπαϑθ ὈοΟῖθ, ομουβμθα ὈΥ 6 θαυΐγ 
{ποτ οὗ {μ6 ΟΠ γιϑίδη ομυτοῖ, ΤΑΥ͂ 6 δα δέβούου !Υ δοσοαηίθα ἴον. 
“ ὙΏΘη [86 ΔΡΟΟΙΥΡΒαΙΪ ὈοΟκΒ  σο τυ θη, 1 ἴῃ ασθοκ [86 οτί- 
σἰηα 8, 1 1 ΟΒα] 66 [ογὐ ϑυστίδο, θού ἢ νοι Ἰαηρσυδραβ πὰ 1[ῃ6 ΝΟΥ 
᾿Γαβίδαηθηῦ δηα ἴῃ ΟΠΟΥ ὙΠ ΏΡΒ ΓΘ ΓΘ] ΌΘΗΓΥ ο41164 ἤοῦτον,,] “ (Π6 
ατθοκ ὑγαηβίδίίοηβ, 66 ἴῃ 811 Ῥγορ ΟΣ Ὑ ἱπβογίθα ᾿ηΐο (Π6 86ρ- 
τυαρίηΐ, αἰοησ τι [Π6 501} τόσα βδογθὰ Ὀόοῖθ οἵ βδογιρίαγο, ὈῪ 
ΑἸοχαπάσϊδη εἶ Ὑ8 ; ὙΠ0, ἴῃ {ποὶν βίαίθ οὗ Ἂἀἰβρογβϑίοη, 6 γ6 πδίυγα νυ 
Ζοαΐϊουβ αρουΐῦ 411 μαὺ οοποοσηθα {861} σοὶ σίου δηα {86 ϊϑίοσυ οὗ 
{86} τασϑὶ. ...... Νὸ ἀοιδὲ {π6 ΑἸοχδπάγιδη «6018 Ὁϑοσι θα στοαί 
Ἱπηρογίαποα ἴο ἴ6 Ὀοοΐκ8 ὙΒΙΟΩ (Π6Υ ἰμ8 ᾿Ἰπβοσίθα ἱπίο {μ6 δορίυα- 
σὶηῦ οδποη." “ὙΠ {Π6 ὀχοθρίϊοι οὐ Οτίρϑη, (86 (αἰ μογβ οὗ {86 
(Ἰγιβάδῃ ομυΓΟΣ --- ἴῸΣ {86 ἤγβὲ {Πγ66 θη ἑΌΓΙΘΒ ----- ΓΘΓ6 ῬΓΧΟΪΟΌΠΑΪΥ 
Ἱσποταηῦ οὗ Ηθῦτοσ. [710 νγγᾶὰβ παΐυγαὶ, {μογοίοσ, (πα ὑΠ6Υ βμοιυ]ὰ 
αν δαορίθα {86 ατβϑοὶς νϑύβίοη 88 (δοὶς ΟἹ]ὰ Τϑβίδιηθηί; δῃηᾶ δο- 
ΘΟΓΙ ΡΥ 10 ἔουτηθα {π6 οΥἱρῖμπαὶ οὗ {δμοὶν [μα νοσβῖοθ. Ηθηοο [88 
βοοκβ οὔἐπο ΟἹά Τοβίδιηθηϊς οὐγγοηῦ 1π {ἢ6 μυχοῦ Μ6γα, ἰὼ Οτοοὶς 
1η6 Βερίυαριηί, ἴῃ 1 δίῃ ἃ {πηβιδου ἔγοτα (86 ατροκ ϑερίυδριηῦ, 
Ὀοτἢ {Πμογοΐοσο οοπίδι πο [86 ΔροοΥυραὶ ὈΟΟΚδ. [0 νγδϑ ποῖ {1}} {Π6 
πι6 οὗ Φογοιμθ" [ἴῃ {86 Ἰαςίον ραγί οὗ {μ6 ἰουγί οοηζατγΥ ] “ (μαΐ ἃ 
ὑΥδΏΒΙΔΌΟΩ τνα8 τηδἀθ ἴτοτω (ῃ6 είν: δὰ δθηῆσθ, ἴῃ ἴδ6 6Υ68 οὗ 
ΤηδηΥ, [86 ΜὙ0]6 ΠΟἸ]θοίίοη οὗ ὈΟΟΪΚκΒ οοπίαϊποα ἴῃ ἰδ6 δοριυλριηῦ, δπὰ 
η {πΠ οΪά 1μαἰτη ὑγδηβίαίοη, νγαϑ πδίαγα! ἢν νἱουσοα ἢ [6 τοδβροοῦ ἀκ 
ἴο ϑοτιρίαγο. Μδηυ ᾿παδεὰ οὔτ ἔδί μου πον {Π6 αἸΒδγθηοο Ὀδίνθοη 
{πμ6 Ῥοοΐκα οὗ {π6 ΗΘΌΓΘΟΥΥ σδῆοη δηα ἴῃοβα οὗ {π6 ΑΡροογυρῃα; δπά 
Κπον Ὁπαῦ [6 ἴοττηοῦ ογο ἀϊνῖπο, μα Ἰδίίοσ οὗ Ἰμβουῖου δυΐμουῖυ. 
Ἰθυΐ 8111} τη ΠΥ αὐυοΐοα αἰπλοϑῦ 1 βου! τϊηβίθ]Υ ἔσο μοί." 3 

Αὖὐ τ}6 Βοίοσιηδίοι, υἱόν, Οὐδησαθγ, Οὐδ] νη, δηα οἴμοῦβ οἵ {Π6 
Θϑ]]οϑὺ ΤΟ ΌΥΤΊ6ΓΒ, [Ὁ]]ονσοα (86 ῥγϑοῦῖθσθ οὐ [6 δῃοϊθηῦ αὑτοῖς 
Ομυγοῦ. ὙΤηῈ ΟΒυτοῖ οὗ Ερμα 4180 δάμϑγοθ ὅο ὅπ ργδοίϊοθ οὗ 
1Π6 ἀαποϊθηῦ Ππγοῦ, δπα σορασγαὰβ (ἢ6 ολπο θα] ὈΟΟΚΒ οὗ δϑοσιρίυγα 88 
1Π6 ΟὨ]Ὺ αἰν 6} Υ ̓πβριγθὰ τὰ] οὐ ἔδιἢ Δπα ργβοῦσθ. 86 ἢδ8 {Π6γ6- 
ἴοτα τχοϑὺ ῬΧΟΡΟΥΪΥ τ γερο [86 ΔροοΥΥρῆαὶ ὈοοκΒ ἴο 8ῃ δρρτο- 
Ργίαϊθ ρίδοθ Ὀούνθθῃ “Κ [ἤοϑθ Ὁ ΠΟ οὶ] ὈοοκΒ οὗ {μ6 ΟἸ]ὰ απ Νεὸν 
“Γεβίαιμοηΐ, οὗὨἍ ὙΠοδ6 Δ ΠΟΥ γα8 ΠΟΥΟΡ Δ}Υ ἀουβί ἴῃ (6 ΘΠ γοἢ.᾽ 

ἐπ 1 Π1Εγ, 18 ΘΙ οι ΘΠΕἾΥ βιαϊοὰ ΕΥ̓ Ὦτ. Ῥ ογβινοσῖδ, ἴῃ ἢ18 1,δοίαγεβ οα [86 Ιηϑρί Γαίου οὗ 
δοτίρίαγο, ῬΡ. 60, 6]. 

δ ΤῊμβ ἴΠ6 ϑους οὗἩ [86 ΤΊΏγος ΟΠ άτοη, [86 δίοτγ οὗ διυβδηηα, δηὰ [16 Εἰ ΒίΟΥΥ οὗ ΒΕ] απὰ 
τῆ Ἰ)τηροη, βοοηθά οοηποςῖθα τῖ τ, πὰ πγοτὸ Ἱπογοίοσο δὰ δὰ ἴο, ἔμ Ὀοοῖς οὗ 1)Δηϊε]. ΤῆΘ 
τοῖς Εϑάγαβ βοοιηθὰ ὨδιΌτα ἰγ ἴο Ὀ6 οοπηθοῖϊοα τ τ80 Οτοοῖς ἰγϑπδίδιίοη οἵ ἴ[Π6 Ὀοοῖ οὗ 
Ἑστα; ἴῃ6 ὈοοΚ οὗ ΥΥ̓ ̓Ἰξάοπ, Ὀεΐης οδἰ]οἀ τ1πΠ6 ὙΥ ἰδάοτῃ οὔ ϑοϊοτηοῃ, νγδβ δἀὰοὰ ἴο [06 δου 
οΥ̓ ϑοϊοπιοη; δηὰ 186 Ὀοοῖ οὗἉ Ἐπο]οβἰδϑιὶςα, σα] ]οὰ τΠ6 ὙΥ Ἰξάοτῃ οὗἉ 7ο6δὺ8 [6 δοη οὗ γος, 
ϑα5. Ρίδοοιὶ δῆοσ 1Π6 Ὑπάοπι οἵ ϑοϊοπιοη." Βιονῃθβ ΕἸχροδί(ἷου οὔ ἴθ6 ΤΔ γι γ- πίπο 
Ατιϊο]ο5, γοΪ. ). ΡΡ. 207, 208. 

2 Τροιὰ 
ὁ Ααπίοῖο ΥἹ, οἵ τὰς Οοηίοεδβίου οἵ ἘΆΠ οἵ ([Ὡ6 Οδυτοῖ οἵὗὅἁ Ἑηρ δηὰ, 
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ἈΑσοογάϊηρίν, ἴῃ [86 Ἰαγρα [0110 ἀπὰ αυάγίο δα! οηβ οὗ [μ6 δυϊποτιβοά 
ἘΠ Ρ] 8} νογβίοη οὗ [86 ΒΙ1Ό]6, {686 ἅἃγο βρβϑοῖδ!ν αἰ ηστιιϑῃθα Ὁγ 
Βανιηρ (86 Ποιάϊηρ οὗ “ ΛΡΟΟΒΥΡΗΑ᾿" ἴῃ ἼΆγρο σρΙ(Α] Ἰοξίετα 
Ῥγϑῆχοα ἰο μο. Μογβϑονοϑῦ, 88 Βθυδσαὶ οὐ {πθ86 θοΟ ΚΒ οΘοπίλι ἢ ΣΠΔΗΥ͂ 
ΠΟΡΪ6 βοηττηθηΐθ Δηα ἀδοίαϊ πιοσὰ] ργοοορίβ, 86 ΟΠυτοῦ οἵ Επρ]απά, 
ξο]]ονσὶπρ' {π6 Θ ΧΆ ]6 οὗἁὨ [6 ἀποϊθηῦ οἰυτοῦ οὗἩ Ομ γῖδί, “ ἀοἱ γσεδὰ 
[θὰ ἔῸΓ Θχδιρὶο οὗ [16 ἀπὰ 1πδίγαοίοη οὗὨ ἸὩΔΏΠ6Γ8 ; θυΐ γοῦ ἀοίἢ ποί 
ΒΡΡΙΥ ΤΒθῖὰ ἰοὸ δϑίδ 188} ΔῺΥ ἀοοίσ 6." Οἡ {818 δοοουῃηῦ [16 Γοβ θυ 
1] Βπα ρῥγοίΐδοθθ ἴο {μ6 βϑυθῦαὶ Δροοσυρμαὶ ὈΟΟΚΒ ἴὰ (6 ϑεοομπὰ 
ψοϊυπια οὗ (818 ΟΥΚ. 

“«ἼΤἢ6 ργδοῖίςσθ οὗ (86 Οδυγοῖ οὗ Επρίδηα 186, ἴἰο τοδᾶ" [Γοηἱὶν 
“ς ρογίβϑιη ομδρίουβ ἔγομη βοῖμθ οἵ {π686 ὈοοΪσθ οἱ βοπὶθ ἔδαϊναὶϑ 88 
γγ οἸκ-ἀαγ8;)2 Ὀυΐ 10 τα818 ΠΟ ραγῇ εἰ 6 . οὗ (86 ῬοοῖκΒ οὗ Εὐβάγαβ, οσ οὗ 
ΜδοολῦΘαβ, οὐ οὗ ἔπ δααϊοηβ ἴο ἐῃ6 Ὀοοῖ οὗ Εὐβίθου ; ποῦ ἄοθϑ τὸ 
Τοδα {Π6 ῬΥαυοῦ οὗἨ Μαηαββθβ Νόηθ οὗ [06 ῬΓΟΡΟΙ ᾿θββοπβ ἴὸσ ἴΠ 6 
Τιοταβ ὨΔΥ οὐ ϑυμῦδΥ αὔτ ἰδθῃ ἔτγομλ (Π6 Δροοῦυρῆδὶ Ὀοοκϑ." 
“Ἤρῃορ, ΜΏΘη ἃ ἔδϑίιναὶ, [Ὁ τ ΠΙΟἢ. 8 ΔΡΟΟΤΥΡὮΔ] ἰ6β8οη 18 ρσγον! θα, 
[4118 οὐ ἃ ϑδυμάδυ, 186 ΘδηΟΏΟΔ] Ιθββοη οὐ {πΠ6 δυηάδν οὐρῃῦ ἰο 6 
Τοδα ἴῃ {86 ομυτοῆ. Απα Ὑ}}116 πμ6 ΟΒυτοΙι οὗ Βοιλα Ὀ]θη 8" 186 
ΒΡΟΟΙΎΡΒΑΙ θοοΪκ8 “ς 1π μον ΒΙ1Ρ0]6 Σπα βου! δύ νυ τ ι [86 οἴδον ΒΟΟΚΒ 
οὗ δοτγιρίυτο," τραυϊτῖηρ {π6 ψη016 ἰο Ὀ6 χροοινθα 88 βδορᾶ απ 
ΟΒΔΠΟΏΪΟΔΪ ἁηΔοΥ [Π6 ῬΘΠΔΙΓΥ οὗ δὴ δηδίβεηδ, “ {86 ΟΠυτοῦ οὗἁἩ Επρ]δηά 
ἴηι ὮΘΥ ΒΙ10]6 Ρίδοθβ {θὰ πῃ ἃ βαραγαΐθ δοταραγίπηθηϊΐ ὈΥ ὑποιηβοῖνοβ..... 
ὙΥΉ116 56 [88 σοιπουθα {Π6 ἀθυδθ, βῆθ ἢδ8 ψΊΒοὶν σοίδιηθα {Π6 ροοά 
(πἰηρ8 ΟΣ ΤΟΥ δοιβοα, δηαὰ ἢ88 σοϑίογοα ἔμοῖὰ ἰὸ {86}. δῃποϊθηΐξ 
156; 84 ὈΥῪ Καορίηρ ΠΟΥ οΥ6 βύβδα 0] ἄχοα Ὅροι (Πμ6 ρδβί, 886 18 
ΘΩΑὈ]οα ἴο γγαὶκ ΤΌΤ ΒΌΓΟΙΪΥ ἴῃ {Π6 ῥγοβοηΐ, δηα ὕο Ἰοοῖς ἔργ υνυαγα πιοτὸ 
ΒορΟΙΆ]Υ ἰο {μ6 αϊαγο." δ ΤΉ Β 886 18 ποὺ ΡΟΡΙΒἢ ἴῃ ἔπ6 δοο δι αϑί αὶ 
0.86 οὗἩἨὨ Τπ686 ὈΟΟΪΒ, 828 βοῆθ ἤᾶνα ταἸβία ΚΘΏΪΥ δβϑβοτίθα, Ὀὰΐ ΕἸΠΙΡΙΥ 
ἔο]]ονγθ [86 ργϑοῦϊοθ οὗἉ {86 δηοϊθηῦ Ουϊϑύδη οδυτοδ. 

“ς ΤΉΒΒΕΕ ἘΕΜΑΙΝΒ ΝΟΤΗΙΝΟῸ ΝΟΥ͂ ΒΌΟῚ ΤΉΛΤ, ἩἨΑΥΙΝΟῸ ΤΑΙΡ 

ΟΥΒΚ ἘΟΌΝΡΑΤΙΟΝ Β0ἘΕ ΡΟΝ ΤῊΗΕΒ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὕὈΝΡΟΌΒΤΕΡ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, ΥΗΕΒΕΙΝ ΤῊΒ ΜΙΠΠι, ΟΕ 6Ο ΑΝῸ ΤῊΝ ΜΥΒΤΕΒΙΕΒ 

ΟΕ ΟἙΚ ΗΌΟΠΙΥῪ ἘΒΕΠΙΟΘΟΙΟΝ ΑΕΒ ΒΕΥΕΑΙῈ. ΤῸ τϑ, ὙῈ ΡΕΟΘΕΕΡ 

ἙΒΟΜ ΤῊΣ ΤΕὔ΄ΤῊ ΑΝῸ ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΟΕ ΟἙΆΒ ΒΕΙΙΒΕῈΕῈ ΤῸ Αα 

ἙἘΙΘΟΉΗΤΕΟΒ, ΒΟΒΕΒΕ, ΑΝῸ ΠΟΙῪ ἘΒΕΟΌΠΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟᾺ ΠΙΥΕΒ ΙΝ 

ΤῊΣ ΒΤΕΙΟΊ ΑΝῸ ὈΝΙΕΟΕῈΜ ΡΕΛΟΤΙΟΕῈ ΟΕ ΑΙ], ΒΕΙΙΘΟΙΟΌΒ ὈΤΙΕΒ 

ΑΝ ΟΒΙΙΘΑΤΙΟΝΒ, ΤΗΑῚ ΤΗΕΒΕ ὈΓΥΙΝῈ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΗΑΥΕ [ΓΑΙ 

ὕΡΟΝ τὑϑ.) δ ΤΗΕΒΕΕΕΟΒΕ 

““ ΒΕΛΉΟΗ ΤῊΝ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. .... ΜΨΗΙΟΗ ΑΒῈ ΑΒΙῈ ΤῸ ΜΑΚΕ 

ΤΗΕΕ ὙἼΙΒΕΒῈ ὕΝΤΟ ΞΚΒΛΙΥΑΤΙΟΝ ΤΗΒΟΘΗ ἙΑΙΤῊ ὙΗΙΟῊ 18 1Ν 

ΟΗΒΙΤ 9ΕΒΌΒ. ΑΙ, ΒΟΕΙΡΤΌΞΕ 18 ΟΑΙΥΕΝ ΒΥ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ 

ι Απίοϊο ΥἹ. οἵὗὨ τῃς Οοπηπίεβείοῃ οὐὁἩ δι οὗ [86 ΟΠΌχοΙ οὐὗὁἨἁ Επρ]δπά. 
3 Ὑ͵Ογαβιγοσι ἢ Β 1.σοί 65 οὐ ἴΠ6 1πδρ᾿γαϊίίοη οἵ βοῦρίυγο, Ρ 6ὅ. 
3 ΤΟΙ] 0 8 ΕἸοτοη8 οἵ ΟἾγτῖδι. ΤΠοΟΪ. νοΐ. 11. Ρ.. 199. 
4 Ὑγογάβινουτ  1,δοίι Γαδ, ΠΡ. 66. 108. 
δ (οβὶπ 5 βοῃοϊδδις 8] Η 5 ΟΥΥ οὐ 116 ΟΠΟ.), Ρ. 218. 
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60}, ΑΝῸ 18 ῬΡΕΟΕΊΤΑΒΙ, ΕῸΒ ΘΟΟΤΕΙΝΕ, ΕΟᾺ ΒΕΡΕΟΟΣ, ἘΟᾺῈ ΟσΟἩ- 
ΒΕΟΤΙΟΝ, ΕΟᾺ ΙΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΙΝ ΒΙΘΗΤΕΟΌΒΝΕΒΒ, ΤΗΑῚ ΤῊΕ ΜΑΝ ΟΕ 
6ΟΡ ΜΑΥ ΒΕ ΡΕΒΕΈΟΓ, ΤΗΒΟΌΘΗΓῪ ΕΕΝΙΒΗΕΡ 07, ῬΕΒΕΈΟΤΕΡ] 

ὌΝΤΟ ΑΙ, 6000 ὙΟΚΚΒ.7--- ΘΟῊΝ ν. 39. 2. ΤΊΜ. 11]. 15----17. 

ΒΕΟΤ. Π. 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΈΕΣΤΙΝΟΒ ὉὉδϑύυλιινγῖ ΟΑΙΙῈΡ. ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΒΕΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΒ 

ΝΕῊΥ͂ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

[Ποζεντε ἰο ἵπ Ὁ. 92. οΥ ἰλὶΣ Ῥοϊαπιθ.} 

Ι. ΤΊ 1΄6 ποῖ ποηάογῆι Πα, Ὀοβι 468 (Πο86 ΠΟ Ὦ ἀγα βασι οα ἰο 6 
ΟΔΠΟΠΙΟΘΙ Ὀοοκθ οὗ {86 Νενν Ταβίδμηθηί, {ποτα ΟΥΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἰΒΟΓΒ 
τ ΠΙΟἢ Α͵80 ργοϊθηαρα ἰο Ὀ6 δυϊβοηῖς. ““Μαῃ οὗ {δπ6 θεβὺ ᾿ἰηϊθηςοη8 
τσ ῦ [1ηἸς 10 Ἰπουτηοηῦ οἢ [Ποῖα (0 ργθϑασυε, ΌῪ Ὑσὶ ηρ,, (86 ΤΩΘΠΙΟΥΥ͂ 
οἵ Ρούβοῃβ, ἔδοϊβ, δπα ἀοοίγη 68, 80 ῬΧΣΘΟΙΟΙΊΒ πῃ {ΠΟΙ ΘΒ τ δίῃ, τ 0 
της αὖ [16 βαὴθ ἔτη 6 ἀδβοιθηῦ ἴῃ [86 ἰδ]οηΐδ δηα ἱπίοστηδίϊοη 
Τααυϊδιίθ ἕο αἀἰδουϊ πηϊηδίθ, δα ἀν ἴο τοοοσά, {Π6 σα. Τῇ βαδογοά 
ὙΠ ΟΥΒ Ἰη ὐτηδία ἐπαῦ δυο ἢ πλθῃ δα Δἰγοδὰγν Ὀθθραῃ, ὄν 1ῃ {Π|61γ τη, 
ἴο ΔΡΡΟΔΑΓ; δπά σᾷυβ ἐῤαάννα τ ἐπαῦ Οἴμοτδ γου]α Αὐῖ86, 1688 ρῃγα ἴῃ 
Ὁποῦ πιοίϊνοθΌ [1Κ86 βᾶγ8 ἰδαὺ ΙΏΔΩΥ δα ἰακοη ἴῃ Βαπὰ ἴο ψυϊΐθ 
θο8ρ6}8 (μ0Κ6 3. 1.)}; Ῥδαϊ σαυτοη8 [Π6 (ἀδἰδίδηβ ἀραϊηδῦ οἴμοσ ροβ- 
ΡῈ18 τ18δῃ {πα΄ ψ οἢ ΤΒΘῪ Δα τϑοθιγϑα ἔγοηὶ πἴτῃ ((ΔΔ]. 1. θ---9.); δῃηά 
ὙΓΔΓ8 (ῃ6 Τ ΠΘΒΒΑΙ ΟΠ 8η8 ποί ἴο ὃ6 ἐγομδίοι ὃψ ατν ἰοέΐογ α5 ἔγοπι ἢ ΐηι, 
ἀεεϊαγίπρ ἰλαὲ ἐλε ἀαν 97 Ο)ιγῖδὲ ἰδ αἱ λαπα." (2 ΤΏὮΘΒβ. 1, 2.) Ιῃ 186 
ἀρ 68 [Ὁ] ονσῖηρ [86 ἀροϑι168, (πμ6 ΔροοσΥρδὶ τυτιὑηρβ, ΒΟ ἢ ποτὰ ρυδ- 
1186 ἃ υπάοτ {Π6 Ὠδη68 οὗ 688 ΟἸσιϑῦ δῃα ἰδ δροβί]θβ, {με ῖγ δοιη- 
Ῥδηΐοηβ, ὅτο, (πα τ ΠΙΟΝ ἀ.6 τηθηθϊοηθα ὈΥ 1Π6 ΤΙ ΘΓΒ οὗ [86 Εγϑὺ ἴΟῸΓ 
σΘὨ ΌΓΪ68 ὩΠάΘΣ {Π6 πβΠ168 οὗ ρΌΒρ6]8, 6ρ:δί168, δοίβ, τϑυθ Δ οη8, δχα.) 
στ δ  ᾿πογοαθοα, Βυΐῦ πουρὴ {Π6Υ πδὰ [6 πϑπγθβ οὗ [86 δροβίϊθβ 
Δηα οἴμοσ αἰβοῖρ]θα οὗ (γδὺ ὑσεῆχοα ἴο {μϑῖ, ΠΘῪ ΟΣ ΠΟΥΘΥ 8016 
ἴο οοιημαῖα ἩὙΠῊ [6 ΘΘΏΟΏΟΑΙ ΘοΥρίαγα8, δηα ὙΘΣῪ βοο [61] ἱηΐο 
ὉΠ οΓΒΑὶ ἀϊδγοραίθ. Μοβῖ οὗ ἔπι ᾿πἀ66α ἢανα Ἰομρ᾽ βῖποθ ροσβηβά, 
Τπουρῖ δοῦλα ἃγὸ 8.1}}} οχίδῃηϊ, τ ]ο ἢ πανα Ὀθθῃ οΟἸ]θοϊοα (ἰοροῖ μοῦ 
σὰ ποίϊοοβ οὗ {π6 Ἰοβὲ ρ16668) ἀπα μι] 1864 ὈΥ Φοδη ΑἹΡογὶ αρτὶ- 
οἶπβ, ἴῃ δῖ8 Οὐσάες “ροονγγρῖνι ἸΝουὶ Τεείαπιεπέϊ, ἰμ6 Ὀαδὲ δἀϊοη οὗ 
ὙΥΒΙΘὮ ρροαγοὰ δ Ηδθυγρῃ, ἴῃ 1719---]Ἰ 748, τὰ (Πγαα ραγίβ οσιηϊηρ 
ὕπο νοϊυχηθϑ, ὃνο.;: ΟΥ̓ ἰμαὺ σψοῦκ ([μ86 ον. απ ἰθασποά Μγ. ΨΦοπαβ 
τολα ρτοδῦ 86, δηᾶ, ἴῃ ἔδοί, ἰγϑηβἰίθα (Π6 στααίδσ ρασγὶ οὐ 1ζ ἴῃ Ἀ]8 
“«Νοῖ δῃᾶ ΕἾ] Μείμοάα οὗ βοιὴς {π6 Οὐ ποπὶοαὶ Αὐἱ που ν οὗ {86 
Νεν Τοδβίαιμθηι." ὙἘ6 ΔΡΟΟΙΎΡΒΑΙ θΟΟΚΒ οχίδηϊ ἀγο, ἃ Κ ρίδέϊο ἤτοι 

 ὅ6ο δὴ δΙρῃδθοιοδὶ οαἰδίορτο οὗἁὨ ποτα, τυ τοίδγθμοαδ ἴο {86 ἔδι ῃο.8 ὉΥ͂ πθοπ (ΒΟΥ 
ὝΘΙΟ πιδηϊτοπαά, ἰπ ΦοΠ68 οα ἴΠ6 (ἰδῃοη, γτοΐ. ἱ, ΡΡ. 119---128. 

3. Αποίλεγ δροσῦυρῆδὶ Ὀοοκ, Ῥυγροχίίης ἴο ὕθ [6 δοίδ οὗ [86 δροεῖϊο ΤΠοσηδδ, ἢ85 Βοθη 
ἀϊδοονογοὰ δὲ Ῥαγίδ, [τ νγδϑ Ῥ] ἰδηοὰ δὶ 12 ̓Ρ6ὶς ἰὴ 1828, ὉῪ Ὦτ. Φ. ΚΟ. ΤΏο. Βαϊ 86 
τηοβὶ σοπῃρίοῖα οοἰϊοςστίοη οὗὨἨ (6 ΔρΡΟΟΙΎΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ οἵ ἔπ Νοῦν Τοβίαπιοηςξ Ὑ1}1} θ6 ἑυαπὰ ᾿π 
Ῥτοί. ΤΊδο πη ἀν 8 “ Εντδηροὶα ΑΡοσῦγ ρα," 1.10616, 1858; ἀπὰ “ Αςἰδ Αγροβίοϊογαπι Δρο- 
Ογρδδ, 1 ρεΐα, 1851]; τ} 186 νασίουιδ τοδϊηρδ οὗὁ ὨΌΏΘΓΟΌΒ ΤΏ ΔΏΒΟΓΡ8 δηὰ οορίοιδ 
Ῥτοϊοχζοιῃοηδ. 



δὅ12 ΟἈ {λιε Αροογυρλαὶ 7δοοῖς 

ὔεσις Ολτὶεέ ἰο Ασαγις; ΒὶΘ ἘΣ 8116, τ βιοΒ (10 18 ργοΐεπαθα) [8]] 
ἄονη ἤϊομι μοανθῇ δ “ϑγυβαίοτ, ἀϊγοοϊθα ἰοὸ ἃ ρῥγιϑδῦ παπιοά [,θορϑ8, 
ἴῃ ἴμ6 ΟΥ̓ οἵ Ετὶβ; {16 Οὐπδαςυο0η8 οὗἉ {86 Αροβί168; ἐλε “ροείζε5᾽ 
Ογεεᾶ ; ἰῃ6 Α»ροείοίϊοαἱ Ἐξρίδέϊες οΓ βαγπαδας, Οἴεπιεπις οὐ ΟἸεπιεριξ, 
Ἰ᾿γπαίίμα, απα Ροΐψεατ ; ἐδε Οοερεῖ 9 ἐδε Ϊπήαπεν οΓ ομγ ϑασυίοιτ; 
ἐλε Οοερεὶ 9 ἐδε Βιτγίά οΓΓ δίαγῳ ; ἐδε Ῥγοί-ευαπφεϊίοπ 97 ὕαπιες; ἐλε 
Οοερεὶ οΓΓ ΝΝιοοάεπιι; ἐλε Μαγίγταοπι οΥΓἹ ΤΠΛεεία ΟΥὨ «είς 9 Ταμὶ ; 
ΑΡαϊα8᾽5 Ηἰβίοσυ οὗ {π6 Τεῖνο Αροβίῖοβ; ἐλε ᾿ριϊε 90 Ῥαμῖ ἰο ἐλε 
7 αοάϊεεαπε ; δε δὲς Ἐρίδίϊος 9 αμὶ ἰο ϑόπεοα,ο. ΟΥ̓μο86 ναγίουβ 
Ῥτοἀυοίώοπβ ἴμοδα οὗ σοὶ [Π6 {0168 δγαὸ ῥγιπίθα 1π 7Ζέαἶο5 ἃτὸ σομι-- 
Ργβοά ἴῃ 186 Ρῃ]]οϑοπ, θην ]6α “ 7Τ.ε Αροοεγυρλαὶ Νίειο ΤεΞείαπιετεξ, 
δείπρ αἰ) ἐδ Οοερεῖς, Ἐρίξείϊες, ἀπά οἰδον Ῥίεςες ποιὸ οχίαπέ, αἰϊγτιδιξεί 
ἐπ ἐλὸ γε 70 σοπέμτίεβ ἰο “ὕεδιι9 Οἰιγὶδί, ᾿ἀὶς “ροείζεδ, απά ἐλεὶγ σοτπ- 
»απίομα, απαᾶ ποὲ ἱπεϊμαεά ἐπ ἐδε Νειο Τεξίαπιεπέ ὃψ τίς οοπιρίίεγα. 
Τταηπείαίεα ἀπά ποιὸ οοἰϊεοίεα ἱἐπίο οπε υοΐμπιξ, ιοἱδ γεΐασες απα 
Ταῦϊε5, απὰ υατγίοις ἸΝοίες απὰ Πεΐέγεποος. Ἰιοπάοῃ, 1820."--- δοοοπα 
οἀϊοη, 1821, ϑνο. ΤῈ πτϊηρβ δβουι θα ἴο ΒΑΓΠΆΡΑ8, ᾿σπιδίϊαβ (δὲ 
Ἰοαδί 18 φεπμῖπε 6ρ181168), ῬοΐυσατΡ, απ Ἡρθιτηδβ, οὐσηῦ ποῦ ἴῃ βἰσιοῦ- 
688 ἰο δα ΟΟὨΒΙ ἀοΓΘα 88 ΔροΟΟσΥρἤδὶ, δίποα {ΠΟΘΙ δΌ ΠΟΥΒ, ΠΟ ἃγ6 
Ὡ504}}ν ἀοδιρῃαίοα {πΠ6 “ροϑείοϊσαί Ἑαίλεγς, ἴτοτα τμοῖγ παυϊηρ ὈΘΘα 
ΘΟΠΙΘΠΙΡΟΓΆΤΥ [ὉΓ 8 ἸΟΠΡῈΣ ΟΥ ἃ Βμοσίθσ ὕπὴ)6 Ὑ11ἢ [Β6 ἀροβίε8 οἵ 7 ε5ὰ8 
ΟἸιγιδί, σοῦθ ποῦ αἰ ΠΟΥ Ἰμβριγοα δροϑίϊθβ. μα βγεῖ δριϑίὶς οἱ 
ΟἸοποηΐ ἴο {86 (ΟΣ ΒΔ 8, Ἰηαἀ6ο6α, ΜΩΑ2Δ8 ἴῸΥ 4 διοσί ἄπο σϑοοινοα 8485 
ΘΔ ΠΟΠΪΟΑΪ ἴῃ δοῖλθ ἔθ (Ἰτιβίδη ομσοθοβ, θυΐ νγαβ βοοη ἀϊβιηϊβθοα 845 
Δ ὈΠΙΠΒΡΙΓΟα φχγοἀποὔοη ; [86 ἱταρταθηὺ οἵ τυ βαῦ 18 οδ θα {86 βεοοπά 
ΘΡ 8:16 οὔ ΟἸδιιθηῦ ἴο 116 (ΟὐοΥϊπιμίαπθ, Ὁ ζγ. Τάγάποῦ 88 ργονθὰ πο 
ἴο αν θδϑθὴ τσ θη ὈΥ πῖ. ὩΤὮ686 Ῥγοαιοίοπβ οὗ {6 δροδβίο]οδὶ 
ἴαῖμοσβ, ἱμοσγοίοσο, ματα μὸῸ οἷαὶπι ἴο Ὀ6 ΟΟμβιἀογθα 88 ϑροοσυρῇαὶ) 
ὙΓΓΙΌΏΡΒ. 

ΑΒ ἰδ οχίοσμδὶ ἔοόσμῃ οὗ [86 Αροοσγρβδὶ Νοὺὺ Τοδίαηθης Ἶ δγ- 
ΤΩΟΏ1868 ΜΠ {παὶ οὐ {π6 ἰαγροῦ οοΐδυο δαιτοηβ οὗἩ 186 διυϊποσγιθοὰ 
ἘΡ 188} Ὑεγβίοῃ οὗ 1π6 Νοε Γοδίαπηοηΐ, [μΠ6 δαγνοοσαίςβ οὐὗἩ ᾿πδάο!Υ 
αν Ὀθθῃ ποῦ ΒΙΟΥ ἴῃ ἀν] ηρ ΓΘ δ  γ68 οὗἉ 11, ἴο αἰϊοτωρὺ ἴο ππᾶοτ- 
ταη6 {Ππ6 ΟΥΘα ἢ ὴῊ γ οὗ 186 σϑηυϊηα ὈΟΟΚΒ οὗ [6 Νοὸν Τοδβίδιηθηΐ: 
θυΐ νι ἢ ὯῸ Βυσοθαθ 1 ΤΠΟΙ͂Γ ὈΠΠΔΡΡΥ οἰοσίβ ἴο βυαρδνοσὶ 186 ὅπ οὗ 
ΟἸὨγιβεδη δ] ον σα. 

1. Τῃ ογάϑυ, βουνοῦ, ὑμαῦ {πΠ6 ΤΌΘ Γ ΤΩΔΥ 866 ΠΟΥ 1ἹΤΤΙῈ [86 
Βδογοὰ ἩΓΙΠΡΒ οὗ {πὸ Ναὸν ᾿Γοδίασηθηῦ οδῃ ΒΒ} Σ ἔσομπι {86 ρα] οαί οι 
)υδὺ τη !ομθα 5, ἃ γιοῦ βίαϊθιηθηῦ 8841} 6 σίνϑθῃ οἵ 16 Ὑ ΥῪ βαιιβέῆπο- 

1 ΤΉΪΒ ἰ8 ἃ τ σποτηογ; ἴοσ αἷ [86 ΔροοτΥΡ αὶ τυττεηρβ ἀσὲ ποῖ ἱποϊπά ρα ἰπ ἐπα μα δἰ ςαιίοσι 
ἐῃ ᾳηοσδίϊοπ. 

2 ΤῊ {ΕΟ Ραρο 8 δαττοπηἀοα ἢ ἃ Ὀγοδα Ὀἷδοκ τι]ο, βία Πδσ ἴο ἐπδὶ Του ἃ ἴῃ τοδὴγ οὗ 
ἐδ Ἰαγχζο ϑνο. οὐϊτοη8 οὗ 186 Νεν Τεδιδιηθηΐ, ῥγηϊοά ἴῃ 1Π60 1851 σε ὨΌΓΥ, δηὰ ἴῃς ἀϊοτγεῖς 
ΒΟΟΚΒ ἃγὰ ἀὐνϊ δὰ τηῖο σβαρίετβ δηὰ ὑόσϑαβ, ἢ ἃ (ΔΌ]6 οὗὨ Ἑσοηΐθη!β ἀγῶνσῃ ΠΡ ἴῃ ἰπυϊϑιο ἢ 
οὗ ΠΣ ΤΠ δὴ ἘΠΕῚ 1η 411 οἀϊτίομβ οὗ ἴπα ΕὨρ] Εἢ ΒΙὉ]6. 

1698 Μι. Τοϊαπά ρΡυθ ϊεποὰ .ιἷ5 4 πεγαίον, ἴῃ το ἢ ΒΘ ἃ το ρνίτνο ἃ οδίδὶ 
οὗ ὈΟΟΚΒ, δἰὐτὶθυϊοὰ 1 186 Ὀτίπαῖνο ε1π|68 ἴο 65:8 (ΟἸὨτίες, Ὑπιυϑμύρηγα: Η ΑΝ τὸ ἈΡα ἰρόδν 
ῬΘΓΒΟΏΒ, “ ΤΟρΟΙΠΕΥ τ 1} σομαγκ δα οὐβοσνυδιίοηβ γοϊδιίηρ ἴο τι σδποη οὗὨ ϑογίρίυτε." Ηδ 
1Βοσὸ τακοὰ ἰοροῖθοσ τ βδίενοσ μῈ οου]ὰ ἤπα τοϊδεηρ ἴο 16 δραχίουβ ρΌΒρεἷβ ἀπά ῥγεϊεπάθ 
βδοσοὰ ὈοΟΚα ὙΠΟ δρροδγοὰ ἴῃ [16 ΘΑΤΙΥ Δρ08 οὗἩ 1π6 ΟἸγ δια σπγο. Τῆοθο Πα ὕγο- 
ἀυςεὰ τὴ στεδὺ μοῖρ ἴο ἴΠ6 πταΡος οὗ οἰ ΠΥ δὰ πρπναγὰβ; δπὰ (ποῦρὰ ΕΠ 6 ΤοΓα τιοσὲ 
οὗ τῆδπι ἐν ἀοπῈν ἴαϊβα δπὰ τι ἀξου ]ου8, δῃ ἃ σαττίοὰ [π6 μ]αϊηοδὶ τλδγῖκς οἵ [ΟΥΡΌΣΥ δοὰ ἱμὰς. 



ΟΓ ἐλε Ννειο Τεβίαπιοηί, δι8 

ΤΟΣΥ͂ ΓΕΆΒΟΏΒ, [ὉΓ ὙΏ1ΟΝ [86 ΔρΟΟΣΥΡΒΑΙ (ΟΥ̓ ταῖν βρυγίοιιβ) ψυυιτϊπρ8 
ΔΒΟΥΙΡ6α ἴο {86 ΔροΒβί]68 βαῦθ Ὀθθὴ ἀθβογυ α υ σαὐθοίθα ἔγομι [8 ὁδῆοῃ 
οὗ δογρίυγα. 

1. 7ιἐλε γεί ρίασε, ἐδονψ Ἰοϑῦθ ΝΟΎ αολποιοϊεασεοα ας ατέξοηζίο, ΠΟΥ 
τοόγα ἔλεον πιμοΐ τιδε ὃν δε ργἱπιϊέῖυο ΟἸγὶδίϊαη8. 

ΤΉΘΓΘ ΔΥῸ πὸ αυοίδιϊοηβ οὗ {8656 Βροοσυρμδὶ ὈοΟΐκΒ 'ῃ ἴΠ6 σοπαΐπα τυ ἰησβ οὔ [86 
ΔΡροβίο θοαὶ ἔβίμουβ, ὑμαὺ 18, οὗ ΟἸδιιθαῦ οὗ Βόμια, ᾿βηδείι8, ΤΟΥ τΕΓΡ, δηά Ἡογη,δδ, 
8086 ἩΤΙΠΏρΒ ΤΟΔΟΒ ἔγοπι δοουϊ (86 γοδσ οὔ ΟἸγῖδὶ 70 ἴο 108 ; ποῦ δὰ ἴδεὺ υυπὰ 
ἴῃ ΔΩΥ͂ δηοϊοηΐ οδίδ οριι68 οὗ ὑμ6 38δογοὰ ὈθΟΚβ. ϑοιηο οὔ ἴβοῖὰ ἱπάοοα ἀΓ6 τηοπίϊοποά, 
Ὀαΐζ ῃοΐ οἰὐοὰ ὈΥ Ιχϑηδουβ δηὰ Τογίυ ]δη, τ μο ᾿ἰνοὰ ἴῃ (μ6 δεοοῃμὰὰ οϑηΐυσγ. [πάθοὰ 
{8 ΒΟΣΕΊΕΙ ὈΟΟΚΒ δθουθ τηθηϊοποα 8.6 ἜΧΡΓΘΒΘΙΥ, δηᾶὰ ἴῃ 8Ὸ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΟΓ8, Γ6- 
)οοῖοα ὈΥ͂ ἴΒο66 ὙΔῸ Βανθ ποίϊοθὰ ἰβθτ, 88 (1:6 ΤΌΥΖοσίο8 οὗ Βογοίίςβ, δηὰ, οοηβθ- 
ἀΌΘΠΙΥ, 88 βρυγίουδ δηὰ Βοσοίίοδὶ). 

2. Τῆε εἐπεπιΐος 07 (λτιδἰϊαπτέψ, τοῖο τσότα ἀσοιδίοπιεα ἕο οὐΐο ῥΡαδδαφθε 
ὕτουι ἰδλό ὕοιιγ Οοδρεῖς [ον ἰλε βαλε ΟΓ ετυοτέϊπο ἐλόηι, οὐ Οὗ ἐμγησισ ἐΐθηι 
ἑπίο γἱαϊομῖο, ἤαυς ΝΈΨΕΕΒ πιεποπεα ἐλδε6 ργοάμοίίοπδ; ὙΙΟΝ 6 ΙΊΔΥῪ 
6 ϑιγα Π6Υ σπου παν ἄοῃθ, μδα ἴΠ6Υ Κηόνη οὗ (Π6 1} οχϊβίθηοθ, μ6- 
οδ86 (ΠΩΥ Μοῦ] παν ἀβογχαδα {π6πὰ τηυοῖ θα οΥ Ορροσίι μι τ168 {μὴ 
ἴμ6 σαπυΐηθ (ἀο8ρ6}5 αἰά, ἔον ἱπάυἱρσίηρ {Π6]Ὶ τλδ] συ οΪ θη 6. 

3. ξδιο ΟΡ ποπθ οὗΓ ἐλεβε ργοάμείίοπε, τοὐϊοὶ (1Ὲ ἐδ ρῥγεέοπαίθα) τρογα 
ιογί(ἰθη ἐπ ἐΐδ ἀροξίοἱδς ασὸ, τοϑγὲ σοπιροδεά δείογε ἐδια δοοοπα σεπέμγψῳ, 
απά βδανογαὶ οΓΓ ἐλέη ἰσογὸ Κογσεα 940 ἰαίε αὐ ἰδέ ἐλέγα σοπίμγῳ, απα τοοτὸ 
γο)θοίεα α5 δριγίοιι αἱ ἐΐε ἔΐπι6 ἐΐεν ἰσεγὸ αἰΐεπιρίεα ἰο ὅδ ἱπιροδεά τροπ 
ἐλ Ολγ δέϊαπ ιοογία, 
Α Ὁσγίο βἰδίοιηδπι οὗ (86 ἀαίοβ οὗἩ 86 Ρΐθος}β σοηϊαϊποὰ ἰῃ 186 4ροογυρλαὶ Νίειο 

Τεείαπιεπί (πὶ [86 Θποορίίοῃ οὗ {86 Ἡγίτἰηρθ οὗὁἨ [86 δροϑίοὶ!ἱο ἐδίμοσβ, τ Βῖ οἷ ΓΘ 
οἰ θα ἴον ἴ8:6 Γαδϑοῦ ΙΓ γ βίϑιθα,) ν}} ἀδιηομδίγαιθ ὑμὲδ [μεῦ. 

Ῥοπίυχο, οὗὁἨ πδὶοἢ, ἢο ἀουδὲ, ἢ τῊιδ ῬΟΣῪ ϑοηβίθ]6, γοὶ 6 ἀϊὰ νῖδὲ ἢ οου]Ἱὰ [0 τοργοβοηῖ 
ἴδιο πὶ 88 οὗἨ 6414] δυο Υ πὶτ [Π6 ἴον οβρο}8 πὰ οἶος δδογεὰ ὈΟΟΚΒ οὔ ἢ Νον 768- 
ἰδιηθηῖ, ΠΟ τοοοϊνοὰ διηοηρ Ομ τί διίϊδηβ. Τὸ [δϊ8 οπὰ Βα ἰοοῖ δάνδῃίαρο οὐ [86 ὉΠΥΓΑΥΥ͂ 
δηὰ 1}}-«τουηάεὰ Ὠγροίποϑοβ οὗ δοίη ᾿ἰοδγηθα τηθῃ, δπὰ οηδοαυουγοὰ ἴὸ ῥγουθ ἴδαὶ [Π6 
Ὀοοῖκ οἵ ἴῃ ργεϑοῃΐ Ἵσδῆοη ἰΔΥῪ Θοηοοδὶ θα ἰπ ἴῃ οοἴἶογα οὐ Ὀγίναϊθ Ῥογβοῃδβ 1}}} [ῃ6 ᾿αδίτοῦ 
πηο8 οἵ Ὑταΐδη ογ Αἀσίδη, δῃὰ τοσὸ ποῖ Κποόῦγῃ ἴο [06 ΟἸΟΓΩῪ ΟΥ οἰ το ο5 οὗἨ [μ056 τἰπι69 
ΠΟΡ αἀἰδιίηρσυΐβηοα ἔγοσω τὴ 6 δρυγίουϑ ὑοῦ Κϑ οὗ {μ6 Πογοιίοβ ; δηὰ (Πδὲ {π9 δου ρίαγοβ νυ Β]οἢ ν᾿ 9 
ΠΟΥ͂ ΓοΟοΐνΘ 85 σϑποηΐςδ], πὰ οἴμοτβ νοι τ Ὡονν Γε)οοῖ, τγογο ἐπ ΠἘ ΓΘ ΠΥ δῃὰ Ῥγοτα!β- 
συουδὶγ οἰϊεὰ δηὰ ἃ δὰ ἴο ὈΥ͂ [86 τηοδὶ δηοίοης Ομ γι διίδη τυϊθοσβ Ηδ ἀοδβίρη ἴῃ 8}} (88 
ΤΩΒΏ(ΟΒΕΠΠΥ ΔΒ ἴ0 ΒΥ ἰδὲ 16 α 14 δηὰ οἰἶιοῦ βδογεὰ πυϊτηρα οὗ ἴ80 Νὸν οϑίδιηθηῖ, 
ΠΟΥ Βοκηον θαροα 88 σδῃοηΐοϑὶ, το] Υ ἀοδογυθὰ πῸ0 σγοδίοσ Ἵγοὶ τ, δηὰ ἃγὸ ΠΟ τλοτε ἴο ὃὉθ 
ἀορεπάεα ἀρου ἴμ8π ἴμοδα ὈοΟΪ5 οι ἀγὸ γοὐοοιοὰ δπὰ ὀχρὶοάοὰ 88 ἔογρογίεβ. Δπά γοῖ 
ἢ δά τπ6 οοηβάδηςορ ἴο ῥγοϊθηὰ, ἰῃ ἃ θοοκ δα δἰϊοσυσαγάβ ρα] δηθά, {πδὲ ἢΐ5 ἱπίαπίίοη ἴῃ 
υἷα ΑἸΔΥ ΠΟΥ τναβ Ὠοΐ ἴο ἱηναϊ!ἀδῖο, Ὀπὲ ἴο ἐ]δίταιο δηὰ οοπῆστα ἴπ6 οδποη οὗ ἴΠ6 ΝΟ 
Τεδιδιηοηῖ. ΤΉΪΒ ΤΩΔῪ ΒΕΓΥ 88 ΟὯ6 ἱπβίβηςθ οἂϊ ΟΥ̓ ΤΠΔΗΥ͂ ἴδδι ταϊραϊ Ρ6 Ῥγοάυςοἀ οἵ ἴῃ 
ἐπϑί πο ΓΙ οὗἉ 1818 Θρροϑεοσ οὔ σουεϊδίΐίοη, ντῆοβο δβδβογοηϑ ἤανο Ὀδοη δάορίςα ΒΥ ̓ πβάε18 οὗ 
6 ῥτθβοπὶ ἀΥ. ΜϑηΥῪ ροοὰ δηὰ βδι βέβοίουυ τείαϊδιοπβ οὗ Τοϊαπὰ πσογὲ Ῥυ δ ἰβῃοά δὲ τπδὲ 
εἶπιο ὉῪ Ὁγ. ϑϑηγπο] ΟἸάγο, δῖτ. Νγο, δηἃ οἴ οσβ, απὰ Ἐδρθοὶ δι! ὉῪ 186 ἸΙεαγποὰ Μτ. Φογοια δὰ 
Φοποβ ἱπ Βίβ “Νὸνν δὰ ΕἾ] Μοιβοὰ οἵ βειείηρ [86 Οδποηῖςαὶ ΑὐἰΒογ Υ οἵὨ [πὸ ΝΕ 
Τοδιδπιθηῖ," ἴῃ 2 γο]8. ϑνο., Γερτίπιοά δὲ Οχίογά ἰη 1798, ἱπ 8 νοἱΐβ. ϑνο. Ετοπὶ (18 τοῦ 
ἴμο (ΟἸ]ονγίπρ; τοξαξδιίοη οὐ 1Π6 ᾿γοίθπβίοῃβ οὐὗἨ 1Π6 ἈΡΟΟΣΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ οὔ τη Νοιν Τεδβίδιαθηϊ 
δδ8 θθϑὴ ῬΥΠΟΙΡΑΙΥ ἀοτγίνεά, α8 νγγ6}} 88 ἔγοπι Ὀτγ. 1δγάποσ, νηὸ ἱπ ἀἰδογοπὶ Ῥαγίδ οἵ 8 
ποτ 8 μ88 οΟἸ]οςιοα τηῦοἢ ουγίουδ ἱπίογτηδιίοη τοβροοϊίηρς (Ππο. ὙΠ6 ῥαββαροβ θοϊηρ ἴοο 
πυιηοτοῦθ ἴο ΡῈ οἰϊβὰ αἱ ἸοησΊ, [λ6 τοδάδσ νν}}} βηὰ τἤοτ ἱπάἀϊοδιεὰ ἴῃ τδὸ ΓΔΕ ἰπάεχ τὸ [ιΐ8 
ποτε, δγιίοϊο Αροογψρλαὶ Βοολε. δὲς πιοπίλα στε ἴμ6 ρυ ]οδείοη οὗ ἴΠ6 δοοοηὰ δἀϊτίου 
οὗ εἰΐ8 ποτίς, πο Εδν. Τῆο. ΕΘΏΠΟΙ] ρα Ὀϊδηοὰ “ Ῥγοοίβ οἵ [πβργαιίοη, οὐ ἴἢς στοῦμάβ οὗἁ 
ἀἰϊδεϊποϊίοη Ὀείτνθοη ἢπ6 Νονν Τοδίδπιοης δηθὰ πο δροοσυρῆδὶ γοϊαπιο: οοολδίοπαὰ Υ 186 
τοσοηΐϊ ΡυΒἐοδιίοη οὗἩ 86 ΑΡοεῖγρδαὶ Νονν Τεδιδπιθηὶ ὉῪ Ηοῃο, 1οπάου, 1822." 8γο. Α8 
186 ἀγρτπηδηῖβ ργοἀπορά ἴῃ 118 ἰγαοῖ ΔΓΘ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ δἰ τα αν ἴο ἴΠο5ς6 δἰδιοα ἷπ (6 [οττηο Γ 
Ῥαγὶ οἵ τι͵ νο]ιπιο 88 νγ6}} 88 ἰῃ 1η0 ργοθοης δσιξοϊο οἵ ἰδ Αρροπάϊσ, (εἰ8 Ὀγίοῦ ποῖΐοο οὗ 
τ. Η ᾽5 ρῥδιιρεῖ ΣΩΑΥ͂ δι βὶςα, 

ΥΟΙ,. 1. 1, 
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δ14 Οηἡ ἐδε 4ροογυρλαϊ Βοοΐξ 

Τῆυ8, (6 ρβουάο- Εἰ ρἐδι]ο8 0.7 Αὐραγιῶ ὑτίποο οὗὨ Εἄεβδβα δηὰ 97 όδιι5 ΟὟ γ σέ ποτὰ 
ΠΟΥ͂ΘΡ Πποατὰ οὗὅὨ τπ0}} μα Ὁ] ]8η6α ἴῃ 86 “ουγίά οαμίυΤΥ ὈΥ ἴδ Θοο  οβ᾽αβῖ!ο 8] Ἀ158- 
τοτίδῃ ΕἸ ΒΟ ϊι8 ἷ, το ἰγαμϑιαϊοα [ῃ6 οουταβροπάθποα ἱπίο ασθοκ ἔγομη ἃ ϑγγιδα 
τηλπιβογὶρὺ πο ἢ Π6 Πδα τοοοϊνοα ἴτγοϊα [Π6 ΔΡοΒίῖν 8 οὗ Ε"16888.---Γ που σῇ 8η Ἐ έξεϊε 
οΓ Ῥαιιΐ ἰο ἐλ Ζιαοαϊσθαηδ 188 Ἔχίδῃς ἴῃ [86 Βθοοηα σΘΏΛΌΓΥ, θη νγ88 γεοοῖνοα ὮῪ 
Μαγείοη ἐμὰ Βοσγοῖϊο, 0 γγὰ8 ποίου! οὐ [ῸὉΓΣ [18 τα Π]Δ 0009 Δηα Ἰπ οΓΡΟ]δοἢ5 οὗ 186 
Νον Τοβίδιηοπί, γοὺ μαὺ ΠΟῊ οχίδηϊ 18 ποῦ ἴΠ6 βᾶπιθ ΜΠ 86 ἀποϊθηῦ οπ6 ὉΠ ΘΡ 
(μαῦ {1016 ἴῃ Μαγοϊοπ᾿β ᾿Αροβίαϊίσοῃ οὐ οοἰϊθοϊίοπ οἱἁὨ δροβίοὶ ἴοαὶ θρ βῖ]68. [δ πϑυτον 
τγὰ8 οχίδηϊ ἴῃ ασθοῖ,, πὰ 18 ἃ ὑγοάποίοη οὗ ὑυποογίδιη, θαϊ ὈΠπηυ Θϑ.οΠΔΌΪΥ ΨΥ 
ΪΙαῖο, ἀδίθβ.ι Μζ. “οῃθβ φοῃ]θούΐυγοβ 1Ὁ ἴ0 αν Ὀθθὴ [Ὀγρϑα ὈΥ βοῖμθ τποηκ, ποῖ ἰοησ 
Ῥοίοτα [86 Βαοζογιηδίίοη ̓; πα, 88 18 ΒΏΟῃ ἴῃ ρᾶσοβ 522, δ28. 1η77ὰ, τὰ νᾶβ σοτὰ- 
Ρ᾿]6α ἔγοπι βευθῦαὶ ραββϑᾶσοβ οὗ 5. ὕδ0}᾽8 ΕΡ 8116. --- Τῆς δἰ ἐρυρθὰν οΥ̓ ῬΡακμὶ ἐο .5ε- 
μπόρα, ἀρὰ οἷρῃΐ οὗἩἨ (86 ΠΠ]ΟΒΟΡΒΘΙ ἴο ᾿ἰπὶ, ΓΘ ΠΥΘΟΙ͂ ΠοΑΤα οὗ, ὉΠ11] (ΠΟΥ γσοσὸ 
ταθηϊοηρὰ ὈΥ Φογομα δπὰ Αυρυϑίϊηθ, ἵὕνγο ὙΓύουΒ γ8ὸ ᾿ἰνθὰ δ [Π6 οἷοβο οὔ ἴδ 
υυνιίλ σΘΌΤΌΓΥ ; ἀπ τἰπὸ ἀο ποΐ ἈΡΡΟΑΓ [0 αν σοηϑι ἀογοα {πο πὶ 48 σϑηυ πα. --- [πὶ 
[86 τρῖγὰ οΥἹΎ ῬουθΆΡ8 ἴ[Π6 βοοοπα σοηΓΥ ἃ Ο8ρεῖ οΥ ἰλ6 Βιγίλ οΥΓ ατν ναϑ ἐχῖδλης 
8δηΠ τοορῖνοα ὈΥ Βουθγὰὶ οὗ ἴπ6 δῃοϊθηΐ Βογοίο8, Ὀὰῦ 10 ἀπάἀουνγθηΐῦ ΤΥ δἰ ογαϊϊ θη, 
δηαὶ {Π6 δῃοϊθηῦ οορί68 ναγιθα ρτθα  Υ ἔγοαι (μαῦ ποῦν ῥσϊπίθα ἴῃ 186 ΔροσγΥρμ δὶ Ν ὺν 
ἸΤαβίδιηοηΐ, το νγα8 ὑγαηϑαίο ΟΥ̓ Μγ. Φουμθ8 ἴτομι “6γοπιοβ [,811ὴ νϑυβίοῃ, ἢγϑὲ 
τὴλάθ αὖ 186 οἷοβα οὗ [86 Τοασί οομΐασγ" ὙὨΪ8 (ο8ρ6] οὗ (η6 Βιτίδ οὗ ΜΑΓΥ 15 ἴῸ Ὁ 
{86 τηοϑὺ ραγὺ {6 881η6 υυῖτῃ 86 Ῥ͵γοί- υαπρεἰΐοπ οΥ αἰοξρεῖ ὁ ψὕαιπος (ποῦ, πονοσ- 
{Π|6 1658, 10 σομίγϑἰοΐβ ἴῃ ΤΔΠΥ ΡΪ8668) ; δια ὈΟ(Ν ἀγα 6 ῥγοἀυοίίΐοη οὗ δοπλα 1ε]- 
Ἰθπιϑίῖο ὅν. Βοῖἢ 4180 σογθ σο)θοϊθα ὈΥ [886 δποίθπί τυτὶ 6 Ὑ8.--- Πα τὸ Οσερεῖς οὗ 
ἐλε 7ηΐαπον (086 βθοοπὰ οὗὨ συ οἢλ ὈΘΑΓΒ. ὑπ6 δῆ οὗ ΤΠΟΠ.83) βοοθῦλ ἴο αν Ὀθοὴ 
ΟΥ̓ΚῚ ΠΑΠΥ {86 βαῖηα; θαὉ 86 αποϊοαῦ (ἰοϑροὶ οἵ Τοπλα5 νγὯ8 ἀἰαγοηὶ ἔσομαι ἰμοβα οὔ 
86 Ἱπίλπου οὗὨ Οἰιγῖϑὺ. ὙΠΟ πΟΣῈ τοοοϊνθα 88 σοπυΐηθ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ (86 Μαγοοδβίδηβ, ἃ 
Ῥγσαποὶ οὐ [Π6 βροὺ οὔ (ἀποβίιοϑ, ἴῃ (6 Ὀορί πίη ΟἿ {Π|6 ρυται ΘΘὨΓΌΓΥ ; δηἃ ὙΟΊΘ 
Κηονῃ ἰο Μοβαπιπιοὰ οὐ ὑΠ6 σΟμΊΡΙ]6Γ8 οὗ ἴμ6 Κόογϑη, τβο ἴοοῖκ ἵγομι 1ῃ6πὶ Βευ ογα] 
16] ὑγδλάϊ οι σοποθγηΐπρ' Οἢγῖδι ΝΒ ̓θΤΆ ΠΟΥ. .ὅ -- ΤῊΘ αἰοσροὶ 97 ΝΙΙοοάδπιιδ, α130 ςδ]] θὰ 
ἐλε Αοίς οΓἹ Ῥίϊαίο, τὰϑ ζογροά αἱ ἴ6 Ἰδαίου δηὰ οὗἁἨ [86 [Βῖγα οὐ ἴῃ ἴμ6 Ὀοσϊππίηρσ οὗ 
16 )ουγίλ οομύυγΥ, ὈΥ Ιμουοὶὰβ ΟἸΑΡΓΙ 8, 0 Μ͵ὁ8 ἃ ποϊοα [Ὄγροῦ οὗ ἰδ Αςῖβ οὗ 
Ῥοίοσ, Ῥδὺ], πάγον, δπα οὐβοῦϑ οὔ [ῃ8 δροβι] 68. ---- Τῆς “44ροϑίϊεδ' Οτγεοα ἀοτὶνοβ 118 
ΠδπιΘ, ποῦ ἔγοπι πα [μοῦ οὗὨ 118 μανϊηρ Ὀθθὴ σοπιροβοά, οἴδιβϑα ὈΥ͂ οἶαιεθ, Ὁ 186 
ὕνγεϊνα Δροβίίθ8 (οὗ σῇ τὸ βᾶνα πὸ ουϊάθησο), Ὀυῦ Ὀδοδυβθ [Ὁ ΘΟΠΆΙΠΒ 8 Ὀτὶοῦ 
ΒΌΠΙΓΙΑΓΥ ΟΥ̓ ΤΠ ἀοούγι 68 τυ] Οἢ {Π6Ὺ ἰδαρσιιῦ. [Ὁ 18. ΠΟΑΙΪΥ {86 βατὴθ στ {86 στοὰ 
οὗἁἨ Φογυβα θα, τ ἢ] 0}} ΔΡΡΘΑΓβ ἴο Ὀ6 706 τηοϑὲ δηοϊοηϊ ΒΟ ΔΥΎ ΟΠ 6 ΟἸ τί βίῖδη ἔλ ἢ 
1ῃαῦ 18 οχίδηΐϊ ; δηά [Π|ὸ δῖος θ8 οὐἁἩἨ τ Ἐ] ἢ Βᾶνο Ὀδοη οΟἸ]]οοιοα ἔγοσα 186 οαἰοθοδοιϊοδὶ 
ἀἰβοοῦγϑοβ οὐ ΟΥΤΊ], τ8ὸ γχ8 ὈΙΒΒΟΡ οὗ “6 τ αϑαίοτα ἴῃ [6 ΤΌΣ σοηίΌΣΥ. --- Τ6 Α4οἱς 
97 Ῥαμὶ ἀπά ΤΆθοῖα, ἰμουρ ἢ ταηκοὰ δπιοηρ {}|6 ΔΡΟΟΥΥΡΒ8] ϑογρίυγαβ ὈΥ βοπιὸ οὗ 
186 ῥτγιηἠἶνο ΟΠ γΙβι8η8 (Ὁ τ Βοτλ 8θνοσαὶ {ΠῚ πρ5 ὑβογοίη τοϊδίθα πσοόγὰ ογοάιθα), 
ὝΟΙΘ ἰῃ Ραγὺ {86 ΤΌΥΡΟΣΥ ΟΥ̓ δὰ Αϑ᾽δίϊς ῬγοβΌυ ον δὖ {Π6 οἷοβο οἵ {πε βγϑι οὗ δὶ ἢ 68 
Ῥορὶπηϊηρ ΟΥ̓ [ὍΠ6 δεοοοπαᾶ ΘΟΠΌΓΥ, το σοηΐοββοα ὑπαὶ Β6 δὰ δοιμυ 6 τἰ6 ἐγαυὰ 
ουῦ οὔ]ονα ἴο Ῥδαϊ, δπὰ 88 ἀδρτδάθὰ ἔγομι 8 οὔἕςβ ; δῃὰ (6 Υ μᾶνθ 8 ΒΘ ΠΌΥ 
Ῥδθη ἱπίοσροϊαιβα. 

4, ἤρλοῃμ απ δοοῖΐ 5 εἰξθ(, ΟΥ 8οϑηιβ ἰο ὅδ ἀαρρεαϊεὰ ἕο, ὃψ απ Ολτὶς:- 
ἐΐαγὶ τογϊίετ, τολίος ἐς πο ἐιρτεβοῖν αἰαὶ ἔπ 80 πιαὴψ τοογα5 τορεοίε ὧν 
ἀϊΐπι, ἑλοῦ ατγὸ οἶδεν βμβοϊεπέ αγσιπιοπίβ ἐο ῥγουο ἐμαέ ἦς αἰαὶ ποὲ οδίεεπι 
ἐξ ἰο δο σαποηπῖοαϊ. 

Ἰὸν ἱπβίδηςο, ἱπουρὰ Οτίροπ ἴῃ ΟὯ6 ΟΥ ἔὐῦο Ῥ]α 65 8κ68 8 ραββασθ ουῇ οὗ [88 
Αὐερο] δοοοταϊπρ ἴο {16 ΗΘ Ότγονβ, γαῖ ἰῺ ΔποίδοΣ ρἴδοα ὧδ σο)οοίς ἐΐ, ἈπάοΥ (Π6 πδπὶο 
οὔ 86 (ἀοβρεὶ οὔ 186 Ὑ ψεῖνα ΑΡροβι]68, 88 ἃ Ὀοοῖ οὔ (6 Βογϑίϊοϑ, ἀπά ἀθοὶαγοϑ ἰΒδαὶ ἴῃ 6 

ἱ Ἑαδβορίιβ, Ἐπο], Ηΐδὲ. 1. ἱ, 5. 12. ὅ66 Φοπθθ οἡὐ ἴθ Οἴδῆοη, νοὶἱ. ἴ3. Ῥρ. 11,19. [ἐἷ8 
οἷἶθαν (Παΐ ἴπ6 ῥρτοιθηοὰ οοττοϑροηάθηοο βείνγοοπ Αὔσατβ ἀπὰ δοδαθ ΟἾσίβὲ ἰδ δρυγίουβ, 
Ῥοΐηρ τδάδ Ρ ἰγότω ῥϑββᾶροβ Ἀκθὴ ἔγοόσῃ ΟἿΓ σδηοηΐσαὶ ὈΟΟΚΒ. 

3 ]οπο8 οἡ ἴπο ὕδηοῃ, νοὶ]. ἰΐ, ΡΡ. 87.---49. 
3 Τροϊὰ. νοὶ. 1]. ΡΡ. 50---68. 4 ΤοΪϊά, γο]. ἰδ. Ρῃ. 180-146. 
δ᾽ Τρϊὰ, νοὶ], ἷ. ΡΡ. 226----284. 
5 Ἰ]ἃ. νο]. 1]. Ρ᾽. 842---8.45.; νο]. 1. ΡΡ. 236---25]. 

Τυϊὰ. νοὶ]. 13. ΡΡ. 398---897. 
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ΟΓ ἐλο ει 7εδίαηιοηΐ. δ1ὅ 

ολυγοὶ νεοεϊσεα οπἷν τοῦπ ἀΟΒΡΕΙ: δ. ΕαγΙμοΡ, ἐβουρὰ βουογαὶ οὗὨ [8686 Δροοῦυρβαὶ 
ῬΟΟΚΒ ἃγὸ πηϑητοηθα ὈγΥ ΟἸεηχοπΐ οὗ ΑἸοχδπάσιδ, 88 ὙὙ6}} ἃ8 Ὁ Οτίσϑη, γοὶ ΟἸδιαηοης 
ΠΟΥΟΥ ἀ068 [Ὁ 88 δἰιγὶ αὐ πρ ΔΩΥ ΔΌ ΒΟΥ ὑο ἴμ6πὶ, Δη ἃ Βοιλθς π68 δ6 ποίϊοθ8 [Π61ὶ 
ὙΠῚ ΧΡ βϑίοηβϑ οὗ αἰβαρρσγοθαίίοη. [π |κ στηϑπηοῦ, ἸΒουρ ΕΠ ΒΘΌϊ 8 τηθη το 8 
8016 ΟΥ̓́ΤΠο τ, 6 8878 (δδὶ (ΠΟΥ ᾿πΟΓΘ οὗὨ [1{{}6 ΟΥ ὯΟῸ γδ]υθ, κα ταῦ [ΒΟΥ ΟΥΘ ΠΟΥΘΡ 
γοοοϊνοα ὈΥ (86 βουπάον μαζὶ οὗ Ομ γι βίϊδηβ, Αἰμδηδδίαβ, τι μβουῦ πδιρϊηρ δὴν οὗἁ 
ἴδοπι, ρ88868 ἃ ΒΕΥΘΙῈ ΟΘΏΒΙΓΘ ὌΡΟῚ ἴμθῖὰ ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ ; δηἀ Φθογομλθ ΒΡΘΔΚΒ οὗ (ἰἸοτα 
ὙΠῸ} ΑἸ8}1|Κ6 δηἀ ΘοΏβυ ΓΕ. 

ὅ. δοριοίίπιοδ {δε ξαίλον5 πιαιθ τι86 οΥΓΥ ἐΐδ6 ἀροογψρλαΐ δοοΐβίο 8ἤοιο 
ἐλεῖν ἰεαγηπΐπρ, οὐ ἐλαξ ἐλ λεγοίϊοβ πιϊσὰέ ποΐ ολαγοο ἐΐσπι ιοϊτἧ ραγεϊαϊ ἐν 
απά ἱσπόγαηοο, α8 δεῖπρ αοφιαϊπίεα οπῖψ τοϊέῇ ἐλεῖγ' οιοπ δοοΐδ. 
ΒΘμ σ ΚΘ ΌΪο ἰο ἐδἷβ ργροβα ἀγα ἴβοβα ποσὰ οὗ Οτίρϑηῃ :3-- “ Τηα ΘΠ υΥΟΒ τοαῖνο 5 

ΟὨΪΥ ἔουν (ἀοΒροῖδβ, ὑμ6 Βογοίϊοβ Ὦδν6 ἸΩΔΏΥ͂ ; ΒυΟΝ 88 ἰῃδὺ οὗἨ [186 Εργρίίαῃ, ΤΠΟΠΊΔΘ, 
ἃς. Τθ686 νὰ στοδα, ᾿πδῇ Μὰ Τ,ΔΥῪ ποῦ Ὀ6 οϑἰδοιηοα ἱρτιογδηΐῖ, δηἃ ΌΥ γϑαβοῃ οὗ ἴπο86 
ὙΠῸ ἱπιαρίηθ (ΠΟΥ ΚΠΟΥ βου ίηρ ΟΧΙΓΒΟΓΤΟΙΏΔΥΥ, ᾿Γ ὍΠΟΥ Κπονν {Π6 (ΒΙηρ8 Π0η- 
ἰδϊηθα ἴῃ ἴΠ|686 ὈΟΟΚΒ8." Τὸ 186 βᾶπ)6 ῬΌΓΡΟΒΘ ΒΆΥ8 ΑἸΔΌΓΤΟΒΟ ὃ ; Βαυϊηρ' τηϑηϊοηθᾶ, 
ΒΟ ΘΤᾺΪ Οὗ (ἢ6 ΔΡΟΟΤΥΡὮΔΙ Ὀοοΐκ8, δ6 ΜῊΝ “6 τοδα ὑμ6β6. ὑμαῦ ΤΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ποῦ Ὀ8 
γοδὰ (ὉΥ ΤΡ τε νε, τοδὰ ἴπθη, ἰΠαὺ 6. ΤῊΔΥῪ Ὠοΐ Β66Πὶ ἐἀβμδεῦνε ἯΘ6 ΤΟΔα (ἢ 6ηι, 
πο {πᾶΐ "γα ΤΩΔΥ͂ Γοοοῖνα {π6πὶ, Ὀπὺ τοὐθοῖ ἐΠπθη), δῃηα ΤΊΔΥ ΚΟΥ δῦ ἴπΠ056 1δῖηρσϑ 
ὅτ οὗ τ] οἢ ΤΠ6Υ (016 ἈΘΓΘΌΙ 68) τϑ κα ϑοἢ Ὀοαδίϊηρ," 

6. Θοτμθίχηθθ, ρουθαῃβ, ἰπ686 ὈΟΟΪΚΘ ΣΎ 6 οἱἱοα ΟΥ̓ (86 Δ ἢ 6 Υ9, 
Ὀοσδαθ8 {Π6 ΡΘΥΒΟῚΒ ἀσδϊηδῦ ὙΠΟΠὶ ΠΟΥ ὝΟΓΟ ΓΙ Ὡρ τοοαϊνοα {(Π6ῃ], 
Ὀοϊησ Μ1Π]Π1ὴρ ἤο ἀἰβριιῖθ πιὰ ΤΠ6 πὰ ἸΡΟΏ ῬΥΙΠΟΙΡ]68 οαἱ οὗ ἐμοῖς οὐ 
ὈΟΟΚΒ. 

7. 1 πλδΥ, Ῥοῦθδρθ, Ὀ6 ἔσιιθ, {παῦ Οῃ6 ΟΥΎ ΆΕ7Ὸ ὙΥΙΟΤΒ ἤᾶγα οἰ(οά 8 
ἴον Ῥαββαρθδ ουὺῦ οὗ {π686 θΟΟΙ6, θαοδιβα ἴΠ6 δος {ΠΟΥ οἰΐθα γγὰ8 ποῦ 
ἴο Βα ἰουπά ἴῃ 8Δ0γΥ ΟἾΠΟΥ, 

8:. δοϊη ἴ6}19 υ8 (Χχὶ. 26.) τδδι οἷν Ζονγαὰ αϊά πιαπν οἱλόν ἰλίπρϑ, δεδίδ8 ἐλοδα 
ιολιοὶ ὧδ λαΐ τεοογάεά : ἐλδ ισλίον, 8ᾶγ8 Β6, ὑ7 ἐλεὺ 8 δδ τιογτθη ουογψ οπ6, Ϊ δι0- 
}ο46 ἐδδ τυογϊὰ ἱἰεεἰ σου ποὲ σοπίαϊπ ἰΐλς δοοὶδ ιολϊοἢ δλοιυϊά ὃδ τογἱέθπ. ὅϑοῖοο 86- 
σουηίθ ΟΥὁὨ {Π686 δοί 98 δηα αἰβοοῦγδε8 οὗ (ἰυῖθὲ ΟΤ6 ὉΠΠ]ῸΘΒΕΙΟΠΔΌΪΥ ρῥτγαβοσυοά, δηὰ 
δδηάορα ἄονγῃ ἴο {μ6 Βοοοῃᾷ σΟΠίΌΓΥ, ΟΥ γί Βον, ὉΥ ἰγδάϊ οι, δῖοι ἡπουρὰ ᾿πβογιθα 
δου παγὰβ ἰμΐο (Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ ἴμ6 ΒΟΡΟΟΪΟ8 ΤΊΔῪ Ὀ6 ΘΑΒΙΪΥ ϑαρροθοά ἰο ἢδνο Ὀδθη οἰϊοὰ 
ὈΥ δοπῖθ ἰαίου Ὑσιΐοσθ, ἱβουρ δ 186 βάτὴθ (ἰὴ ἰμ6Ὺ οδιθοιηοὰ ἴ86 ὈΟΟΙΒ ποῖ 
οοηϊδίποα {μ6πὶ πὶ δρίγθα, δηὰᾶ ποῦ οὗ {πΠ6 σδποῦ. ΤῊ β νγϑ8 {π6 οϑδ6 νεῖ γαϑρθοῦ 
ἴο Φογοπιθβ οἰϊησ (86 Ηοῦτον αοβροὶ, τ μϊοῖ Β6 σΟΓΊΔΙΗΪΥ ἸοΟΚοα ΡΟ 88 βρυγιουβ 
δὴ ΔΡΟΟΥΥΡΒΑΙ. 

111. ΤῊΘ ΙΝΤΕΕΝΑΙ, ΕΥ̓ΙΡΕΝΟΕ [ὉΓ [Π6 ΒρυγΙ Οὐ ΒΏ688 ΟὗἨ ἴΠ686 ῥΓῸ- 
ἀυοσίίϊοηβ 18 το Βίγοηροῦ ἔμδη {Π6 δχίοσῃδὶ θυ ἄθηοθ: ἴοσ, ἴπηᾶἀ6- 
Ῥοη θην οὗ {μ6 ἰοία] δὔβθῃσο οὗ 411 ἰμοβθ οὔ ίογῖα οὐ ρθῃ ΠΏ 688, 
ΜΙ οἢ (ἀ 88 θθθη ββονγῃ ἴῃ [Π6 Ργθοθαϊηρ ραγὶ οὐ {{π|8 γο] πη 6) ἃΓΘ 
ΟἸΘΑΡΙΥ ἴο 6 βθθὴ ἴῃ [{6 σδῃμοηὶοαὶ ὈΟΟΚΒ, 1ὖ 18 αυἀθηΐ ὑμαΐ {86 ἀρο- 
οΥρἤδὶ ρῥτοἀυοσίίοηβ, δϑου θα ἴο [Π6 Δροβίϊββ, ἀγα ὈΓΙΘΥΥ͂ πη δ οὗ 
ΠΟΙΙΘΘ; ΌΥ, 1. ΤΏΘΥ οἰἴΠΟΥ Ῥγοροδα ΟΥ Βρρογί βοπιθ ἀοοίγι πο ΟΥ ὑσϑο- 
(ἴσα. ΘΟὨΊΓΑΓΥ ἴο ὑμοβ6 ψῃϊο ἄγ ΘΟΥΔΙΠΪΥ Κπόνῃ ἴο 6 ἴσῃ; --- 2. 
ὙΠΟΥ ἀγὸ Β]]οα τι ἀρϑυγά, πηϊπιροτίδηϊ, πωρογποηΐ, ἀπά ἔπ νο]ουΒ 
ἀείδι]8; ---- 3, ΤΟΥ τοϊαΐθ ὈΟῸΒ ᾿ι561688 Δ Πα ἱπηργο 8 0]6 ΤΩΪΓΔΟ]68 ; --- 

᾿ Οτΐμοη, Οοσωπιοπὶ, ἰῃ Μαῖὶ. 110. ἱ. ἴῃ Ἐπδο 88 ἘοΪο8. ΗΪδὲ, 110. νἱ. ς. 25.; δὰ ἱπ 
ῬΏΊ]οςΔΙ. ο. ὅ. "ὦ, 

2 Ἰαρίτηυϑ, η6 αἰ ᾿χηογαγο υἱάδγοιηυγ, ὑσορίου 608 αὶ 80 ῥαίδης δἰἰαιΐά βοῖσθ, δὶ 1818 
ςορπογογίηῖ, ἨΗοτμ). ἴῃ 1μας. ἱ, 1. 

ὃ 1 ορίπηιβ, π6 ἰεραηίογ; Ἰορίπιτιβ, Ὡ6 ἱσηογοπηαβ; ἰοσίπη8 πο πὲ ἰοπολτη5, 8οἃ αἱ τΈρυ- 
ἀϊοταυβ, εἴ αἱ δοϊδιαι 4 8}18 δἰηϊ ἰῇ 4αϊθι}8 τηδχηβοὶ ἰδι1 οοσ ἀχυ! δηῦ δῦσα. Οομμηοῃΐ [πα 
Ταὶς. ἰ. 1. 

ΣΙ, ὦ 
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4. ΤΏΘΥ πιϑηΐοη {μῖηρθ, ΠΟ ἀγὰ ἰαύο {88 86 ἅτ ἤθη ἰδ6 
ΔαϊΠοΥ ᾿ϊνοά, ν᾿ Πο86 παῖ {Π6᾽ ῬΟΟΪΚς ὈΘΑΓΒ; --- ὅ. ΤΟΙΣ βίγ]6 18 ἑοίϑ!γ 
ἀἰδγθηῦ ἔγοτῃ {μαΐ οὗ π6 ρσομαΐϊῃθ ὈΟΟΪΒ οὗὨἨ {πΠ6 Νοιεν Τοβίδιηθης: --- 
θ. ΤΟΥ οοπίδϊη αἀἰγοοῦ σΟὨ ΣΙ 0η8 ἴο Δ η[1Ἃ Ὠἰδίουυ οί βδογοά 
τ Πα ρῥτοΐμῃα ; ---- 7. ΤΠΘΥ ΔΓ βία! 64 Ἰταϊ 1018 οὗὨ ναγῖουβ ραββαρθβ ἴπ 
186 ρσοπυΐηθ δουιρίατοβ, θοΐμῃ [0 σοησθαὶ (Π|6 ἔγαυὰ δῃὰ ἴο 8}}υγὸ 
ΤΟΔΘΘΙΒ; δΔη4, 8. ΤΟΥ οοπίδ!η σ,ΌΒ8 ἔθ ῃοοαβ, αὐ υγ τορυρτιδηΐ ἴο 
ὍΠ6 ἌσΠαγδοίου, ὈΥΙΠΟΙΡ]68, ἀπ σοπάιπιοῖ οὗ {6 ᾿πβριγοὰ ττιίοσβ. 

1, Τλ}ο αροεγυρλαὶ δοοῖΐδ οἰέλενῦ Ῥγόροϑο οὐ' βιρρογέ δοπιθ ἀοοίγεπε ον 
»γαοίϊοο, εοπέγαγῳ (0 ἐΐοδβε τοϊιϊοῖ αγὰ σογίαϊτπιῖψ ἀποιοπ ἰο ὅε ἐγμε, απά 
ἀρρεαγν ἀεδίσποα ἐο οδυϊαίε δοπια Πιογοεψ, τυὐϊοῖ λαά ἱἐΐξ ογσὶπ δεδεεχιεπί 
ἕο ἐδ ἀροδίοϊϊο ἀγα. 

Οπο οὔ [86 ἀοοίτπο68, τὶ οι (ἢ 686 Βρατιουβ τὶ Ὡρ8 6,6 ἰηἰδηοα ἰο 65 6 }Π15}., ντϑ 3 
188 δφαποίἑίῳ οὗ γοϊϊοΒ. ΑΒ ἃ βιτιΚίπσ ὑγοοῦ οὗ (818, γγα ἀγὸ (οὶ ἃ ἱπ ἴῃ γε ο8ρε] οὗἁ 
{6 Ιπέλπογ, {πᾶὲ τθθὴ ἴΠ6 Θαβίοσπ ταϑρὶ δὰ οοηια ἔτοηι (Πα Εαϑὶ ἰο εγεξαζοπι, 
Δοοογήϊηρ [0 {88 ΡΥΟΡΆΘΟΥ οὗ Ζογδαδβομῦ, πὰ ῃδα πιϑδάςβ {μοὶν οἤοσῖηρ, ἐλε αν Λανῳ 
ἑοοΐ οπε Οὗ λὶβ σιοαααϊϊηρ οἰοίλεδ ἐπ τολὶοκ ἰδλο τπὐανπὲ ισα8 ΠΡ απά ρανε τί ἰο ἐλειπ 
ἐπϑίοαη 9 α δἰεεδίηρσ, τιολιοὶ ἰλον γϑοοϊυοά ὕγοπι ἢεν αϑ α πιοδί ποὺϊε ὑγεϑεπί.' Α8 Ὀδηά- 
868, Οὗ 8 8'τ}]8Ρ πδίυτα δηα ΘῇΟΔΟΥ, τ ΤῈ Ῥγοβοσυθα ἴῃ βοὴ Ομ το μ69 πῖἢ 186 
τηοϑὶ δ ρογβ [ἸΟ8 ΤΘΎΘΓΘΏΘΘ, ἴ86 ΡΌΓΡΟΒΕ ἔοὸσ ἩΔΒΙΟΝ {86 αὔονα τα τί ἰἴθη τὴῖϑβ 
οὈνϊου8. 

“ΤὨ6 οογταρί ἀοοίτιποβ γοϊαίϊνα ο 86 ιγρίη ΜΆΑΓΡΥ ἔοσπλ δὴ δβϑβθηίαὶ ρασί ἴῃ 
ἴμ6 βομοηλθ οὗ βοῖῃβ οὗ [8656 ἀδδίσῃοσβ. ΤΒοβα τδο Ὀεϊιονϑά, οὐ αθδοϊοὰ ἰο Ὀοίΐονο, 
1μδὺ [Π6 ΥἹγρὶη 188 Ἔχδὶ θα ἰηΐο ἤθᾶνθη, τῆο δἀορίοα (6 ποϊίοῃ οὗὨἨὨ Β6Γ ἱτχωσηδουϊαῖθ 
οοποθρίίοπ, δὴ ΠΟΙ ΡΟΎΘΡ οὗ πουκὶπρ' ταΐῖγβοὶθβ, ἑουπὰ Ὀὰΐ [{{|16 σουηΐδηδηοα ἴοσ 
{ποῦ ΔΟΒυΤ [168 ἴῃ [86 ρσοῃυΐηα Οὐοβραΐβ. [Ὁ μΑᾶ8 ἃ ἰδϑὶς ἴοο μαγιὶ ἴῸγ τῃθὴλ ἴο 
ἀεοίδπα βιοἢ ἰαποϑῦβ ἀραἰηδὺ ΓΠΟΙ͂Σ Δανουβασίθβ, γν 8116 [86 ΘΔ ΠΟΙ 68] ὈοΟΐΪκΒ τ σὰ [86 ΟΠ]Υ͂ 
ΔῈ ΒΟΥΙΥ ΤΠΘΥ οου]ὰ ἀρρο68] ἰοθ. Ηθηοσα ἃ (ἀσοβροὶ νγὰ5 πυὶ θη 1)ὲ Λίαξιοιαίε ατίαΣ 
((λ6 (ὐοβρεὶ οὗ ἴ86 Βίγι οὗ Ματγ 3), ἰῇ π ῖοὰ ΒῸΡ Ὀἰγίδ 18 Ἰοσοίο! ἃ ὉῚ δησοὶβ, δὰ 
ΠΟΓΒΟ ΙΓ σαργαβοηΐϊοα 88 δἰ νγᾶγϑ ὉΠ6ΘΡ (6 ῬΘΟΌΪ ΑΓ ῥσχοϊθοίίοη οὐὗὁἩ ἤδβρανεπ. Ἠδσποο ἴῃ 
186 ἀοβροὶ αὐὐεϊθαϊοα ἴἤο Φαπιο8, ὑ Δ 16}ῖ ἀβϑαπιθαὰ ὑμ6 πᾶπιθ οὗ Ῥγοῦ-υδηροί πε, 88 
οἰαἰπιΐηρ' [86 ΒΌΡΘΓΪΟΥΓΥ͂ ΟΥΟΥ ΘΥΟΓῪ ΟἴΒΘΓ, ἩΠΟΙΒΟΥ ΘἈΠΟΗΪ 68] ΟΥ ΘΡΟΟΓΥΡΒΒΙ, [Π6 ἔδει 
οὗ τὰς ἱπηηδου]αῦα σοποθρίϊοη 18 διρρογίοα ΌΥ͂ βυοῖ 8. πιΐγδοϊθ, δ5 ἴο ἰθᾶνε πὸ ἀουὺξ 
ὍΡΟΙ ἴμ6 πιοβύ ἱποσθάυϊοι8 πχϊηά. Θ6ῃ66, ἴοο, πῃ ἴ6 υαηρείϊωπ Πιαπίϊα, οὐ ο5- 
Γ οὔ τ.6 Ιπίλπογ, ἴμ6 ΨΊγρίπ, νγ80 18 β' ΙρῚ Υ ϑαϊὰ Ὀν 5:, Μίαν τὸ Βανο σοπθ ἰπίο 

δΥρῦ, 8 Γθργθϑϑῃῖθα 88 τη ῖηρ ΠΟΙ ῬΓΟΡΤΘΒΒ ΤΉΟΓῸ Πἶκα ἃ ἀν} (μδῃ ἃ τηοσίαὶ, ροῦ- 
Τογπλῖηρ, ὈΥ 1816 α88ἰϑίδης6 οὗἉ μοΥ ἱπέληϊ ὅπ, ἃ νυ ΕΥ̓ ΟΥ̓ αλἶγϑο]68 5, ΒΆΘΙ. 88 ταὶρῃὲ ἴῃ- 
{1016 ἰθτ, ἔπ [86 παϊπαὰ8 οὗἩἨ {π6 ὉΠ πὰ ἀπὰ Ὀϊροιϊαα, ἴο αἰνίηθ Βοπουγβ.᾽" 4 

ἴῃ ἔασίμον Θοστοθογβίίοι οὗὨ {116 ἀδβίστι οὗ δχδϊηρσ [86 Υἰγρίη ΜΑΓΥ, 886 ἰβ8 βοπγε- 
ὑϊπλ68 πη8616 ἔο τοογὰ πιϊγαοίεα Ἀογϑοῖβ 18 αἰτιοβί δ] γϑυ8 τηδᾶὰθ [86 ᾿πβίΓυπηθηῖ ΟΥ ταθδῃ8 
οὗ πογκίπρ' {μθπὶ, ἀπὰ (Β6 Ῥδύβοῃ δρρ)ϊθὰ ἴο, δῃὰ τϑοοϊνίπρ 186 ργαῖβα οὔ 6 ποτκ, 
ὙἘ116  ΟΒΕΡὮῺ βίϑπαϑ ὈΥ 88 ἃἢ ὑποοποδγηθα βρθοϊαΐοσ, δηὰ 18 ΠΕΥ͂Ὸ πηρηἰϊοποὰ, Βαυὲ 
Ὑμαὺ 18 πιοϑὺ ΤΘΙΏΔΓΚΔὈ]6 8, {Πα 8:8 18 οδπομῃιβθὰ, δῃα 6116 δἰνσαγβ (ποῖ οὨΪγ ὈΥ 186 
δαῖμον οὗἩ ἴπ6 ἀοβρεὶ, Ὀαὰΐ ὈΥ ἰμοβο γῆο σγοσα ρογίθοί ΒΙΓΑΏΡΘΓΒ ἴ0 δ6Υ Ὀεΐογθ ἴῃ 
Ἐσγρῖ, δηα οἰβονῃογο), αἶσα ήαγία ἀπὰ ἀἴνα βξαποία Μαγία; “Ὠϊοῖ τὸ Κηον ποὲ μον 
Ὀούίον ἴο ἰγαηβἰαῦθ, ἔμ8η ἴῃ (μ6 ἰδησυαρο οὗὨἨ ΒΔΓ πουβῃίΐρρογβ, {86 Ζαάν δι. λίαγῳυ. 
Αμπὰ δρϑὰ ϑίπιθου ᾿ῃ ἷ8 ῬΓΆΥΟΓ, ἩΔΙΘὮ 18 ΒΘΣα ΟὨΒΡ. ἰϊ. ν. 25.5 δῃὰ γοοογαρὰ ἴῃ 1υ Κα 

᾿ Ἰπίδπου, [1. 2, Αρος. Ν νν Ταϑῖ. ρΡ. 2, 8. ΙΚ ΤΩΔΥῪ δ6 ὈΓΟΡΟΓ ἴο βίαϊα ἐμαὶ [ἢ6 ἰγαπϑ- 
Ἰαϊϊοπβ οὐὗὁἨ [μ6 βριιγίουβ ρβοΌβροὶβ, δοῖβ, ἃπὰ ορίβι]θβ, οοηίαίποὰ ἰῃ τηθ Ρυδὶἰςαιίοπ ΒΟΓΘ 
οἰϊοα, ἃτθ (δ κθὴ εσέϊλομί δοκηον]οάρτηοηϊ ἔτοπι Μτ. Ζοπθδ 5 Νὸν Μοιδοὰ οἵ δε: ἰὴρ 1μ6 
Οδποη, τπουρὴ ἀἰνί θὰ ἰπίο ἐλαρέετα (τ Ὠἰ οἢ ἀγο αἰ θεγεπί ἴτοτα 15), δη ἃ 4180 ἱπῖο υεγϑεβ, ἰΏ 
Ἰπυ δύ οη οὗ Π6 οἀϊτίοηβ οὗ (μ6 μεηπίηθ Νονν Τοβίαπιοπι, ΤῊθ (ταπβίαιτίοη οὐ τηθ ορίβ:]68 
οἵ ἴΠ6 Δροβίο]ίς ἔβιμεγβ (τυ μίοἢ ἕογπι ὯῸ ραγὶ οὔ οἂσ ἰῃ4αίσΥ) ἰ8 δοκηονοάροά ἴο 6 ἴδδὶ οὗ 
Ασομ ίδηορ ὙαΚο, δηὰ 19 ἀϊν θὰ ἱπίο νϑύϑοβ ἴῃ ἃ δι μἱ δῖ ΤΩΔΏΠΘΣ, 

2 Αροο. ον Τοβί. ρὑρ. 1---8. 
5.1 ΙηΐΆΠΟΥ, ν. νἱ. Αρος. Νονν Τοβὲ. ὑρ. 95---98. 
4 ΜαΙΟΡγ 5 ΠΙυΒιγαῦοπβ οὗ {86 τα οὗ πὸ ΟἸιγιβιίδι ΠΟΙ σίοη, ρ. 40. 
δ ΔρΡοοσ. Νοὸν Τοβῖ, Ρ. 28. 
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᾿.. 28---3.4. 15 Ἰηἰτοἀπορα 885 βιτοιομῖπρ' ουὐ 18 Πδη 8 ἑουΑσ 8 ΘΓ, 88 ἐβου ρ ἢ ΒῈ ποῦ- 
Βιϊρρεὰ Βοσ. Βαϊ οὗ 811 (μ]8 (86 Εγβὺ δρθϑθ γϑσθ ἱρῃογδηῦ ἢ ΠΟΥ ἴῃ [86 ἢγβὺ σθπίασίθβ 
δίϊονγ ΟἸγῖδὺ ἀο πὸ πὰ ΔῃΥ τδὶηρ' οὗ 019 ργοάϊσιουβ ἀφέδγεποο ἴο ἴμ6 Ὑ᾽γρίη : τ}}8 
Ὑ788 8ὴ ἰηνϑηζίοη οὗὨ ἰδία  ἀρ68, δη ἃ νγ88 οὐ ἰιοραγὰ οὗ ἴῃ 86 ΟὨατο ἢ Ὀοίοσα 16 ἴουγι 
δεν ΒΓ ΘΘΕΓΌΓΥ, ΠΟΙ ὙΔ8 ἰῦ 80 ΘΟΙΏΠΊΟΏ 88 ἴ18 ὈΟΟΪΚ ΒΌΡΡΟΒΟΒ [}}} Βοπχθ σθηϊυσὶ69 

Τ. 

2, ὙΒΟΟνοσ π85 ροσγυϑοα τι σαπάοιν απα αἰξοπέϊοπ [Π 6 ταϑτηοῖτβ οὗ 
186 ἔουγ δνυδηροὶβίβ, οδῃποῦ θυὺ 06 βίγιοκ ἢ [Π6 παΐυγαὶ ἀπα ἀγί]6 88 
ΤΩΔΏΠΘΓ ἴῃ ὙὙΏΙΟΠ (ΠΟΥ Τοἰαίθ ΘΥΘΓῪ ἴδοί. ΤΠΘΥ ΠΟΥΟΥ δίορ ἴο {πϊηῖς 
μὸν [818 οὐ {μαῦ ΟΟΟΌΓΣΤΘΠΟΘ ΤΩΔῪ ὃ6 8εΐ οὔ ἰο τηοβί δανδηίΐαρβ, ΟΥὁ ΠΟῪ 
ΒΏΥ {Πϊηρ υπίαυουγα] ἰο {ματηβοῖνεβ τηδύ 6 μα]]}}αἰθα. Νοιῃίηρ 
ἸυἀἸογουβ, 0 παρου πθηΐ ΟΥ {{ΠΗἸῚπρ' ΟἸΓΟ ΓΤ βίδῃοοβ ἅτ σοοογάθα ὈΥ 
{Π6πΔ. ΕΥΘΙῪ μίηρ, οἡ (6 ΘΟΠΙΣΑΓΥ, ΡὈΓΟΥΘΒ ἰπαῦ ΠΟΥ ἀογινοαὰ {86 
ἔδοῖίϑ σῇ ἢ ἸΘῪ ἤᾶνο τοἰαίβα ἔγομχ ᾿π|8}}}0]6 ἀπα πα !βρυΐθὉ]6 βουτοθϑ 
οὗ ̓ Ἰηξοσττηδίΐοῃ. ἘΔ αἸοσθηΐ τγϑ 186 δσοπάποί οὗὨ [Π6 ΘΟΙΏΡΙ]οΓΒ οὗ [86 
ΒΡΟΟΓΥΡΙΔΙ ρσοβροὶβ. Τῇ ππὲπιροτίαπέ, ἱπιρεγεϊπεπέ, ἀπά Κγϊυοίοιιδ ἀε- 
ἐαϊΐ4, τὶτ ἢ τ δῖοι {ΠΟΙΓ ῬΑρ68 δ 116, 9] 1} ῥσονα μαῦὺ [ΠΘῪ 6 γ60 
Ποῦ ΡοΒβοββϑα οὗ ΔΠΥ͂ σϑϑὶ δπα δυς ΠΟ: ΓΟ Ἰπ ουτη δ οη ἀΡΟπ 1ῃ6 Ββυ]εοῦ, 
ὙΓΙΟὮ ὉΠΟΥ͂ πάογίακθ ἴο οἰ οὶ δία; δηα οἰ θαυν Ἰηνδὶἀδίθ {πον ρῥγὸ- 
ὑθῃ ΒΟ 08 88 6γ6- Ὑ1ΓΏ68868 Οὗ [Π6 ὑγδηβδοῦοΒ ὙΜ1ΟΙ αἰϊοηαἀϑα [86 ᾿πίτο- 
ἀποίίοι οὗ [6 το ρσίοη οὗὨ Φ 688 ΟἸσὶβί. 

Τδυ8, ἴῃ [π6 ρϑουᾶο-ροβροὶ οὗ 186 ΒΓ οὗἨ ΜΑΣ ἷ, τὸ δᾶνθ δὴ ἰάΪο ἴδ]6 οὗ Ὁ" σβι 8 
δϑοοηάϊηρ ἴῃ 6 8ἴδ᾽γ8 οὐ [86 ἰδ ρ]6 ὈΥ͂ 8 ταΐγδο]6 δὺ ἴὮΓΘΘ γθδγ8 οὗ ρα, δπὰ οὗὨ δπιροὶβ 
ΣΟ Ὠ δ᾽ Θυηρ 0 ΜΑΓΥ ἴῃ ΒΟΥ ἰμΆπογ.2 850 ἴῃ (86 Ῥτοί-ουδηρο]ο, δδογὶ θὰ ἴο “ ἀηϊο8 
1η6 1,668 ἢ, 6 ΔΓ6 ργεβοηίθα σι ἃ ἀ1}} δηὰ 58: ἀϊδίοσαο, Ὀούνγεθη 186 τοῖος οὗ 
ΜδΙῪ διὰ δοῖ δὶ ηρσ-τηλί ἃ συ}, δη ἃ πὶ δηοΥ ΠΟΥ ΘΑ ῸΔΙ]Υ Ἰπιρογεποηΐ δοῦν 186 
ΔΓΘΗΘ οὗ ΜαΑγγ. 7,8 Βανα δἷδοὸ ἴῃ 18:6 Β8}λ6 ῬΟΓΟΤΙΏΔΠΟΘ δὴ δοσουηΐ οὗ ΜΈΓῪ Ὀοίη 
δὰ ὉΥ δηγχοϊὶθ δ, δὰ ἃ στῶν οοῃϑυ]δίίοη οὗἨ μγὶθϑίθ οΘοποογπίηρ [Π6 πηδκίηρ οὗἉ 8 γε 
ἴον (6 ἰο01]6.5 ὙΤθ ρῥδβουάο- ροθρεὶ οὗ 86 ᾿πΆ ΠΟΥ, δηὰ ἐμ δἱ δδοσὶ 64 ἴο 186 8ροβι16 
ΤὨοτηδ8, ργοβϑοηῖ ΟὨ]]ἀἸ5 ἢ ΣΟΙ Δ] ἢ 8 οὗὁὨ ΟἿΤ ϑανιουτ᾽ Β ἸΠΓΆΠΟΥ δηὰ βἀυσαίίΐοῃ, οὗ οἱπαϊο- 
ἔϊοο διὰ πιἐδολίδυοι ταῖτ. 168 στουρῦ ὈΥ Ὠΐτα, οὗ Εἷβ Ἰδασηίηρ (86 ΔΙΡΒδῦοὶ, διο. ὅς. 

8. [ὴ [16 ρβουάο-ζοβρεὶβ οὔ Μαγυ, οὗ {Π6 πέπον, δηα οὗ Τομπηδβ 
(το αν Ὀθ6η Αἰ γοδαν οἰἱοα), πιωηπότοιιδ πιγαοίοα αγὸ αδογίδοα ἐο ἐΐῤε 
γιοίδον" Ὁ ὕεδιι8, οΥ ἐο ᾿ίπιβοί ἵπ ᾿ὲβ ἐπίαπον, ιτολϊοΐ αγὸ δοίδ ὑ8Ὲ1,Ὲ88 
απα ἹΜΡΒΟΒΑΒΙΕ. 

ΤΠ Ρσοροσ εβῖδοῖ δηὰ ἀσϑῖρτ οὗἁὨ 8. χηΐσβοὶϊο 18 [0 τη κ ΟἸθαυὶυ ἴΠ6 ἀϊνίπα ἰηϊοσροβὶ- 
τίου ; δηᾶ, 88 ὙΘ ανθ δγοδύῦ βδϑϑὴ ὃ, ἴῃ 6 ΤἸΏΒΏΠΟΣ πα οἰχουτηδίδηοο οὗ δ00}} ἱπίο "- 
ἔδσθποα τυδῦ Ὀ6 πιαγκοὰ τι ἃ ἀἸρΉ Υ πα Βοϊθσθ Υ Ὀσδίιηρ [Π6 τηΟΓ6 Ἰπ)τηθἀἸδἴθ 
ςΣ οὗ τ86 ΑἸ κγ. ὙΥ̓ΒοΩ, ὉΒΟΓΘΙΌΓΟ, τ ΟΌΒΟΥΥΘ ΔΩΥ ΤΑΙ ΓΔΟΌΪΟι 8 δοῖβ δἰ (γ]- 
υἱοα ἴο ΡΘΙΒΟΏΒ, ποί ΘΧΟΓΟΙΒΙ ΠΩ 800 ἢ ἃ ΘΟΙΏΠι 58:00, ρου οστηθα Ὡροῦ γί νοὶοΒ ΟΥ ἱπὶ- 

ῬΓΤΌΡΘΓ ΟσΟδδίοΏΒ, ΟΥ τη Κοα ὈΥ ΔΠΥ οἱΓΟΙ πιδίδποσ οὗ Ἰαν "Υ ΟΥ̓ ἸΠΔΗ ΤΥ, τ 6 Θοπο] ας {πᾶ 
ἴδε ταροσί οὗ ΒΒ τηΐγ8 6168 15 ἈΠ ΤΟΓΊΒΥ Οὐ δἰϊοητίομ, δὰ (μδὺ (Π τορογίθυβ οὐ {μὲ πὶ 
8τα ἴο Ὀ6 ϑαϑροοϊοα οΟὗἁἉ ρΙΤο88 ΟΥΓΟΣ ΟΥ 1 δ η(ἴοηΑ] ἀθοεῖϊῖ, ΤΒυ8Β νὴ 8πι1}16 στ} νήσου ἢ 
δἱ {86 ῥγοή!ρ!θ8 οὗ ἃ τυ οσ, ὙΠῸ ΚΤΆΥΘΙΥ χοἰ αἴθ, 88 8 Β᾽ ΡΟ ΠΟΥ τηΐγβο]ο, {πα ἃ ΟὨ]ἃ 
δῦ [86 δῷ6 ΟΥ̓ ἴδτοθ γοασγα, δϑοθηἀθὰ τϊβουΐ δββϑιϑίδηοα 18:6 βίβρϑβ οὗἩ 86 ἰθιηρὶο αἱ 
Φογυβδ] μι, τ οἷ τσ σα Βα] ἢ 8 σα δὶ ἰῃ Βεῖραῖ. [ἢ ἢ 6 βδπι|6 (08ρ6], ἰπ βΒαρροβοὰ 

1 ΟἿ. ἰν. 6. Αρος. Νον Τοβῖ. ῥ. 4. 3 Τυϊά,. ν. 2. 
5 Ῥγοϊ-ονυδησοϊίοη, 1ϊ. 2--6. Αρος. Νοὸν Τοδῖ. "Ὁ. 9. 4 Τρϊά. νἱΐὶ. 2---4. Ρ. 11. 
8 Τυϊά. τῇ!!, 2. Ῥ. 12. 4 Τριὰ. ἰχ. 1---4. ῥ. 183. 
ΤΊ ΑρΡρος. Νοὸν Τοδβῖ. Ρῃ. 31---43, Μτ, οῃοβ 88 ρίγδη 8 1δὲ οὗἨ τῃϊγίγ-ῦῖνο {θὴρ δηᾶ 

αὐθυταὰ δβιογίοδ ὙΠ ἢ δγὸ Ἰοαπὰ ἰῃ 186 ῥϑοιὰο- ροΒρ6]8 οὗἩ ἴ6 ᾿πίβπου, αἀἰγεγεπί ἤγυπι (δὲ 
αὐουο. Οἱ ἴδο Οδηοη, νοὶ. ἰϊ. ὑῃ. 246---249. διὰ ἰῃ ὑρ. 1562, 158. ἢ6 πὰ8 ρίνϑῃ ἐιοείσέ 
ΟΙἸΒΟΙΒ ἔγοσα [86 ῬΓοὶ-ουδηρο!ίοη, δπὰ 1μ6 αο8ρεὶ οὗὐἠὁ ΜαγΥ. 8906 8150 Ρῃ. 847. 404--406. 404, 

8. δὅο6 ΡΡ. 2308. 214, 21ὅ. Σεργὰ. 
9. (οβρεὶ οὗ ΜΆΣΥ, ἰν. 6. Αροο. Νονν Τοεβὶ. "ἢ. 4, νυ. 18---1 7, 1014. Ρ. ὅ. 

μι 8 
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δοοοτηπηοάδαίίοη ὑο ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ 186, δῇ, ἡ] Οἢ 18 τιοβὺ Ἶγ ταϊδιπίοσρσοϊθα, ἃ ἀ6- 
οἸδγδίοη ἤγομι ἤθδν θη 8 8] οροά ἴο ἢδνα ἔδίκοῃ ῃΪ866 ἴῃ Αγ ΟΣ οὗἉ Φόοβορἢ {86 τορυϊοὰ 
ΆΪΠΟΥ οὗἁὨ 96 808, β'πλ]ὰν ἴο τθαΐ τ μοῦ, ἀροὺ ἴδ6 βίσοηροβὶ ὅτου βθ, τὸ Ὀο]ῖανα ἴο 
Βανα ΒΘΘῺ τηϑά8 ἴῃ ΒοηΟῸΓ οὗἉὨ «6888 δὖ 18 Ὀαρίζ8πι. ΤῊ ῬδΔηαΔρῸ ἩΒΙΟΒ νγ85 ταθῦ- 
ὑϊοποᾶ ἱπ ῥ. ὅ16. 85 μβανίηρ' Ὀθθη ργεβθηΐθα ὈῪ Μδγυ ἴο {πὸ πιδρὶ, 13, οὔ σοῦ ΓΒ, σεργε- 
Βοῃϊθα δ8 ὑμ6 ἱῃβιγυπθπῦ ΟἿ ἃ ΤῊ ]Γ80]6, ὈοΙησ οδδὺ ᾿πΐο ἃ το γοῦ ποὺ σοῃηβϑιυυσθα. ἴῃ 
ΔΠΟΐΠ ΟΡ οὗὨἉ [8686 ἱῃροηϊουβ ργοάαοσίίϊοηϑ, ἤθη ΕἸ ΖΑ ΘΟ τυ ϑμοα ἴο βῃο  οσ ΒΟΥ ἰπΐβηι 
80η ἔτοῃχ ἴἢ6 Ὀογβοοιίίοη οὗ ΗἩογοά, 8.6 15 9ϑι1ἃ ἴο αγο Ὀθϑθὴ {88 ποπάογίμ!]] 
βογνυϑὰ:----ἰς Εἰ ϊχαδοίᾳ αἶδο ἀδαγὶπρ ἰλαί ἤδτ' 8οπ Ψολῃ ιψαβ αδοιιὲ ἐο ὃς δεαγολεαΐ 7ογ΄, οοκ 
λὶπι απά τσοπΐ τ ρ ἵπίο ἐλ πιομπίαϊηδ, απα ἰοολοα ἀγοππα 70. α ρίασε ἰο ἤϊε Ἀἕηε ; απ 
ἐλεῦ6 ἰσαβ πὸ βοογοὶ ρῥίαοο ἰο δὲ ζοιπά. Ἵλοη δὴε ργοαποά ιοἱϊλὶπ λογβοῖ, απα δαϊά, " Ο 
πιομπίαϊπ ὁ ἰδὲ ]ογά, τοσοῖσο {λ6 πιοίλον' τοϊἢ ἐλ οὐϊἰά" ον ΕΕἰιζαδοίλ σοιμα ποί 
οἰδπδ ρΡ. Απα ἱπδίαπέϊν ἐΐλθ πιοιιπίαϊπ τσα αϊἰσϊάορα πα τοοειυοα ἐλεπι. ΑΑἀπα ἰλετε 
ἀρρεαγεά απ ἀπροὶ οΥΓ ἰλ6 Πιονὰ ἰο ργοβογῦθ ἰλοπι." 1 ὙΆΥΛΟυ 8 ταῖγ 0165 ἃγα 8814 ἴο ὃὈ6 
ὙΤΟυρΡΒῦ ὈοὺΝ ὈΥ ΜΑΥΥ δπὰ μοῦ βοη, ραυ ου]α Υ ὈΥ {86 ἸαίίοΣ, τ Ἐ0 18 τοργοϑοηϊθὰ 
88 ΘΙ ΙΟΥ Ωρ ἰ5 ΡΟΥΤΟΓΒ ἴ0 Αϑ918ύ “οΒαρὰ ἴῃ ͵8 ἰγϑάθ (86 Ὀεϊησ Ὀυϊ ἃ ὈθΠρ] ηρ σΑσ- 
6η.67), ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ θη μ6 δαὰ πηδάθ ἃγ( 1668 οὗ ζαχαιΐαγο οὗἨ πτοπρ ἀϊηοῃ βίου." 
ΓΒ νϑγΙου 8 81} ΠᾺ]ΡΆ6]68 αἰϊγ! θα ο ὕο 1μ6 ἀροβί!εβ, [ῃτουρμουῦ 8688 τυ  ρ5, ἀσὰ 
80 ΓΊΒΗΥ ἈΓΡΌΙΙΘΗΪΒ ἴ0 ΡΓΟΥΘ ἐμαὺ ἴΠ6 ΘΟΙΡΙΪ ΔΙΌ ΟΏΒ σοπ δἰ Ιηρ᾽ {λ6 πὶ ΔΘ ΒΡΟΟΤΎΡΒΑΙ, 
---ΟΥὉ ΤΊΟΣΘ ΘΟΟΥΓΘΟΙΥ Βρυτίουβ; δηα (μαὺ [ΠΟῪ ἈΓΘ ΟΠ. (6 ῬΓΟΘΌΟΌΟΏΒ οὗ ἐδ νγθβακ- 
οϑὲ οὐ τηϑῇ, ὍοῸ ΤΟΥ ΦΌΠΑΪΥ ογθάυϊοιβ οἱ ΟΥ̓ΟΥΥ Υορογΐ, δηὰ δὰ ποὶ ἀϊβογοιίου 
δῃουρῖι ἴο ἀἸϑυ! ρα 88} θοένγθθη 8686 Δη ἃ ΠΟΏΒΘΏ536, ΟΥ ὈαύΘΘη {πδὺ τε Β!]οἷὶ τῖ5 σσθ 10 ]6 
δηὰ {μαὺ τῆ ϊο ἢ τγὰ8 ΟΥΓΘΡΙΥ ΠΟΥ οὗὁὨ ογθαϊῇ ; οΥ οἶβα ὑμδὺ {8686 σοι! ] δι οτϑ 
γα {μ6 αγίίι] οοη νϑησα οὗ βοηθ ΠΟ ὝΟΓΘ ΣΏΟΥΘ Ζοαίουβ [δὴ μοηοϑὲ, δπὰ ψγῆο 
τιουραῦ ΟΥ̓ [8686 ΒΙΓΔΠΡΘ βίοτ 68 (0 ρδὶῃ Ἴγοαϊῦ ἴο {π6ὶγ ΠΘῊ το] ρίοη. 

4, Τλέησε αγὸ πιοπέϊοποα, ιοϊιϊοῖ, ατὸ ἰαίογ ἐμαὶ ἐλθ ἐΐπιο π᾿ ιολέοκ ἐδλε 
απέδον ἰἰυεα, ἐτολο86 παηι ἐδο δοοῖ δοαγ 3. 

Τῆυδβ {86 ΕΣ 8116 πάθον ἴΠ6 Ὡδπια οὐὗἁἩ οὐὐῦ ϑανίουῦ ἴο ΑὈραγιιβ " 18 ΤυΔ 681}} ἃ 
ΤΌΓΡΟΣΥ, ἴον 1Ὁ το αίοΒ ἐλαΐ ἐο ἔαῦο ὅδθη ἄπο ὃψ Ολτγίβί, ιυυλίολ Ἄοοιμα ποί ροεειδίῳ λατε 
δοθη ἄπ ἐϊϊ α οσοπδιἀογαῦζο ἐΐπι αὐίον Ολγιδί 5 ἀβοοπδίοθ. ΤΌυδ, ἴῃ ἴ.6 Ὀσριηπιησ οὗ 
186 ΕΡΙ8ι16 α ραδϑαρὸ 8 οἰΐοα οἱ αΥ ϑί. «οὐηπ᾿ 5 Οαοβρεῖ, σι ἰϊο ἢ γᾶ8 ποὶ τι ἴθ Ὁ}} 4 
σΟΠΒΙάΘΓΆΡ]6 ὑΐπια δἰΌΟΣ οὐν 1οΥγα᾽ Β Δβοθη βίο : (86 οΓ 8 ἀγο, Δσαγιδ, ψοι αγε αρρυ, 
ἡοταδπιιοῖὶ αϑ γοι λαῦο δοϊϊουθά οπ πιὸ ισλοπι ψοῖι ἔαῦο ποί 8εθη ; ἴον ἴῦ 18 πτιτθη σοη- 
οαγηΐηρ σηο, 7)λαΐ ἐλοδο ιυδο λαῦα δεοπ πιὸ δλοιιϊά ποὶ δεϊϊδυο οἡ πιο, ἰλαΐ ἰλεν τολὸ λατε 
ποί 866η πιϊρλέ δοϊϊευο αἀπὰ ἴἴυ6. "ΓὨΪΒ 18 ἃ πηδηϊοϑὺ δ] βίοι ἴο ὑμο886 που ὰβ οὗ ΟἿΣ 
ϑδυϊουσ ἰο Τβοπιδβ. (Φοδη χχ. 29.) Βίοβδβδοα αγὲ ἐΐλον '«ψλο λαῦε νοί δεεη, απὰ ψεί 

1 Ῥτοῖ- οὐ ΡΟ] ΙΟ, ΧΥΪ. 3---8, ΑΡοο. Νον. Ταβί. Ρ. 19. 
3 “« Απά ΨΦοβερ, βογοϑοθνοῦ ἢῸ σοηΐ ἴῃ ἴδ ΟἸΥ, ἴοΟΚ [86 1,οτὰ 23 6505 π ἢ Βῖπι, τ ΒΟΓΘ 

6 788 86ηΐ [ῸΓ ἴ0 ὙΟΙΚ, ἴ0 ΠΑ ΚΘ ραῖθδΒ, ΟΥ̓ Σἶ]Κ- 8119, ΟΥ δίουθδ, ΟΥὁ Ῥοχοα; ἴδ [οτὰ 9665 
85 ὙΠ} Ἀἶτη, Ἡ ΒΟΓΘΒΟΟΥ͂ΟΓ Ὧ6 ψϑηῖ. ΑἸΑ 88 οἴνδη 88 Φόϑορὰ μδὰ δῃῦ ταϊηρ ἴῃ 15 πτογὶς 
[0 ΙΑ Κ6 ἸΟΩΡῸΡ ΟΥ Βδοσίου, οὐἩ ὙΪΟΥ ΟΥ Ὡδύτοόῦσοῦ, ἴῃ Τοτὰ Ψοθυ8 που]ὰ 5ἰγοῖοι ἰ8 Βδηὰ 
τοῦγαγὰϑ 1ΐ, ἀη ἃ ῬΓΟΒΟΠΌΝΥ δ ὈΘΟδΠ6 88 ΦΌΒΟρὴ πνουϊὰ πᾶνοὸ ἱδ, δο ἰδὲ ἢο δὰ ἢο πεοὰ ἴο 
Βη 8} ΔΗΥ͂ [δληρ ψἰἢ ἰδ οὐ Βδηά8, [ῸΓ ἢ6 τῦ88 ποῖ ΥΘΙΥ͂ ΒΚ1} 1] δ᾽ μιἷ8β σαυροηνοσ 5 Ἰσϑάθ. 
Οη ἃ οογίδίη (ἰπη6 ἴμ6 Κίηρ οἵὁἨὨ Φοτγιβαιοπι βοηΐϊ [ῸΣ αι, δηα βδὶά, 1 που]Ἱὰ ἢαγὸ ἴμ66 τα 
ΤΩΟ ἃ ἴἤτομο, οὗἩἨ 186 δϑῖηθ ἀϊτηθηβίοηβ ἩΥΪ } (δὲ Ρ]δοο ἱῃ Υ ΙΟὮ 1 ΘΟΙΩΤΏΟΗΙΪΥ δἰϊ.᾽ ΦΟΘΟΡἢ 
οδνογοᾶ, δηά του νι Ὀορδη (ἢὯ6 Ὑγοσκ, δηὰ οοητἰπυρὰ ἔνγο γοδῦβ ἴῃ ἴῃς Κίηρ 8 ρδῖδςς, 
Βεοίοτο ἣς δηϊδιοά . Απὰ ἤθη ἢ6 οδπηα ἴο ἢχ ἰΐ ἴῃ 118 Ὀ͵δοο, 8 Τουαπὰ ἱξ νδηϊθὰ ἵπῸ 
ΒΡΆΠΒ ΟἹ Θδλοΐ βίο οὗ ἴΠ6 δρροϊηϊοαὰ τηθάβασο. ὙΠΟ θη ἴΠ6 Κίηρ δϑνν, Ἦ6 γγ8ἃ8 ὙΟΥΥ͂ 
ΔΏΡΤΥ Υ ΦοΒορΡῆ ; δπᾶ Φόβορἢ, δἰγαϊὰ οἵ [86 Κίηρ᾿ Β δῇρον, σοηΐ ἴο θοὰ τὶ ποῖ δἷ8 ΒΌΡΡΟΤ, 
τΑκίηρ ποῖ ΔῊ τηΐϊηρ ἴο οαῖ, ὙὙδοη [πὸ Τογὰ Φοβὺ8 αϑκοὰ Ἀΐπὶ, " ἼἾ παῖ 6 ΜΔ8 δίγαϊ! ἃ οὗ ὕ᾿ 
Ψοδερῆ τερ!οἀ, " Βοοδαβο 1 ἤδγο Ἰοβὲ ΤᾺ ἸΔθοῦτ ἰη (πο τπνοσῖκ ὙΒΙΘΒ 1 Βαγο Ὀθθη δθοαϊ ὥχοβο 
ἔνγο γοδγβ.᾿ (658 βαϊά ἴο Βΐπῃ, " ΕδδΥ ποῖ, ποιοῦ Ὀ6 οὐδὲ ἀοόνγη; ἀο ἴδοι ᾿ΔΥ̓ Βο]ὰ οὐ ΟὨΘ 
8116 οὗἩἨὨ 116 Τῃγομο, πὰ 1 νν}}} τὰ6 οὐμοσ, δηὰ νγθ Ὑ{1}1 Ὀσίηρ ἰΐ ἴο 118 ἡπὺ αἰ πβίοηβ ἀπά 
ἤθη ΦΌΒΟΡῃ παὰ ἀοπῃο 88 {6 1,οτὰ {6508 δαὶ, δῃηὰ οδοὴ οὗ ἴβοὰ δὰ νι βίγοησῖα 
ἄγαν ἢ 8 δί.6, τὰ6 τῇγοπο ορεγϑᾶ, δηὰ νγὰβ ὑσουρῃϊ ἴο [86 ΡΓΌΡΟΥ ἀἰπηθηδίομδ οὗ [86 Ρἷδοε; 
ὙΠ ἢ πλΐγβο]α, ὑνμθη ΠΟΥ Ἡγ8Ο βιοοά ὈΥ͂ βανν, [ΠΟΥ τνθγο δβιοηβῃοᾶ, δηὰ ῥγαϊβοὰ ἀοά. ΤΒὸ 
ΓΠΓΟΏΘ γγ88 τηϑάθ οἵ [26 δᾶπ0ὸ ποοὰ πΠ|ς9}) γᾺ8 ἰῃ δεοὶπρ ἰη ϑοϊοσηοπ᾿ Β ἴἰπιο, Υἱζ. πτοοᾶ 
διἀοτγηρα νεῖ ἢ νΔΥΓΙΟΌΒ ΒΏΒΆΡΟΒ ἀπὰ ἤρυγοβ.᾽" 1 ΤΙΔΠΟΥ, χυὶ, (Χχ συ. χχχίχ, οὗ ἴδ 9 ομαρίοσθ 
δαάορίοα ὈΥ Φοηο8β δῃηὰ οἴποσς στ] ῖοτβ.) Αρος, Νονν. Τοβὶ. ὑ. 86. 
δ Αρος. Νον Τοδί, Ρ. 44. 
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λαῦε δεϊευεά. ροτα ἱπάοοα ἐμαὶ τ ΒΊΟΝ {86 ἘΡΙ8ὲ16 88. 78 18 νυ! ἔοη σοποογπίηρ ΟἸσῖβὲ, 
Ὀαΐ 'π πο ΟἾΒΟΥ ῥραββᾶρε οὗ ἴπ6 Νϑυν Ταβίδιιεπί. ΤΒΘ βᾶπια ᾿γοοῦ οὗἁὨ ΤΟΥ ΣΥ͂ ΟσΟυ ΓΒ 
ἴῃ [86 (οβροὶ οὗἩ Νοοάστιυβ ', ἰῃ τνβίο δ᾽ (μ6 96 ν18 8ῖ}]6 ῬΙ]αίθ ψοιν λίρῆπεϑο, ---- ἃ 
116 ψ Βῖοἢ τδϑ ποῖ Κπότῃ ἴο (86 6 08 ΟΥ υϑβαιὶ διηοηρ (ἢ οπὶ δὲ {Ππ|Δ| {ἴπ|6 ; ---- ἰπ {Πα 
ΒίοΟΓΥ οὗὁἨ ΟἸγϑὺ σοϊηρ ἀονη ἐπίο 86]}1 0 Τϑοονοσ δπὰ ὑπῆν ἴβθησοα [86 Ῥδιγίδγο 83; 
-- ἴῃ (86 ργοίουπα νϑπεσγαίοη ραϊὰ ἴὸ (16 εἴψιι οὔἉ {86 ογοβϑ, ραγς] Αγ [η6 ργδοίίοα 
οὗ δὶ ἵπρ ἢ (86 δίρῃ οὗὨ [86 οΥΌ88, ΒΊΟΝ 18 ΠΟΤῈ βαϊὰ ἴοὸ 6 ἀοῃθ ὈΥ Ομασίπυβ δπὰ 
1, Ἔπεδτι8", Ὀοίοτο ἸΠΟΥ Θηῦον ἀροῦ {8 6ῖγ σοϊδίοη οὐὨ [86 ἀἰνῖπο τηγϑύθσι 6 : --- ἀῃα ἴῃ 
ΘΒ τίβι β τηδκίηρς ἴδ6 βίρῃ οὗἉ [86 ΟΡΟ88 ρου Αὐδηὶ δηὰ Ὁροη 4]} ἰδ βαϊπὺβ πῃ 1}16}} 4 
Ὀοίογο 6 ἀρ] νεγθὰ ἴθ ἤγομλ ἰμαὺ δίδίβ. [Ὁ 15 ἴο Ὀ6 ορϑογυϑὰ (μαΐ (886 ργδοίίοβ οὗ 
δἰσηΐηρ τὶ [86 ογοδϑ, ἐβουρ ἢ ὙΘΥΥ οομητηοη ἴῃ 186 ἔοαγι ἀπὰ (ὉἸ]ονίηρ σοπίυγίοβ, 
ὙΓ85 Ὠοὶ δ8ὖ 4}} Κποπῇ {1}} ἰοτταγὰβ [μ6 6ηα οὗ [6 βοοοηά οθηίυγυ, τῆθη 10 ᾿τ88 τη ῃ- 
τἰοηοὰ Ὀγ Τογί ] δη. β΄: πα} ΑΣ ΒΩ ΒΟ ΤΟΙ 818 8.6 ροϊηὐθα οὐὐ Ὁγ Μγ. Φοηθ8 ἰὴ νδσίουβ 
Ῥαγίβ οὗ μὶ8 Νονν Μοιβοὰ οὗὨ βοίπρ' ἢ86 Οδποηΐοαὶ Αὐὐβουν οὗὨ τ[μ6 Νενν Τοϑίδ- 
τηθηΐ, ἴο τΒὶοἢ πδηΐ οὐἁἨὨ σοοόΐὰ Οοσαροΐβ 118 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἴο Του (86 τοδθσ. 8.66 αἷβὸ 
81. Ρ. δ16. διεργὰ, ἴον βοῖηθ δα! 108}}8] ἱμϑίβῃ 65 οὗ ΔΗΔΟΒΓΟΙ 5. 

ὅ. 77 εἐγίο 9 ἐλ αμέλογδ οὗ ἐλε ΙΝειο Τεβίαπιοηΐ, το αν αἰγεαάγ 
δεεῦ, ἐδ απ ἱπαϊβρμέαδίε ὈγοΟ οὕ ἐς αμέλοπίϊειίν. ξιογοας ἐΐε δἰγίο ὁ 
ἐλο ρβοιο-ουαπρεῖϊεαΐ σοπιρίϊαξίοη5 ἐδ ἰοίαϊἷν αἰ δεγοπί ἔγοπι, οΥ σοπίγανῳ 
ἐο, ἐμαΐ 9. ἐλε σοπιιῖπο ιογτξπρϑ 9 ἰδ αμέλοῦ ΟΥ̓ ατιΐλιογ8 τοΐοδο παπιδ8 
ἐλεν ὅθαγ. υονῳ ρμαρφό 9 {πε ἀροογυρλαί δίειο Τεείαπιοπέ σοηλγηιδ {}ιῖ8 
γεπιαγὰ ; διιί εβρεοϊαϊίν ἐδλ6 ργείεπάεά Οο5ροῖ οΥ ΝΙοοάεπιμβ, απα ἐδ 
Ἐρίύφεέϊος οΥΓ ΤΡαπιῖ ἰο ϑεπεσα. 

(1.) Τλε παπιος σίνοη ἴῃ ἴδ0 Τϑοθηο βύερς, οὗἩἨ Νιοοάδηηυ5 ἐο ἐδοβα ὙδῸ 8Γ6 
γοργοϑοηϊθα 88 δοίης 9672, αγὸ ποί «ειοϊδὴ, διὰ εἰίλον Οατγεελ, Ποπιαπ, ον 97 οἰλεον 
7ογεῖίρη οομπίγίεδ. ϑΟΒ. ἀγὸ ἰ86 πᾶπιθ8 οὗἨ ϑυμπηηλαθ, ᾿δΐδπι, ΑἸοχαπάον, Ογτγιυϑ8ὅ, 
᾿Αϑιοσγίαβ, Απιοηΐιβ, Οασυϑ οὐ Ογγαδ, ΟΥΡΡα8 οὐ Οὐίβρυβ ἴ, Ομαγίπυβ, απᾶ 1ωθη 15 ὃ, 
ὙΒΙΟΩ ον] ΠΕῪ ἱπαϊοαῖα ἢπροδίυγο. ΕὈΣΊΒΟΥ, [16 ΟὐΒρ6ὶ οὗ Νιοοάοθπιυβ 18 ποῖ 
οχίβδηὐν ἴῃ ατοεῖς ; ἡμδὺ ἩΒΙΟὮ 18 ΠΟΥ͂ οχίϑηὐ 18 Θυ ἸΘῪ ἃ ὑγδῃβ] δἰΐοι ᾿ηϊο ὙΘΓῪ Ὀα]ὰ 
δηὰ ὈΔΓΡάγουῦβ [,δ.1η.9 

2.) Νοιδίηρ οαθ Ὀ6 τσ ὉΏΠΙΚΟ [86 Κηονγῃ 8.γ}]6 οὐὗὨἨ [86 ΘΟΠ 8864] Υ σεπαΐηθ 
ἘΡι8|168, (Ὡδῃ 15 86 δί}]6 οὐἵἉἨ [δ δβρυγίουβ Ἐρίδβε!68 Ὀρασίης 86 Ὠδίλθ8 οὗ Ῥβυ] δηὰ 
ϑϑηθοδ, ἰὴ {86 δροοσυρδδὶ Νονν 1οδίδπιοηι. Ὁ ὙΤᾺΪ8 195 80 ορνίουβ ἴ0 ΟΥ̓ΘΥΥ ΟΠ6 ὙὙ}0 
δ δῦ 411 δοαυδίηϊο τῖϊ ὑμοθ6 ἵνο πυϊίογβ, ἐμαὶ ἐξ 18 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴ0 τὰ ΠΠἸΡ]Ὺ 
ΘΧΔΙΏΡΪ6Β. με ΕΡ Ι51168 αἰγὶ μύρα ἴο 80} Βανθ ποὺ {86 ἰοαϑὶ νϑϑερα οὐ 18 σγαν}γ, 
Ὀυὺ δ΄ σδίβοσ οι ρ πλθη8 δηα ᾿πϑίγυοίοῃβδ. ΕἼΤΙ ΟΣ, ἴ86 διδεογίρίϊοπς οὐ [8 
Ἰοιίογϑ δΓ6 ὙΘΥῪ ὉΠΙΙΚ6 ἴμο86 υδ6α ὈΥ 86 βυρροβοα δυίθοῦβ 'π (πεῖν σαπυΐηθ ΕΡ15168. 
ΤΒυϑ, ἴπ [86 ὅτοι Ερίβι]6 οὔ ϑϑῆθοδ, ἵμ6 δ βογιρίϊοη 18, Βθηθ ἐθ6 υαΐεγο, ζγαίεν, σμρίο, 
1 πὶβὰ ὙΟῸΓ ΘΙ ΓΟ, μὲν ὄγοίλεν 1, ---τ ψ ἈΪΘῚ τγὰ8 δ Δρρο]]αἰίοη Ἔχο] ϑίνοὶ Υ ἴῃ 156 
διλοηρ Ομ τ (88. Απὰ ἴῃ δὰ δ ΔΒ ΕΡΊ5116 ἴο ϑδηθβοι, 6 σοποὶ δ τι, Ῥαίν, 
δυοίϊβεῖπιο ἐδίογ', -- Ἐαγειυοὶί, πιοδὲ γοκροοίεα πιαϑέον ᾿ξ. ΙΟὮ 18. ποῦ ΟὨΪΥ σΟἢ- 
ἰγβαϊοίοσυ ἴο δ} 8 υδυ4] τηοᾶς οὗἁὨ οοῃοϊααϊηρ δῖ8 ἰοίΐοτβ, Ὀυὺ 4180 πιοϑὺ ὈδγΌδγουβ 
1 Δι] γ, δυο 88 ἀἰὰ ποῖ οχἰδὶ ἱπ {86 Βοπιδη ἰδηρσάαμα 11}} βονθγαὶ Βαμα γο ὙΘ ΑΓΒ 
δίιοσ (86 (τὴ οὗ δὰ} δῃὰ ϑϑδηῆθοδ. 

6. 7: αροογυρλαϊ δοοῖς αεογίδεα ἰο ἐλε αροεέϊεβ ἀπά ουαηφοῖἑδίς σοη- 
ἑαίπ αἰγεοὶ σοπέγααϊοζοπςδ ἕο αἰἰδεπέϊς ᾿ϊδέογψ δοίλ ξαογεα ἀπά »γοΐαπο. 

ΤΒυβ, 'π {86 ῬΈΡΠΒΙΕΕ οὔ 86 ΕΡ 8:16 οὔ Αὔραγιυμδ 15. πδῦ τηοῃδγοῖ 8 τηϑάς [0 σ0Π- 
59 Ὠἰς ΖΑ 18 ἴῃ ΟἾγϑὲ δ Οοα, ΟΥ 89 {86 ϑὅοῃ οὔ ἀοὰ ; ἴῃ ὑδ6 ἰδίίοσ ραγῦ ᾿θ ᾿ηυ 05 
ΟἸὨ γἰβὺ ἴο ἄν} τι τὰ Εἷτα ἴῃ 819 οἰἵγ, Ὀδοδυβα οΥὗἩἨ [6 πιά] ]ο οὗ Φ6νγ8, γθοὸ ἰηϊοπαοά 
μιἷπι τα ϑο οὗ, Νον 0818 18 ἃ ρἰδίη οοη γβαϊούίοη ; ἔος δὰ μ6 ΓΘΠΥ ἱβουραῖ Βὲπι αοὰ 

1 ΝΙοοάομημβ ἱ. 7. Ια, Ρ. 4δ. 3 Τροϊὰ, χυί!.---αῖχ. ΡΡ. 65--Ο7. 
8. Τυϊὰ, χὶϊ. 24. ῥ. 6]. 4 Τρῖὰ. χίχ. 11. 
δ. ὅδε ὕΡ. 94---96. δυργὰ, 4 ΝΙοοάοπ,ιϑ ὶ. 1. Αρος. Νὸν Τοβῖ. ῥ. 45. 
᾽ Τὰ, 1ἱ. 12, Ρ. 47. 8 Τ)1α, χίϊ. 24. χχὶ, Ῥρ. 6]. 69. 
5. Ζοῃοβ οἡ ἴδο Οὐδῇοῃ, γΟΪ, ἰϊ. ἢ. 852. 9 Αρος. Νοῦν Τοδβῖ. ΡΡ. 74---78. 
" Τοϊὰ. Ρ. 75. 12. Τρὶὰ, Ρ. 77. 
12 Τρῖἃ, ἢ. 44. 
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.)6 πιυδί σογίδϊ γ τμϊηἶς μῖπαι ροκϑοϑϑοὰ οὐἤἨ ΑἸἰπυιρ ΓΥ ῥόνγοσ, δηὰ ΘΟ θα Θ ΠΟΥ ἴἰο ὃΘ 
ἴῃ πὸ ποοϑᾶ οὗ 186 ρῥγοϊθοίοιῃ οἱ δἷ8 οἱϊγ. ΤᾺΪ8 ΒΘῈ 8 [0 Ὀ6 88 Ο68Γ 8 ἀδιποηβίσδιοι 
85 δ υ)οοἷδ οὗἉὨ [815 δοτί δῦ σδρϑῦϊε οὗ το οπηξ ὯΟΣ 8ΓΘ ὙΧ6 ΔΊΓΑΓΟ Οὗ ΒΥ ΟὈ])ΘοΙοη 
(δὶ οδὰ Ὀ6 τηϑδάδ, η1688 1 τ (ῶὶ Ῥοίοσ, νβο δα σοπίρδϑοὰ πἷπὶ ἴο Ὀ6 {πΠ6 ὅοη 
οὔ ἀοὰ (Μεῖι. χνὶ. 16.), γεῖ Ὑιβεὰ Β6 σαπιθ 0 Ὀ6 Δρργεμβεπαθα ἱμβουσιὶ 1Ὁ ΠΟΟΟΒΒΑΥ 
ἴο ἱπίογροβα ψῖϊ πυπιᾶη ἔογοα ἰο αὐΐοιρὲ κὶ8 τοβουθ. (Μαιϊ, χχνι. 61. σοτὶ 
τὴ Φ0ἢπ χνῖϊ. 10.) Τὸ πδιοῖ [Ὁ 18 ΘΑβῪ 0 δῆβνγοσ, ὑμδὶ πμδίθυοσ ορίηϊοη ᾿εῖοσ, 
ΟΓ ἱπά δορά δῃγ οἵ [86 δροβίἰ6β, δὰ οὔ Ὁ γιδὲ Ὀδίοσο (118 {1π|6, {ΒΘ 866 πὶ ΠΟῪ ἴ0 ατα 
οπδηροά ἰδ, απὰ Ὀγ (88 ρτγοβρθοίβ οὗ δἷ8β ἀδϑῆρονς δῃηὰ ἀδδαὶβ [0 ἴἰανθ στόν ςοοὶ ἴπ 
{Ποῖν ορίπίοη οὗ δ15 ΑἸ παι σΠΥ ΡΟΥΟΥ, οἶδα ἴμογ σοῦ ἃ ὭΘΥΟΡ 411} Βαανα ἔοσβδίκθη Ὠϊπὶ δ 
818 σγυσί Χο. 85 ὑπο ἀιὰ. Βυὶ ποίησ οἱ {818 οδηὴ Ὀ6 δυρροβοα ἴῃ {88 6486 οὗὨ 
Αὔραγυβ, το οδηηοὶ 6 ᾿πηασιηθα [0 δᾶνα αἰϊεγοα δἷ5 δθη πιθηῖϑ ἴῃ {86 ᾿Ἰπΐοσναὶ οὗ 
ὙΓΙΠ ΠΡ 50 βδογὶ δὴ θρὶβι]6. 

Αρϑιη, δοσεγαὶ μαγία ΟΥ δὲ αδουδ-οἱέεα ἰείίεν8, τιολίοἢῦ ῥγοΐεβε ἴο δὲ αὐάγεεεεά ἰο 
ϑέπεσα, διρροεο Ῥαμὶ ἰο λαῦε δέεδη αἱ ἤξοπιε αἱ (λέ ἐϊπιδ οΥ ιοτιηρ ἰλόπι; τολεγοϑαε οἰλετε 
ἐπιρίῃ (λὸ οοπίγαγῳ. ὙΠαϊ 6 νλ8 ἴβοη δ Εοιηδ 18 “πρὶ Ἰοὰ ἴῃ ἐμ6 Βγεὺ νογὰβ οὔ {π6 
ἢγοὶ Ἰοιίοτ, ἴῃ τ ἶοἢ Θθησοα [6118 Ῥδα], τ[88ὲ Βα βυρροβοά δα δὰ Ὀδϑη (οἱὰ 86 ἀϊ5- 
σοῦγβ6 ἴπδὲὶ ρβββεοὰ (86 ἀΑΥ Ὀοίοσα Ὀοίνθοῃ πὶ δπὰ 1, ΟἿ Π1ὰ8 ΌΥ͂ δοαο ΟἸ γι ββη5 
ὙΠῸ ΜΟΥῸ ργοβδοηῖ; 88 830 'π ἴπ6 ἢγεὶ ποσβ οὔ Ῥδυ} 8 Ερ 516, δηἃ ἐμαὶ ρματί οἴ 
ομθοδ᾿ β βθοοηά, ὙΒοτα δα 6115 Βίωω, Ηδ πουϊ]ὰ δηάσανουῦ ἴο ἰηἰσοάσοα δἷπὶ ἴο 
Οκβαγ, δῃὰ (δαὶ 6 που]Ἱὰ δοπίου πὶ Βῖηχ, Δα τοδὰ ονοῦ ἰοροίμοῦ βοπλο ρασίβ οὗ δ153 
ὙΓΠΙΠρΡΒ: δὰ ἴπ (μαὺ ρατὶ οὗ Ῥαδυ} δ βοοοπα, τι ογο Ὧ6 ΒΟΡΘΒ ἴῸΣ Θ΄ μΘΟδ 8 ΠΟΙΏΡΘΠΥ, 
δηὰ ᾿ἰπ ΒΟΥΘΓΑΙ ΟΙΠΟΓ ρἶδοοβ. Βαΐῖ, οἡ (δα οἴου Ββαῃά, βούθτγδὶ ρατγίβ οὐἁἩ {86 ἰοϊἴοσβ 
ΒΌΡΡοββ 80] μοί δἱ Βόπμθ, 88 Βοσθ ϑ'δηθοβδ (Εἰ ρἰβῦ. 111.) σοιηρ δῖηβ οὗ 818 δίδυϊῃ 
80 ἰοῦ" ΑὟΔΥ, δηὰ Ὀοῖ δὰ] δπὰ ϑ'δηθοδ δΓῈ τπηδὰθ ἴο ἀδίύδ {δον ἰθιῦουβ, τ μοπ μὰ 
δηὰ βυο δ ΡΟΥΒΟΠΒ ὝΘΓΟ ΘΟΏΒ018: 866 Δ0}}8 Δ(Ὦ δηὰ βιχίδ, δῃηὰ δοηθοδβ βιχίῃ, 
δουύθη, δπᾶ εἰσ ἢ ΕΡ1501.5ὅ. Νον, δὰ {ΠῸ )}7 δοίλ Ὀδοη ἴῃ (86 δβϑῆγο οἰΐγ, ποίδϊπς 
80 Ὀδ ΠΙΟΓῸ ὩΠΓΘΆΒΟΠΆΌΪΟ (80 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ [δΒαὺ {Π6Υ που]ὰ ἤανο ἀδίθα ἰδπ8: Ὑβδεδὲ 
Ὡδοά οουἱὰ ἵδογα θὰ ἴο ᾿ῃΐογτη οδοῦ οἰδοῦ πὴ ογ οοηβι8 Ὁ Ῥααϊὶ, ἱδογοίογο, 15 
δ: ροδοα ἴο Ὀ6 δηἀ ποῖ ἰο Ὀ6 δἱ Βοπιθ δ {86 βᾶπι6 {ἰπ|6, ΒΟ 18 ἃ τηλπὶ δδὶ οοη- 
τρλάϊοςίοη. Β651468 [818 σοη γδαϊοϊοη, [86 ὙΟΥῪ ἀδίηρ οὗὁὨ ὑμοῖν Ἰοϊίοσβ ὈΥ͂ σοπ5}}- 
8808 866 πὶ8 0 Ὀ6 Ὧ0 8Π18}} ονϊάθῃσο οὗἁὨ {Π6 Ὁ Βρυγ! ΟΌΒη 658, Ὀδοδιβ86 ἰζ γὰ5 8. [ἴῃς 
ὉΓΟΘΥΪΥ Ὁ Κηονῃ ὑμ8ἴ ΔΠΥ͂ ΡΟΓΒΟῺΒ ΟΥΟΡ αἰὰ 80 ; ΠΟΥ ἀ068 0η6 506} ᾿πδίδ ποθ ΟΟΟΌΓ ἴῃ 
186 ΕἸ [8.168 οΥ̓͂ ϑοηδοδ, ΟἸΘΘΓΟ, ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΥ ὙσΊΟΣ. ΤῸ ὙΠΟ Δ ΤΑΥ͂ δά, ἰδδῖ, 
ἴῃ ἴΠ686 οἰ γ8, ΠΟΤ δ.Ὸ δοσογαΐ πιϊδίακος ἴῃ [6 Ὡ8π|65 οὗἨ ἴπ6 ΘΟ 580}8 ὙΠῸ 8.6 πχθῦ- 
«τἰοποᾶ ; το Ὦ ΟἰοαΥΥ ὑσονα (μαὺ 686 ΕἸ ρ1511608 οουὰ ποῦ αν Ὀδθϑῃ υυσὶ θη ὈΥ̓͂ 
Ῥδ] δηὰ ϑδποοα. ᾿ποῖδου οἰγουπιβίβϑῃοθ8 πε] οἢ ρτονοδ {π6 ΕἸ 8.168 δϑοσ δθὰ ἰὸ 
ἀΠ6 Δροβὶ]ὶα ἴο Ὀ6 8 ργΌ88 ΌΓΘΟΓΙΥ, 18 {ΠπΔὺ ἐμὰ ἰαιθσ 158 ἱπίτοὰποθὰ 88 ᾿πέγοδην 
ϑϑηθοῦ ποὺ ἰο νϑηΐυγα ἴο ΒΆΥ ΔΗΥ͂ ΤΙ ΠΟ ΠΙΟΤῸ ΘΟΠΟΟΓΩης Εἷἰπὶ οὐ [πΠ6 ΟΝ τ πίη το ὶ!- 
δῖοη ἴο Νόσο, ἰδὲ Βα δου] ὰ οἤδηα μ:π.} Νον 1ὐ 8 πἰίονὶγ πω ργοΌΔ 16 ἐμαὶ ῬῬδυὶ 
που]Ἱὰ οὈδίγυοϊ βδπθοδῦ ἴῃ ἢΐ8 ᾿πίδηιοἢ8 οὗἁὨ ΓΘοοτα ΘΠ ἀϊησ ἐμεϊδειαηῖιν ἴο 186 οιἴῃ- 
ῬΕΤῸΥ Νόσο; δηὰ 1{ 18 ἀΙ ΓΘΟΪΥ ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴ0 δὶ Κπόονῃ δπὰ οοηϑίδηςξ Ζ68] δηὰ δπάθα- 
ὙΟΌΓΒ [ῸΓ ἰ[8 ργοραραίίοη. ουἱά Βα ποῖ ταῖδιον μαᾶνθ το)οϊοθὰ 'ἱπ 80 ργοῦδοῖα ἃπ 
ορροσίυμ!Υ οὗἁ βργοδλάϊηρ ἵπ6 Κπον]οάρσε οὔ ΟὨτῖϑε, ἀπὰ ὈΥ [86 πιϑδὴβ οὗἨ οῃ 8 30 ἤθδν 
ἴο, δπὰ 80 τηυοἢ ἴῃ ἔδνουν ὙΠ}, {Π6 ΘΙΏρΘΓοῦ, ματα ργοσυγθα [86 ΠΟΥ ἔῸσ δἰπιβο! 
διὰ {πμ6 οὐβοῦ Ομ τ βύϊδη σοηνοσὶϑ οὗὁἨὁ Ἵχογοϊβιηρ ἐμοὶ σοϊσίοπ ἔγθοϊγ ὃ Τὸ ἱππασὶπα 
186 ΘΟΠΊΓΆΣΥ 18 0 ΒΌΡΡΟΒ6 ἴ86 δροβίϊθ δὲ οῃςθ ἀοίδοξινα ἴῃ μὶ8 γσγοραγάβ ἴο δἰ πιβοὶ ἢ δπὰ 
με νι Βοἷα θΟαΥ οὗἁὨ ΟἸγβδη8, δὰ δοίϊηρ ἱπ ἀϊγοοῖ οοηἰγδαϊοςοη ἴο ἔπ 6 ὙΒοὶα οὗ Ἀ15 
οοηδαςῖ, δηἃ Ζρορϊίουβ δηδοαυουσ ἴο βδάνδησα {86 ἰηΐοσγοϑίβ οὐὔἁἩ Ομ υιϑιϊδηι ἐγ. Βαῦ, 
Βοβι 65, 1Ὁ Β85 ἽἊΡ ῃρα ΒΕΓΘ, 88 ΘΟΙΩΙΔΟΏΪΥ ἴῃ ΒΟ ΟΆ868: ΒΩ ΟΥ̓ ΤὨΘΙΔΟΤῪ ὈΘΙΓΒΥ9 
ἴ8ς ἀϑουλὴ Α βου 86 ΔΙ ΠΟΥ, 80 πη]κα Ῥϑαϊ, ἰπ {{18 οἷδοθ τῖβιθ8 ποΐ ἴο ἀ15- 
ον Γ [88 τ ϑάαῃ ταϊσίοη ὕο [6 Θιυρθτοσ, γοῦ ἴῃ δποῖμον Ὁ ρίβε]θ, νἱζ. (Π6 βίχ(ἢ οὗ 
Ῥδαϊ, Βα '8 πηδάβ ἴο δᾶν 86 ϑὅδηθοδ ἴὸ ἴδκα σοῃνθηϊθηῦ ὁρρουί μη} 1165 οὗἩἨὨΧ Ἰηδϊηυδιίησ 
ἴδ:ς ΟΒτιοΐδῃ τοὶ σίοη, απὰ {πη σβ ἴῃ ἕδνουγ οὔ ἰδ, ἴο Νοτο δηὰ 5 ἌΣ ; ἐμδη τς 
ποίησ σδῃ Ὀ6 8 ΤΟΤΕ τηβηϊδβὶ σοπίγβαϊοίίοη. 
, Βαμα στοβ8 δηὰ ρ]αγίπρ' δοπίγβαϊοιοἢ8 οσσὰΓ 'ἱπ (86 Θο9ρ6] οὗ ΝΙοοάοπια8. Τὸ 
Ἰηβίλῃμοα. ΟΠΙΥ͂ 056 ΟΥ̓ Ἶνγο, ὙΓΒΙΟΝ ΑΓ ΨΟΤῪ ποίοτίουϑ. [π᾿ Οὔδρ. ἰἱ. 14.2, [86 ἡπεῖνθ 
πθῃ, ΕἸΊΘΖΟΣ, Αδίθγϊαβ, Απίιοπίπβ, δο. ἀδς ΤθΘΙηβοῖγοΒ ἴο Ὀ6 πὸ ργοβοίγίθϑ, θυΐ 
Ῥοτῃ “768 ; π ΒΘη ΡῬΙΪαῦθ ἰδηἀογοὰ ἴμ6πὶ δὴ οαἱπ, δυὰ που]ὰ ἤανα μβαὰ ἔμότι βπγοανῦ 
Ὀγ ἴδο 18 οὗ Οβασ, [86} σοΐζμβοα, Ὀθδθοδαβα, ΠΟΥ 88, Ὅτ Βᾶνϑ ἃ ἰδ ὑπαΐ ΤΟΥ] ἀ8 Οὔτ 

1 ἘΡἰδὲ, νἱϊ, Αρος. Νοῦν Τοδβί. ὑ. 76. 5. Αρος. Νὸν Τοδβὶ. Ὁ. 48. 
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ΒΉΘΑΓΙΙ ΠΡ, 8Πἃ τ Αῖκ68 1ἴ 8[ 011} ἴ0 ΒΎΓΘΑΓ ; γοῖ, ἰπ οἷ. ἱν. 7., {86 αἰάοΥα, βου 068, ὈΥΙΘΒί8, 
δηά 1,ον 68 ἃγὸ Ὀσουριξ ἰῃ βυγοδσίηρ Ὁ ἴδ6 [πὸ οὗ Ονοβαν τὶ πος ΔΠΥ ΒΟΓΌΡΪΟ ᾿; δηὰᾶ 
ἴῃ ἢ. ἢ. 28.323 ΤΠΘῪ τηλῖκα Οἴθογβ, ῆῸ ΘΓῸ «(6 νν8, ΒΎΤΘΑΓ ΟΥ̓ (86 ἀοἀ οὗὨ Ἰβγβοὶ ; δπὰ 
ῬΙΪαῖα σίνοβ 8ὴ οδίῃι ἴο 8 ὙΠ0]6 9ΒΟΠΊΌΪΥ οὗ ὑπΠ6 ΒΟΥ 68, ΟὨΙΘΙ͂ ῥΓιοϑίβ, ὅσ. οἢ. χχὶϊ. 
8.3 ΤὨῚ8 560 18 8 ΤηΔη} 681 οοηϊγϑαϊοιίΙοη. Αποίδοῦ ἴ8, [δὲ ἰη οἷ. χὶ. 1ὅ.2 ῬιΪαῖο 18 
ἰηϊτοάπιοοα 38 τη ὶπρ' ἃ ΒΡΘΘΟἢ ἴο {πὸ 9678, ᾿π τ ΒΊΟΣ δ ρίγο8 ἃ τὰ δηὰ 7ι8ὴ αὐδίσδοϊ 
οὗἩ «δὲ ΟΙὰ Τοβίδιηθηϊ Εἰ ϑύουυ τοϊατηρ ὕο 186 Ιδγϑο 68, ν1Ζ. πρδὶ οα δδὰ ἀοηα ῸΣ 
{Ππθ, δηὰ ον μον δὲ Ὀομανοὰ ὑβοιηβοῖνοβ ἴο ἷπι. Ἀμβογθδϑ (Π6 βᾶῖμα ΡιΪαῖο, 
ςἈ. χχῖ. 2.ὅ, 18 τοϑάδ ἴο Ὀ6 ΡΟΓΙΘΟΌΥ Ἰρηογδηῦ οὗ [86 Β1Ό]6, δηὰ ΟἿΪῪ ἴο μαν δοαγὰ 
Ὀγ τορογῖ ὑπαὶ {βογ6 γ͵8 δ ἢ 8 ὈΟΟΚΧ: ΟΡ οδὴ ἱξ Ὀ6 βαϊ ἃ, {παῖ δ διο ΠΘΓΘ ΟὨΪΥ 
τοίου ἰὸ ἴπ6 ΒΙΌ]6 Κορῦ ἴῃ 186 ἴδιρὶα; 0. [Π6 ΙΩΔΠΠΟΥ οὗ ΒρΡΘΘΟΝ ΒΒΟΝΒ ἢ6 γγ88 
Ἱρηογαπῦ οὗ (86 σοπίθηΐϊβ οὗἩἨ {86 ὈΟΟΚ: 1 μᾶγο μβοασὰ γοι δΥᾳ 8 οοσίδίη ὈΟΟΚ, ἄτα.) 
δα (ἢ}8 18 ἱπ ἰἴ86] σΘΥῪ ῬγοῦΌΔὈΪα. 

Ευγίδον, Τ8 ὈΟΟΚ σΟμ ΔΒ ΤΔΩΥ {ΠῚ ΠΡ ΘΟΠΊΓΆΓΥ ἴο ΚΉρΡΤῚ ἰγαῖμ8. ΘυςὮ ἰ8 ἱπηἀοοὰ 
186 σ8ο]6 οὗὨ ᾿ἴ, Ὀοβ᾽ 68 τ μδῖ 18 ἀκοὰς ουΐ οὗἩ ουῦ Ῥτθεθηῦ ροηυΐϊηθ σοβρεῖθ. 80, 
ἴου ἰηδίδποο, Μ0}}} ογοᾶάϊς {π6 Ἰοι σ᾽ ϑίογυ, οἷ. Χυ.---χυ".6, οὐὗ ΟὨγΙδ᾽ 8 σοῖς ἀοπη ἰοὸ 
ΠΟΙ], δηα 4}} {πΠ6 γοπιδηῖο Γι Ό]Ου 8 το αὐ οἢ8 οὗ δῦ ΠΑρΡρΘηΘα ἴῃ σοηδοαῦθηοσ οὗ ᾿ὲ ἢ 
ὝΥ̓ΒΟ σὰ} Ὀδ ανα 18Παὺ ΟὨγῖϑὲ ἴμθτο β'ρτιοα Αἄδιλ δῃὰ ἴἢ86 Ῥδιγιαυο 8 8 (86 βῖρσα 
οὗ (6 οΟΥΓΟΒ8, δηὰ {μδὶ 411 {86 Βοῖὶγ Ῥαισγίαγο 8 το ἴῃ 61} 1}} (δὶ {πιὸ ἢ ἄζα. 
Βοβιά6α, ἴῃ οἵμοῦ ραοθβ {β6γθ ἃγὸ ποίογϊουβ ἐδ βϑο ΟΟαΒ; 88 ὑΠπ80 18, ἴο πιᾶῖκα [ῃ6 {6 078 
ὈΠογϑίδηα οὐν ϑανί ΟΣ, Δ8 βΒαυηρ ᾿μαὺ Βα που]ὰ ἀββίγοΥ ϑϑο᾽οπιοπ᾿ 5 ὑθπιρὶθ, οἷ. ἱν. 
4.}, πίοι. ἸΠΘΥ σου!ά ποῖ Ὀυξ Κπον Ββδὰ Ὀθθῃ ἀοδέγογθά βϑυθσαὶ διπαγο Ὑ6ΆΓ8 
Ὀοΐοτο. Τὸ πιδία ἴπ6 ἤδλα (δηϊυχίο ἰο Ὀ6 [16 ὈῬΤΌΡΘΡ 816 Οὗ ἃ τη ὙΠῸ ὁ5η16 ἴο 
Ομτῖβῆ, σθοπ ᾿Ὁ 16 σογίδίη 10 γγῶβ 116 Ὡβ8η16 ΟΥ̓ δἰθ ροβῖ ΟΣ οἷἶοσ, ἄς. Τὸ τηδκα (16 
τογ8 οὗ ἔδυ], 1 Οοσ. χν. ὅδ., Ο ἀδαίλ, ιυλεγὸ ἐδ ἐδν δἰϊπρ Ο ρταῦο, ισΐόγὸ ἰς ἐἦδν 
υἱοίογῳ ἢ ἴο ὍΘ 188 πογὰβ οὗ βαίδῇῃ, οἷ. χχὶ. ; δῃὰ [0 τηδϊα ϑίσαθο (οδ. χνὶ. δπὰ 
χυ !.}) ἴο 68 8 μἰσῃ- ῥυἱοϑί, τ δι οὶ ἰδ 15 οοσίδίη Β6 τὦ8 ποῖ. 

7. ΤὟε εδἰγιλίπο σοπίγαβέ δεοίισοόη ἐγμΐ απα ζαϊδεμοοά ἐδ παξμγαϊίῳ 
λεϊσλίεποα, ιοῆεπ ἐΐοβε Ῥαβϑαφέβ σοπὶθ ἈΠῸ σοπδιεγαζίοπ τολίοσῖ αγόὸ 
δογτοισεά ἤγοπι ἔΐι6 σεπιῖπθ ϑογίρίιγοβ, ἀπά, ιοἰἑδ᾽ ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ ἴ665 ἀουϊαίίοπ 
ἴοηι ἐδε ογὶσὶπαΐ, αἀὐαρέεά ἰο ἐς ΡμΓΡοδο8 οΥ ἐδι6 ἀροογψρδλαὶ ιογίξογ 5.5 

Τῆναβ, {Π6 δἰ πιρ]α ἕμοῖ σοπίαϊποα ἴῃ Δίας. ἱ. 19. 15 ἀχρδηάθα ᾿βγουρῇ 8 ομδρίοσ δηὰ 
ει: Δ] οὗ {Π6 Ῥγοϊ-οναηροίοπ. Αρδίη, 186 ῥ]αιη παγγαϊϊνο οὐ 1ψυ[ 1]. 16. 15 ποῖ 
1Ππου σι κυβιοϊομῦ ἴον ἴ86 στααῦ ὄνϑηῖ, τ] ἢ νγ8 7.8 ὈδίΌΓο Γο]αῖθα, ἀπα δοοογάϊηρ!ῦ 
1 15. (8 ἱπιρτγονϑα ἴῃ ἴΠ6 (108ρ6] οὗ [6 ΤΠέΆΠΟΥ :---“ Αἴοῦ (8, το π (ἢ 6 Βῃορ μον 8 
σΔπι6, Δηὰ Πα τηδᾶα ἃ ἤτα, δηὰ ἰ86 } ὝΘΓΘ ΘΧΟΘΘαΪΡῚΥ το)οϊοίησ, ἴθ6 ΠΘΑνΘΩΪΥ Ὠοβῦ 
δρροαγϑὰ ἰο ἴῃοιη, ργαϑίη δηὰ δάἀοσίηρ ἰδ6 βυργοηθ ἀοάὰ; δηὰ 45 ἴῃ6 βῇδρδογα 9 
Ὑ6͵6 δηρσηροα ἴῃ ἴΠ|6 βῶτηα δπηρί ογταοηΐ, (86 ον δὲ 1ῃμαΐ (ἴπη6 βοοιλϑὰ κα ἃ σίοσίουβ 
ἴθ ρ]6, θθοδυβα ὈΟΙᾺ [ἢ ἰοηριι68 οὗ δῃηρ6}5 ἀπὰ τη υηϊϊοα ἴο διἰογ δῃηὰ σῃβρη 

ν ἢ δοσουηῖΐ οὗ ἰμ6 ὈϊΓΓΝ οὗ 106 [,ογὰ ΟἾγτῖ8ι. Βαϊ θη πα οἷὰ ΕΟ ΓΟ, ποσηδι 
ΒΑ 8}} ἰΠΠ686 ουἹάδπὶ ΠΣ 0]68, δὴ 6 σαᾶνγα Ὀγαΐδ65 ἴο ἀοά, ἀπά βεϊὰ, 7 ἐλαπὰ ἰΐλδε, Ο 
Οοά, λοι Οοὐ οΥ᾽ ]εγαοὶ, 7ὸν ἰλαί πιῖπο εὐο5 λαῦε 466ῃ ἰλὸ δὶγίλ ο77 ἰλὸ ϑαυϊοι" ο7 ἐλδ 
ιοογία. 10 Τα ββογῖ δῃὰ ᾿πιογοϑιησ δοοουηΐ, τ ἢ] ΟὨ 18 σίνθη ὈΥ [86 σϑηυῖπα ονδῃ- 
6[18ὲ δἱ [86 εῃηὰ οὗἩ [86 βδίῃβ ομδρίεσ, 8 σοῃβδιάογοᾶ, ὈΥ 0Π6 διῖμοῦ οὗ 8 βρυγίουβ 

ΡΟΪ, 88 ΟΥ̓ Ὡ0 τηθβῃ8 δαραυδία το ἴΠ6 ρστοδαὶ ἀἱρη! γ ΟΥἨΟΌΣ αν! ουσ 8 Ομ οίου, 
ΟΥ οαἰουϊαῦοα ἴο 86.867 [186 7.8 ΘΌΓΙΟΒΙΥ ΟΥ̓ ρίουβ ΟἸ ΓΙ ϑιΔη8. γα τὰ ἱβοσϑίοτθ 
Ἰηίογηγοα, ὑμαὺ “6808 ἴῃ ιἷ8 σοη ΓΘ ησ6 τὶ} [06 ἀοοσίογβ ἰῃ 86 ἴθρῖθ, δῇϊοτ 6ὃχ- 
ΡῬ αἰπίηρ ἴ[μ6 ὈΟΟΚΒ οἵ ἴδε Ἰανν, δῃὰ πο] ἀϊηρ {Π6 πιγδύεσίεβ οοπίδίηδα ἴῃ [86 ρτορβε- 
[164] τε ἰηρβ, ΘχὨ  Ὀϊοὰ ἃ Κπονϊθάσα 0 1688 ργοίουπα οὗ 88. ΣΟΠΟΙΠΙΥ͂, πιϑαϊοϊηθ, δηὰ 
πδίυγαὶ μἰδίονγ." Ηδποα, ἴοο, ἰῃ (86 οϑροὶ εἰσὶ αϊοὰ ἴο ΝΙοοάθστηυδ, {86 ῥαγιϊ ΑΓΒ 

ΆΑρος. Νον Τοβὲ. Ρ. 49. 5 Ἰρϊὰ ν. 6]. 8. Τ ΙΔ. Ῥ. 70. 4 Τοϊά, Ῥ. ὅ8. 
δ Τυϊὰ. Ρρ. 69, 70. 4 Ἰυϊὰ. Ῥρ. 68---66. Ὅ [νὰ Ρ. 49. 
8. Βρ. Μαιιγ᾽ 8 ΠΙαϑίταίίοη, ΡΡ. 48, 49. 
9 ΟΠ. χὶϊὶ, χιν. οὔ 186 οἀϊπίοη οὗἩἨὨ Εδδυοΐυδ, Ὀαὶ χ, χὶ. οὗἨ τὸ Αρος. Ν. Τ. Ρρ. 14, 1ὅ. 
9 ΙηΊΆΠΟΥ, ἰ. 19---2]. (ἷν. οὗὁἨἁ ΕΔΌτΙοἰ 88 οἀ το.) Αρος. Νοῖν Ταβὲ. Ρ. 22. 
" (οβροὶ οἵ ἰδ ᾿πίδπου (ἱ. 11}. οὐὁἁἨ Εαρτὶςϊ 8), χχ. χχὶ. οὐ Αρος. Νεν Ταβίδμοηϊ, 

ῬΡ. 39---41. ΤῊΘ Ἰδίίοσ μασὶ 'ἰβ 50 ουτίουβ, δῃὰ ἔοστηβ βῃςι ἃ σοπίσγαβὶ ἴ0 {Π|6 ΒΟῦΌΟΓ ΠΑΙΤΘΩ͂ΥΟ 
οὗ ἴδιο βδοσοὰ Ὠἱδίοσίδηβ, δπὰ ἰπάθοὰ οὗὨ δ]] βοτίουβ ἢἰβίοσυ, ἴπαὶ ΜῈ Ἵδηηοῖ γεβὶϑὲ ἴπ6 (εἸη 
ἰϑείοη οὗὨἉ Ἰσδηδοσίθδίης ἰ. “ ΒΘ ἃ οαγίδίῃ δϑίγοποιποῦ ὙΠῸ 788 ῥγοϑουΐὶ δυκοὰ [86 1ογὰ 
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οὗἩἨὨ οὖν ϑανίουτ᾽ Β ὑγῖδὶ δΓθ δηυτηογαίθα τηοϑὺ ἔ}γ, {π|6 ὑθβ Ἰ ΠΟῊΥ οὗὨ [πΠ6 τυυῦϊξηραθος 
ὈΟΐΝ ἴον δῃὰ διραϊηβύ μϊπὶ 18 ρίνθη αἱ ἰδγρθ, δῃὰ [ῃ68 Θχροβίυαιοῃβ οὗ ΡῬιϊδῖα στ ῖτὰ τ86 
“68 ἅΓ6 σουοογά θα 18 8 σα 6 688 Θατ4] ἴο (μοῖν ἱπηαρτηρα ᾿τρογίδμοθ. Απά 85, 
ἐπ ὑπ6 ροπαΐῃα Πἰβύουυ οὗὁἨ ἔπ6886 ὑγδηββοιοηβ, (86 Βοπηδη ΘΌΨΟΤΠΟΥ ἰ8 Τοροσίθα ἴὸ 
ἰἰᾶνα ραΐ ἃ αυσβίίϊοῃ οὗ οοῃβι θυ] 6 ταοιηθηῦ, ὕο 1 οἢ; οὐν ϑανίουν σου οιβαΐθα πὸ 
ΒΉΒΥΘΙ, ΟΥ ἴἦμ6 δυδηρο ἰϑὲ8 βᾶνθ 18]]6ὰ ἴο τϑοογὰ ᾿ΐ, [8688 (Ἀ]5:Ώογβ αν Ὁδβουρῃς 
ῬΓΌΡΟΣ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 80 Θβ86ῃ [18] ἃ ἀδέβοί. “Ῥι]δίθ βαῖ ἢ} ππίο δῖπι, Ῥζλαέ ἐδ ἐχιώὰ ἢ 
“6808 8814, ΤᾺ ἐδ ὕγοπι ἤδεαῦθη. ῬΙαῖδ βαϊὰ, Τλογοζογο ἱσλ ἐξ ποὲ οὴ δαγίὰ ἢ 
“6808 βαῖ (ἢ υηίο ῬΙαία, Δεῖϊουο ἐλαὶ ἰγιμὰ ἐδ οπὶ δαγίλ, απιοπρ᾽ ἐλοδε ισῖο, τολεπ 
λαῦο ἐδ μοισον' ΟΥ̓ 7μάρπιδηΐ, αγὸ ρουεγποά ὃν ἱἰγιΐλ, απά ζύγπι γὶρ λέ γμάστηφηϊ.," 1 

[ἢ ἴ86 Ῥχοῦ-ουδηροίοῃ, ΠΣ ΔΥῸ ποῖ ἔδιγοσ ἐδ ἐισθῖσθ ΟἸΓΟῸ ΤΏ ΒΙΆΠΟΘΒ βίο ἢ ἔγου 
ἴ.:6 οδπομῖοαὶ ὈΟΟΚΒ, δηὰ ἰῃ [6 αοβροὶ οὗἩ ἴδε Βίγι οὗἩἍ ΜΑΥῪ δὶς οἰσουτηβίθμοοβ ὃ : βηὰ 
Ὁγ ἔν [86 ρστοαΐου ρασύ οὗ {86 ῥχοϊθβη θα (σοβροὶ οὗ Νιοοάθιμυϑ 18 ὑγδηβοσι θὰ δπὰ 
βίοϊθῃ ἤγοιῃ οὐμοσ Ὀοοκθ. Νοίδιησ σδϑὴ Ὀ6 ΤΟΤΕ ουὐάθηϊς 0 ΒΥ οπ6 ἯΒΟ ἐξ βο- 
ηυδίπιοα ψ ῖ} {Π6 βαοσοὰ ὈΟΟΪΚ8, δηὰ 888 γτϑϑδὰ 19 (σοβρεὶ, ἡμὴ μϑὺ ἃ ρτοδὲ ρασὶ οἵ 
1 18 Ὀογγονγοα δηὰ βίο θη ἔγομῃ [μβθ. ΕἸΥΘΓῪ 800} ῬΘύδοη πλυϑὲ ρογοοῖνο, {δὲ {86 

οαἴδϑὺ ραγί οὗἩ (86 ἰβύογυ οὐὗὁἨ ΟἿ βαυϊουγβ 118] 18 ἕδίκοῃ ουῦ οὗὨ ΟΓ ῥγδβθηξ 
δωρεία ποῦ ΟἾΪΥ Ὀδοδυδο 1ὖ 18 ἃ τοϊδίοη οὐὗἨ {16 βδγ6 ἔδοϊβ δηὰ οἰγουτηδίδησοθ, θυξ 
8180 ἰπ 18:6 ΨΘΥΥ͂ βδ6 ὙΟΓὰ8. δπὰ ΟΥ̓ΘΡ [ὉΓ [86 τηοϑῦ ῥαγῇ ; δπὰ ἐβμβουρὴ μῖ8 πλλγ Ὀ6 
Βυρροβαὰ ὑο βᾶτψβα ᾿δρροπθα δοοϊἀθηΐδ]]γ, γοὺ 10 18 παχὺ [0 ἱπῃροββὶ Ὁ]6 ὕο ΒΌρροδβε δ 
σοηϑίδηϊ ᾿ΙΚΘΠ 688 ΟΥ̓ ΘΧργοββίοῃ, ποῦ ΟὨΪΥ ἴο ὁΠ6, θᾳαΐ Βοπηθίϊπηθ8 ἴ0 οπμθ, δηὰ βοῖπθ- 
{}π|68 0 ΔηΟΙΒΕΡ οὗὁἨ Ὁ δνδηροιβῖϑ. [1η βμογῖ, 86 δυΐβοῦ βθθπ8 0 αν ἀδβισῃθὰ 
ἃ βογὺ οὗὨ δοδίγαοῦ οσ σοι ρθη πὶ οὗ 41} τοῦ 6 ἰουπὰ πιοϑῦ σομβι ἀογβ Ὁ] ἴο Ηἷα 
ῬΌΓΡΟΒΟ ἴῃ ΟἿΣ 0 (ἀοβρο]β; ἱδβουρὰᾷ μὲ 8ὰ8 Ὀυΐ ΔΥΚΜΔΓΑΙΥ δδουρὰ μὰς Σὲ 
τοροίβον. 

Βυΐύ {86 τχοϑὺ βδαρυδηΐ ᾿πϑίδποθ, ροσθαρβ, οὗ ἔγαυδυϊθπΐ οοργῖπρ, 
ἔτομι [86 σδῃοηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ, 18 ἴο Ὀ6 ουπα ἴῃ [86 ργοίθηἀθα Εὑριβ]6 οἵἅ 
Ῥδὺ] ἰο 80 1,Δοαϊοδϑηβ, δἰ πηοϑῦ ΘΥΘΥῪ συ γβ6 οἵ τ ΠΟ 18 ἴΔ ΚΘῺ ἔγομι 
ἴῃ ρστοαῦ Δροβί!  Β σϑῃυῖπο ΓΙ ηρ8, ἃΒ8 Ὑ011] ἀρροαν ἴσου {π6 Π]ουσίησ 
οΟἸ]αἴΐοη, τοι ἰ8 ἰάκοὴ ἴοι Μγ. «“οη688 ψοῦκ οὐ (Π6 (ὐδῃμοι", 
ΠΟ86 ὑγϑηβίαἰίοη 18 σοργιηἰθα πιβουΐ Δοκπον]οαρτηθηΐ ἴῃ (6 Αρο- 
ΟΡ] Νὸν Τοβίδιμθηί, ὃ 

Τὴε Ἐρίδιϊο 9.7 5ι. ῬΡαιὼ ἰο ἐλ Ζαοαϊ- ΤΖΆλε ρίαορεε ἱπ δὲ. Ῥαιϊ8 σεπυιης Ἐέξίζες, 
Οραπ. 6 δοϊαϊἧῳ ἐλαΐ ἰοίδο ἢ λιϊρρίαῃξ, ομέ οἔ 

ιολϊοὶ ἰλὶδ ἰο ἰλοὸ Ζιαοαϊοοαπ τρὰς σοπι- 
»ιοὰ. 

1. Ῥαὺϊ δὴ δροβίϊθ, ποί οὗἩ τβθῃ, Ποῖ ὑΠῸΓ Ὶ, Οα]δί. ἱ. 1. δὰ] δὴ δροϑβίϊο, ποὶ οἵ 
ὉΥ τῆδῃ, Ὀὰῦ ὉΥ “681. ΟἸισΣβὲ, ἰο 116 Ὀγ6- τΏΘΏ, ΠΟΙ ΔΓ ὉΥ τηδῃ, Ὀὰὺ ΌὉΥ ΨΦ6508 ΟἸσίῖξε, 
{γοη τ ΒΙΟἢ ΔΓ6 αἱ 1,δοάϊςρδ. ζο. 

2. ατδοα Ὀ6 ἴο γου, δῃὰ ρβϑᾶοθ ἔγοτλ 2. Οαϊαΐ. .. 8. ατᾶροα Ὀδ ἴἰο γου, απιὶ 

26888, “ὙὙΒΕΙΒοΥ ἢ μδὰ δια άϊοά ΔΒ ΓΟΠΟΙΩΥ ῦ᾽᾽ ὙΠΟ Ι,ογὰ “76δ118 το ρ 6 ἃ, δηὰ τοϊὰ Πἰπι [86 
ΠΌΠΙΡΕΓ οὗἨ [26 Βρίογ68 δηἃ ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ὈΟάί68, 88 8180 ἐπεὶσ ΙΔ Ί] ΑΓ, ΒαῦδΓο, δπὰ δοχτ]θ 
ϑροοΐ ; {ΠΕῚΓ Ῥγορτοβϑῖνο δπᾶ σοϊγορτααθ τηοιΐοῃ ; ἐμ ῖγ βῖζα, Δη ἃ 86 ΎΥ̓ΘΓΆΙ] ῬΓΟΡ ΠΟΒΕΟΔ ΟΣ ; 
δηᾷ οἵδοῦ [ΠΣ ηρΒ, ἡ ἰς}} [6 τοδβοῦ οὗ τηδὴ ᾿δὰ πόνον ἀἰβοονοσοὰ. ὙΠΟΓῸ νγδ8 δ]50 διηοηρ 
τποῖὴ ἃ Ρἢ ἸΟΒΟΡ ΟΥ̓ γγ0}} 8.111 πῃ Ρηγβὶς ἀπά παΐασγαὶ ῬἘΠ]ἸΟΒΟΡὮΥ, το δϑκοὰ τη Τοτά 
96819, “ ὝΟΙΒΟΣ 6 δὰ δια ἀϊοα ρἢγδὶς ᾽᾿ Ηθ τϑρ]οδά, δηὰ ὄχρ)αϊηοὰ ἴο εἶτα ρῇῃγπὶςβ δηὰ 
ΤΩΘΙΔΡὮΏΥΒΙΟΒ, 8180 1Π|086 ἰΐηρ 8 ὙὮΪΟΪ σογο δῦονθ δηὰ Ῥθίουυ (ἢ6 μοόνασ οὗ πϑίτσο ; 128 
ῬΟΤΟΙΒ αἷβο οὐ [6 Βυάγ, 118 Βυτηοῦγθ, πα (δΠοὶν οβθοιβ ; 4180 τῇῆο πυτῈΥ οὗὨ 118 Το ΓΒ, 
δηἃ Ὀοηδ68, γοΐη8, ἈΥΓΟσΊ 8, δηὰ ΟΓΡΟΒ ; [6 ΒΟΥΘΙᾺ] ΠΟΙ ΒΕ π 1008 οὗἁἨ ὈΟΑΥ, δοῖ ἀπά ἀτγ, οοἱὰ 
δηἃ τηοΐβῦ, δηὰ 116 Το ἀοηοΐαδ οὗ ἴΠοπὶ : ΒΟΥ 1ἴΠ6 ΒΟ] ορογδῖϑα ρου ἴμο ὈΟΑΥ͂ ; νῆδὶ 1ϊς 
ὙΑΓΙΟΌΒ ΒΘηΒ8 008 Δηἃ δου 0168 γοΓΟ : (ἢ 6 ΤΔΟΌΠΥ οὗὨἨ Βρβακίῃρ, ΔΏΡΌΣ, ἀοβίγο ; δηά, Ἰδβιϊυ, 
[86 ΤΩΔΉΠΕΥ ΟΥ̓ [8 σοτηροδίτ᾽οη δηᾶ ἀϊβεοϊατίοη; δηὰ ΟἸΒΟΥ {πη ρβ, νι ἃς 186 υπαογεοιδηάίηρ 
οἵ Ὧ0 ογοδίασο δὰ ουϑσ τοδοῃθά, ὙΒθη [Ππὰϊ ΡἈΙ]ΟΒΟΡΊΟΓ ἀσόδβὸ δηα "γογβιὶρρϑὰ ἴη6 1οτὰ 
Ψοδβι8, δΔηἀ δβαϊὰ, “Ο 1,ογὰ 7688, ἔγοτῃ ᾿ιοποθίοστῃ 1 νν}}} δ6 (Ἀγ ἀϊβοῖρ]6 πα βοσυδαῖ." 

1 (οδρϑοὶ οὗἨ Νιοοάθιμαϑ ἰἸ]. 11] .---14. Αρος. Νον Τοβῖ. ". 48. 
3 ΤῬΠΟΥ 816 δπυϊηογαθα ὈΥ Μγ. ϑοηδ8, οα ἴΒ6 Οδποη, γο]. ἰϊ, ρ᾽. 158--- 156. 
8. 8660 “οη68 οη [9 Οδῃοη, γ0]. ἱ;. Ρ᾽. 849, 850., ΘΓ [86 δῦουβ σομασὶ 18 οομ στοὰ 

Υ ΠΊΔΩΥ ΘΧΔΙΏΡΪΘΒ. 
4 οὶ. 1}, ΡΡ. 838--.-5ὅ. δ ΆΑρος. Νὲν Τοδβῖ. ρρ. 78, 74. 



ΟΥ̓ ἐδο ίοιο Τερίαηιοηΐ, 

ἀοὰ 186 ἘΔ ΠΟΥ, ἀπ οὖν [οτὰ 96908 
Ομ γιδί. 

8.1 {παῖ ΟΠ γῖβε ἴῃ ΘΥΟΥῪ ῬΓΔΥΟΣ οὗ 
τοῖπο, ἰθαΐ γα οοηζΐηυδ δηἃ Ῥθγβαυθσο ἴῃ 
σουὰ πογῖχϑ, Ἰοοκίηρ ἴὸσ {πὶ τ ςΒ 18 
Ῥτοπιιβϑοὰ Ἰη ἴπ6 ἀδγ οὗ υδρτηρηϊ. 

4. [οὐ ποῖ ἔπ νϑὶῃ:. Βρθθομο8 οὗ 8δΩΥ 
ἐγοῦ]α γου, πτῖβὸ ρογνοσὺ 86 ὑσαῦλ, {μαι 
(ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ἀγα γου 88:46 ἔγομῃ {86 (σα 
οὔ (6 (ἀσοϑροὶ τὶ οἢ 1 να ργθδομθά. 

ὅδ. Απὰ ΠΟΥ τηᾶ΄ (ἀοὰ ρτϑηῦ, (μαῇ ΠΥ 
ΠΟΠγΟΓΙΒ ΤῊΔῪ ἰδίῃ ἴο ἃ ροσγίδος Κηον- 
Ιεάσα οὗ τ1τΆ86 ἴγυῖ οὗἨ 1886 (ἀοϑρεῖ, Ὀ6 Ὀ6- 
ποβορηῦ, δηὰ ἀοίϊηρ σοοὰ ποῦκθ πο ἢ 
ΔΟΟΟΙΣΡΔΩΥ ΒΔ] νϑιοη. 

6. Απὰ ποῦ τῇ Ὀοηά8, ἩΔΙΟΝ 1 ΒΟῸΣ 
ἴπ ΟἸιγῖβϑὲ γα τηδηϊίδδ, ἰὰ τ ΒΙολ [ σο)οΐςα, 
δΔη( δ ρἰδα. ᾿ 

7. Εογ 1 Κπον ἐπδὺ (818 8}}4}} ἔχγη ἴὸ 
ΤΥ βΑἰνδίίοη [ὉΓ δυϑσ, ὙΔΙΟΩ 88}8}} 6 
Τῃγουρἢ γοῦ ῬΓΔΥΘΥ, 8ηἀ [86 ΒΌΡΡΙΥ οὗ 
186 ΗοΪγ ϑρ γῖ. 

8. ΥΒείθον 1 ̓ ῖνα οὐ ἀϊδ ; ((07) ἴο τη8 
ἴο ᾿ἷνα 584}} θὰ ἃ 136 ἰο ΟἸ γίβί, ἰο ἀϊα 
Ὑ}}} θα 7ογ. 

9. Απᾶ οὺρ Ἰιογὰ Ὑ1}} σταηῦ τὰ δἷ5 
ΤΆΘΓΟΥ, (Πδὺ γ6 ΤΩΔΥῪ Βδᾶγο [86 βδιηθ ἰουθ, 
δη Ὀ6 ΠΟ. 6α, 

10. ὙΠογοίοσο, ταῦ Ὀοϊονοά, 88 γε αν 
᾿ρατγὰ οὔ [86 οσοτγαΐηρ οὗ 186 1,οτά, 80 1 η Κ 
Δ δοῦ ἴῃ ἔδασ, δηὰ 1 884}} θὲ ἴο γοιυ 
[π δίθγηβὶ ; 

11]. ΕἘὸῸὸΣ ἰδ ἴ86 ἀοἂ, ψμὸ ποσκοίδ ἴῃ 
γου; 

12. Αμὰ ἀο 4]] (πΐηρβ τἱϊβουΐ βἰη. 

Ὀοϊονοά, 
ῃχιβί, δηὰ 

185. Αηὰ ῶἢδὲὶ 18 Ὀδδῖ, τὴ 
Ταὐοῖοα ἴῃ (86 ],ογὰ Φ6δβυβ 
ανοϊὰ Δ}} ΘΙ ΤῊ γ ποτα. 

14. 1,οῦ 411 γοὺγ τϑαυϑδίβ Ὀ6 τηδᾶθ 
Κηονῃ ἴο αοά, δηὰ ὃ6 βίθδαγ ἴῃ 186 ἀοο- 
{τῖπα οὗ ΟΒγίϑβε. 

16. Απὰ τῇὰϑαίβοονον {πὲ Πρ8 Ἀγ βουηΐ, 
δηἃ ἴσα, Δηα οὗ ροοὰ τοροτγῇ, δπὰ οἰιαϑβίο, 
δηὰ )υδῖ, δηὰ ἰονοῖγ, (8686 ὑ]ρ8 ἀο0. 

16. Τηοβα ἐδ ηρβ τσ γ6 Βαᾶνο μοαγά, 
δ τοοοϊνοα, Ἐπ ΠΚ οὐ {8686 ἰδίηρπ, δὰ 
ῬοδΟΘ 584}1} Ὀ6 τι γοιῦ. 

17. Α] 186 βαἰη(β βαϊαἴδ γου. 

18. ΤῆΘ 6 οὗἩἨ οὖν ]οτὰ Φεδὺ8 
Ομ γιϑὺ Ὀ6 τ ἘΠ γοὺγ βρὶγιῖ. Απιθη. 

19. ὕδυβο {8189 ἘΡι58]6 ὕἤο Ὀ6 τοδᾶ ἴο 
ὅς Οο]οπβίδηβ, δπὰ [86 Ερ'5}6 οὗ ἰδ 
Οὐ] οβϑίδηθ ἴο Ὀ6 χοδὰ σοὺς γου.. 

δ28 

66 ἴτοπι σοάἂ δα ἘδίΠΟΡ, δηᾶ. οὐν 
ογὰ Ψ68ὺ8 Ομ γιϑῖ. ὅθε {86 βδτηθ 8180, 

Ἀοηι. ἱ. 7.: 1 Οον. 1. 8.; 2 Ὁον. ᾿ἰ. 2.; 
ἘΡΒ. ἱ. 2.; ῬΒΙ]. ;. 2. ; ΟἹ]. 1. 2. 1 ΤὮΘΒ8. 
ἷ. 1... 2 ΤΏο98. ἱ. 2. 

8. ῬὨΠ]. 1. 8. 1 {88ηΚ τῶ αοα ὑὕροη 
ΘΥΘΓΥ͂ ΣΘΙΩΘΙΛΌΣΆΠΟΘ Οὗ γου, ΤῸΓ γὙΟῸΓ ἴδ] - 
Ἰονβαῖρ ἰπὰ [86 6ο053ρ6], ἔτοπι (86 ἔχει ἀαῪ 
ὉΠ] ποῦν, ἄτα. 

4. (αἰαὶ. 1. 7. ὙΒΟγα 6 βοῖῃθ ἰδὲ 
ἰγσοι Ὁ]6 γου, πὰ που]ὰ ροσυογί (μ6 ἀοβρεὶ 
οἵ ΟἸγὶβὶ, ὅχο. 

θΘ. ῬὨ].., 18, Μγ Ῥοπάβ ἱπ Ὁ τγῖβέ ἀτὰ 
τηδηϊίρβί. 

7. ῬὨΙ]. 1.19. Εον 1 Κπον (δαὶ {8:15 
8841} ἐὰγη ἴο ΤΩῺΥ βαϊναϊΐοη ὑβγοΌ ΡΒ ὙΟῸΓ 
ῬΓΆΥΘΟΓ, δηὰ 8.6 ΒΌΡΡΙΥ οὗἩἉ 186 ϑριγιῦ. 

8. ῬΒΠ]. 1. 20,21. ὙΒΟΙΒΟΡ 10 Ὀ6 ὉΥῪ 
18 οὐ ἀθδίι, ὉΣ τὴηα ἴο ᾿ἶνα 18 Ομ γδί, ἴὸ 
ἀϊδ 18 ρβίη. 

9. ΕἘΠ]. 11,2. ΤΒαῦ γα 6 ΚΘ. ἀοά, 
Βανίηρ [ἢ6 5816 ΙΟΥ͂Θ. 

θ6- 10. ῬὨ]]. 1,,.12. ὙΒογοίοσο, πὰ 
ὦ ὅτο, Ἰονθά, 88 γ8 βᾶνθ δἰ γδῪβ ΟΌΘΥ 

ἩΠΟΣΚ οτἱϊ γοὺ βαϊ υδίϊοῃ τ] [δΔῚ : 

11. ῬὮ]]. 1"). 18, ἘῸΣ ἱξ 18 σοὰ σψδο 
π ΟΣ Κοι ἰη γοῦ. 

12. ῬΒῚ]. 11. 14. 1)0 81]1 ἐπίηρβ τὶ δου 
ΤΩΠΤΙΟΤΙ 9, δια. γΣ. 16. (Πδῦ γα ΣΩΔΥ ὈΘ 
ὈΪΔΙλ61688. 

18. ῬἸ]. ἢ}. 1. ΕἼΏΔΙΠΥ, τον ὈγοίΒγϑα, 
Τα)οῖςα ἴῃ {86 1,οχά. 

14. ῬΆὨ]]. ἱν. 6.ἁ 1,οἵ γοὺγ σϑθαυοβίϑ ὉΘ 
τηδὰθ κποόνη υπΐο αοά. 

16. ῬΆ]. ἵν. 8. ΤΥ Βαίβοονουῦ {μἰηρ8 ΓΘ 
Βοηοϑῖ, ὙΠαίθοουοῦ ἐπὶ ηρ9 ἀγὸ δὲ, Ἡμᾶς. 
ΒΟΘΥΘΡ ΤΠ Ώρ5 ΔΓ6 ΡΌΓΟ, Ἡμδίϑοσνο ἰμηρ 
ἄτα ἰονοῖγ, Ἡμδίβοουοσ ὑδ! ΡΒ Ἀγ οὗ ροοὰ 
ΤΟ ροΓῖ, δα. 

16. ῬΒ]]. ἐν. 9. ΤΒοβα (δίηρθ 810} γ8 
αν Ὀοὶδ ἰοραγσγῃοὰ δηὰ γχοἼοοϊνοα, δῃὰ 
Βοαγὰ δηᾶ β6θῃ,---ο, δὰ ἴμ6 ἀοὰ οὗ 
ῬΘδς6 888}} Ὀ6 πεῖ γου. 

17. ῬὨΪ. ἦν. 22. ΑἹ] τὰς δαἰηιδϑ βαϊαΐα 
ο. 

Ἶ 18. Οαϊδί. νἱ. 18. ὙΤΒδ στϑοο οὗ οἿΓ 
Ι,οτὰ 9688 Ὀ6 πῖῖ γουγ δρισῖῖ. Απιθη. 

19. 6]. ἰν. 16. Απὰ πβθῃ {818 ἘΡί8ι16 
8 τοδὰ οωοηρβὶ γοῦ, σδῦδθ ἐμαὶ 10 Ὁε, 
Τοδὰ 4150 ἰπ 1.6 οδυσοῖ οὗ (86 [ζδοα!οολῃ8 
δηὰ ἰδεῖ γ6 ᾿Κονῖθθ σοδὰ 80 ἘΡίδι16 
ἤτοτα 1ζδοά!ο68. 



δ24 ΟἈἡ ἐδ “μοογυρλαὶ  δουοὶδ 

8, 7, αδίἶἷγ, α5 ἐδ ογοαϊ έν ὁ ἐλο φοπμῖπο δοοΐδ οΥΓ᾽ ἐδε Λῆειο 7 εεία- 
πιοπέ 18 οδίαδίϊδλεά ὧν ἐδλα αοσεομπίς 9} σομηΐγῖε5, σΟΌΦΥΠΟΥ, τγέποες, 
Ῥεορῖο, δα. ἐλεγοῖπ οοπέαϊποά, δεῖς σοηλγ πιοα ὃψ δε τοίαξϊοπις ο εοη- 
ἐδ ΡΟΥαΥΨ τυγεΐεγ8, δοίῇ 7γίεπαβ απα ὀποπιῖες ἰο Οὐγιδέϊαπε απὰ Ολτίεί:- 
απὶΐν (απ 6βρεοϊαϊίμ ὃν ἐΐδ τοϊαξίοη οΥ ἠἀοδέϊίε τοϊίεγ 8); 80 ἐλε ξριεγχίοαΣ- 
π685 0Υ ἐλο ρβεμαο-ευαπφοϊϊοαϊ τογέϊηε ἐβ ἀσπιοπδίγαίεα ὃψ ἐλεῖγ οοπέαϊπὲπτ 
ΘΕΟΒΘ. ΒΑΙΒΕΗΟΟΘΒ, ἀπά δίαξεπιεπίβ τοσοῦ ἀγε οοπίγαασϊοίεα ὧν {ἐλε 
παγγαΐΐυο8 0} ἐΐο86 τογϊίξεγ8 τοῦο 106 γ6 σοπέομιρογαγψ το ἐδ σιερροεεά 
αμέλογδ Οὗ ἑλφηι. 

ΤΠυ8, ἰὼ ἴδ6 ἐουτίμ οὗὨἨ ϑβ'θηθοδβ ΕΡ 5.168 ἴο Ῥδὺ}}, γα σεδὰ {πα ἐλδ Ἔτη ῬΕΤΟΥ 
(Ν γο) ισαϑ ἀεἰὶρ λέοεά απᾶ διισρτγίδοά αἱ ἐλο ἰλοιιρλία ἀπά ξοπίϊπιοπίς ἐπ Ῥαυῖς ἘΡέκεϊε ἰο 
ἐλο Ολιγολοε; πὰ ἴῃ 186 Τουτὶ οὗἩἨ Ῥδ0}᾿ 8 ΕἸ ΡΙ5.168 ὑο (6 ῬΒ)Π]Οδορμοσ ὃ, ἐμδὺ τπῸ οπι- 
ῬότοΥ ἐξ δοίλ απ αὐριῖγον απ γαῦοι» 7 οὗ ΟἾἸΥ Βυ]ΔΗγ. 686 8550 ΓΓ[]ΟΏΒ ἈΓῸ ποίογὶ- 
ΟΥΒΙΥ 7αἶδο, ἀμ ΘΟΠΙΓΆΣΥ ὕο ἴΠ6 ὉΠΔΏΪ ΠΟ 8 τοδί οὗ μοί θη δπὰ ΟΒυβιϊδη Ὑυτὶϊοσε 
οοποογηΐηρ ΝΟΤΟ δηὰ δ18 τορασὰ ἴὸ ἴ86 ΟΒ τ βιδη8. ΤῊ (08Ρ6] οὗ ΜετΥ οοηξδίηδ δὲ 
Ιδαβὲ ἔνγο ρτοδϑ (]βομῃοοᾶβ δῃὰ δοπίγα οι 008 ἴο ἰϑίουι δὶ ἔβοῖ ; δὰ ποί ἴδον 18.8ῃ 
ΒΟΥΘΏ ΘαΌΔΙΪΥ ο᾽ασὶηρ ᾿πβίδῃοθϑ οχὶδὲ ἴῃ {π6 Ῥβθιυάο- ροθρ6ὶ] οὐ Ῥγοϊ-ουδηρο]ῖον οὗ 
“7 4π|68 ὅ, Β'Χ ΟΥΒΟΓΒ ΟΟΟῸΓ ἰῃ ἴμ6 ἴσο ἀοϑρο]8 οὗ Ομ σι 8 [πΊΆ ΠΟΥ ὁ, Ὑ ΒΙΘἢ τοῖα ἐμὲπ σα 
ΠΟΡΟΓΙΟΙΒΙΥ ΘσΟΠΊΓΑΓΥ ἴο- ἔῃ6 Ὀοπονυοϊθηΐ ἀεδβίστι οὗ ΟἿ γ δι᾽ Β ΤΊ γδ[68, απ ἴο Βῖ5 Ῥωγε 
δηὰ ΒοΟΙγ ἀοοίσμα, τ Ἀ]ΟᾺ ΠῚ: Τονθηρθ, δπὰ φγογτηλοίθα ὑπίνοσβαϊ ομδτ Υ δηὰ 
ἴον. 1μαβϑύϊγ, ον 1 πουϊὰ Ἄχοθοὰ {86 1Ἰταϊ18 οὗἁὨ ([ἷβ ἀγϊο]6 (Αἰ ΓΟ αΥ ροσθδρ5 ἴοὸ 
πιο ἀχίθπαἀθα) 0 ΒΡΘΟΙῪ 41} [πΠ6 δὐϑυγὰ ζΔ]βθμῃοοὰβ Ἵσοηϊδι θᾶ ἴῃ ἴδε δρυΓΊΟΌ 
ὙΠ ΙΉρ8 Ὑ ΒΙΟ 6 ΒΔ ὈΘΘΏ ΟΟΠΒΙἀοΥΙ ΠΡ ; --- [Π6 Αςἰβ οὗἩ Ῥδὺ] δπὰ ΤΏθο]α αἴγοςιγ 
ἐΑἸβι ἐγ [86 ἀοοίσπεβ δπὰ ῥγδοῖϊοθ οὐἁἩ ἴ86 δροβί]θ, σοποθσιίηρ [86 μηἰαιογιποεας οὗ 
ΤΑΔΥΤΊΆΡΟ (Ὑ ΒΙΟΩ Β6 8 ΠΟΙῈ βαὶα ἴο παν ἰδυρσαῦ, ἱβουσᾷ τ[86 τονοτθθ 15 ουϊάθηΐ ἴο 186 
Τηοϑὺ ΟΌΓΒΟΥΥ͂ ΓΟΒΘΣ ΟὗὨ Ὠ18 ΕἸ Ρ18116) ; δῃὰ οοῃοοσπίησ ἰμ6 ργοασλὶπρ Ο7Γ τοοπιδη : ---- 
ἼΒΘοΪα Ὀαΐηρ βα:ἃ ἐο Ὀ6 Θοχητη βϑοηθὰ ὈΥ Ὠἷτὰ ἴ0 Ῥγθϑοῦ ἰδ 6 ἐὔοην! οὐρὰ 1ἢ γᾶ 
Ὡοῦ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴΠ6 ργϑοίϊοθ οὗ Ὀοϊῃ 678 δηὰ (θη 1168, Ὀὰὶ αἷβο ἰὸ 5ὲ. Ῥϑὺυ} 8 
Ῥοβιθνα οομμλδηβ ἴῃ Βἷ8 σολυϊηθ ΕΡΊΒ0168. Βαϊ τ θδὺ Ῥγονοϑ ὑπ6 υαὐΐοῦ βρυγίουβ- 
Π 688 ΟΥ̓ ἴΠ686 Αοίβ οὗ δὰ] δπὰ ΤΠ θοΪα, --- ̓ Γ ΔΩΥ ΓΌΓΟΒΟΣ Ῥγοοῦ γΟΣΘ ΘΠ ΏΡ, ---- 8 ἘΠ6 
ἔδου τῃδὺ δι], ἬΟΒΘ 1118 δηαὰ τυ πρβ Ὀοβροαῖκ Εἰμὶ ἴο πᾶνε ὈθΘη ἃ τἤδῃ οὗ υπῖπ- 
μίμόρρμας ὙΘΥΔΟΙΓΥ, ἰ8 Ἰηἰσοἀυσοα ἴῃ ἴθ 88 υἱϊουὶηρ 8 Ὁ] δηὰ θ᾽ θογαία ἔξε. 
δῦ Ὠ6 18 80 ἰπίγοαυοσρα 18 ανϊάθηῖϊ ; ζ0Γ ΔΙ͂ΟΣ δὴ ᾿ἰπι]δίο δοαυδὶηίδηοθ Ὀοΐπθθη 

Ῥδὰὶ δῃὰ ὙΒοοΐα δ, απὰ ὑποὶς μδνυϊηρ ἰδοπ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ ἰομοίμοῦ ἴὸ ΑΠπΈΟΟΒ , 6 ἐς 
ῬΓΘΒΘΏΓΙΥ τοϑάα ἴο ἀΘΩΥ Βοσ, δηὰ ἴο (6}} ΑἸοχδπάοσ, 1 ον ποὺ [86 ψοπδη οὗἉ ποτὶ 
γοῦ Βροακ, ΠΟΥ 068 5886 ὈΘΙοΩρ ἰο 6. Βυΐ ΒΟΥ ΘΟὨΊΣΒΣΥ 818 18 ἴο (6 Κποχ δηὰ 
ἴσιο σμδγδοίοῦ οὗ δ. δὰ] δυο ὁπα τσὶ 866. Ησ, ψ0 80 ὈΟ]άΪγ βἰοοά ἃρ ἴον τ᾿ 
ἀοίδηςε οὗὨ [86 ἀοϑροὶ πλόος 81} βογύβ οὐὗἨὁ ορροβι πο, γ8ο Βαζαγάθὰ δηὰ ἀν οτρα 4}} Ι 
ὑμίηρβ ἴον [86 βαϊζα οὗ ἀοἂ δηὰ ἃ ροοὰ οοῃβοίθηςο, ψ ϊοὰ μΒ6 ὁπάδανουγοα ἴο Κεορ 
νοϊὰ οὔ οβξπεο ὑονγαγάβ ἀοὰ δῃμὰ πλδῃ, πιοβὲ Ὁπαυθβι Δ] Παυοσ πτου]ὰ 80 θββὶὶ 
δανο Ὀθθη Ὀοίγαγοα ἰῃΐ0 80 ὕ»ΤΟΒ8 ἃ ΟΥ̓Π6, 88 ἴο τηλῖζο ἃ Βδουιῆοο οὗἩἨ ἴπ6 ογοάϊ! οὗ 19 
Ῥτοίβββίοῃ, δηὰ {86 ρβδοβ οὗ δΪ8 δοῃβοίθῃςθ, δὺ οὔθ ΡΟ 80 βἰ 'ρμῦ ἃ ὑοτηρίδιϊοη δηὰ 
Ῥτονοοδίϊίοη. ΝΙον Μ1}}} 10 6 ΟΥ̓ ΔΩΥ ἴοσγο ἴο οὈ͵δοῦ μογθ, ἰμδὶ ἰῃ 186 τϑοοϊνοά ϑοσὶρ- 
ἴπΓ68, ΑγΆμδῖι 18 βαϊὰ ὑτῖοα ἴο ἢδνα ἀθηϊοα ἢ 89 πὶ, νἱΖ. ὅοη. χὶὶ. 19. δηὰ χχ. 2. 
ὅχο,, 88 8ἰ8ο ἴβϑα80 18 βαϊ ἃ ἰ9ὸ αν ἀδθηϊοὰ ἷ8, ἀση. χχνὶ. 7. ὅζο.; δηά ἴῃ ἴδ. Νο απ 
᾿Τοβίδιηοπς ὑμαὺ Ῥοίοσ ἀδηϊοὰ 8 Μαϑίοσ, δηὰ ἀθοϊαγοά 6 ἀϊὰ ποῖ Κπὸν δΐπ), Μαϊι. 
Χχνὶ. 72.: ἴον [86 ΟἰΓΟυχηβίθης 68 ΓΘ ἴῃ ΤΩΔΠΥ Ο,868 αἰ δγοηΐ, δῃὰ Θορθοἶ ΑΙ πὶ 1818, 
τ᾽ δὰ] Δρροδζθα ποῦ ἴῃ ΩῸ ΕΣ 16 8Βὲ μϑα οοηΐεβθθα Ἀ6Γ ; οΥ ἢ δα μβαὰ Ὀδθη ἷπ 
ἀδληροῦ δε κ ἢ Βᾶνθ ΘΑΒΙΪΥ ἀο] νογθα ἢ π186} ἔτοπι ἰΐ ; ἴο ψ ὮΙΟΝ πὰ τηυϑὶ δα, ἐμῇ Ὠ8 
μιδὰ υπάβθγρομβ 8 [μουβαηα στρογ αἰ] οα] ὑγ1418 ἴου 86 βακα οὗ ἀοἀἂ δῃὰ ἃ ροοὰ οοὔ- 
ΒΟΙΘΠ6Θ, Βα ΠΟΥ͂ΟΣ ἯῸΔ8 ὉΥ͂ [687 Ὀοἰχαγοα ἰηΐο δ ἢ ἃ οΥἴσηθ. δ 

1 Ἐρίβι, γἱἢ. ἴῃ Αρος. Νονν Τεδῖ. Ρ. 76. 2 Αρος. Νὸν Τοβδί. Ρ. 76. Ἐρἰϑβί. ἰχ, 
δ΄ 3660 ἴδποπι βρεςϊβοα, δηὰ [6 ἔδιβοῃοοᾶβ ἀοίϊδοιοά, 'π ΨΦοηθ8 οὐ ἴῃθ δῃομ, τοὶ. ἰϊ. 

ῬΡ. 147---15]. 4 Τυϊὰ. το]. ἰδ. μῃ. 249----95]. 
δ ΤυΙὰ, ρὑρ. 400---402. 4 ΟΝ. χῖν. χυὶἱ]. ----ἰἶς υἱ, οὐ Αγρος. Νὸν Τεβῖ. ρρ. 80. 84. 
τ ΟἿ. χῖχ. -τονὶ!, 8. οὗ ρος. Νον 'Γϑδί. Ρ. 84.. 
6. Φοῃθ68 οἡ ἴΐπα ὕδηοη, το]. ἰϊ. Ρ. 401. Αααϊιίοπαϊ ὑγοοί οὐ 16 βρυτίουβηοβϑ οἵ (δ δρο- 

ΟΡ] τε ἰη ζ8, ἀβοσ δυο ἃ ἴο ὉὍ116 ΔΡΟΒ1108, δγὸ σίνθ ὈΥ Βρ. ΜδΙιΌΥ, Π]υϑὶ, Ρρ. δ7---65. 

- Ξπς, 



ΟΥ̓ ἐδε ΝΝειο Τεβίαπιοηΐ. δὅ25δ 

“Βα οὗ ἀΓ6 086 ΘΟΙΠΡΟΒΙΓΙΟΏΒ ἩΒΙΟΙ αἰϊοτηρίοα ἰο σαΐῃ ογοάϊέ, ἃ8 ὑ86 Γαδ ρσγοάιο- 
ἰἰοῃ8 οὗἩἨ 1886 Δροϑ0168 ἀπὰ δνυδῃρο !βίβ ; δηὰ 80 βιγικίηρ ἴδ (86 σοπίγαβὲ Ὀεύνγθθπ ἴβοῖα 
ἐπάὰ [8Π6 σοηυπα πυιηρθ, μΟ86 δ.γ}6 ΠΥ αν 80 ΒΟ ΘΒ ΠΥ οηἀοανουγοά ἴο 
186. ἥ ἄσβαγνϑβ {Π6 τηοϑὺ βοσῖουβ σοηϑί ἀθσϑίϊοπ Οὗ ΘΥΘΡΥ ΟΠ6, ἩὯΟ 18 ἈΠΒΆΡΡΙΪΥ 
Ῥτγο)υσ!οοα ἀραϊηδὶ Ὁ τ. 1 81 γ, ΟΣ (τὺ 18 δἰπιοϑὲ 88 δι81}) στο [88 ΙΓ μοσῖο ποῖ 
ΤἸθουσἣῦ 186 80}0)6οῖ που δῖ8. δἰϊθηςίου, τδοίμοσ, 1 (86 σδποπῖοδὶ Ὀοοΐκβ οὗ 186 
Νὸν Τοβίαπιοθην μα Ὀθθη 86 ῥγοἀποίζοηβ οὗἁὨ γι ῆσα οὐ ἀοἰ υβίοη, [ΠΥ πουϊὰ ποῖ 
δδνθ τϑβοι Ὁ] α {8086 ὙΓΙΟΝ ΔΓ ΔΥΟΉΎΘΑΙΪΥ 80, ἱπ βοῃα οὗἁὨ δεῖς ἀοΐδοῖβ. ΘῈ Ροβὶπρ 
1, ἴῸὉΓ 84 τπηοπιοηΐϊ, ἴο ὯὈδ6 ἃ τρδίϊοσ οὗ ἀουῦδῦ, ὈΥ τὙδοπὶ ἴπ6 οβηοηΐοαὶ ῬοΟΚΒ το 
πὶ ἴθη ; ΟΥ Δ] οττίηρ (μ6πὶ [86 οΥΘαϊ, το 18 σταπίθα [0 411 οὐδὸς τυσϊτηρβ Βανίηρ 
ἐπι βΒᾶπη6 Ἔχίθγῃδὶ δ Βουγ, {μδὺ οὗ Ὀεῖησ τὶ θη ὈΥ (86 δας ΒΟΥΒ βοθ6 πδπιθ8 {86 
Πᾶνα δἰ γαγΒ ὈΟΥΠΘ ; ὍΡΟΣ Οἰἴδ6Ὶ οὗὨ 8686 δι ρροδι(ἰοηβ, [86 τχὶΐουβ οὗ (86 Νονν Το9- 
ἰδιθηΐ οουἹὰ ποῦ, οἰἴΠ6 Ρ ἴῃ διὑαίϊοη ΟΥ δἰϊαἰϊπηηθηῖ, δᾶνθ δὰ 8Πγ δἀνβδηΐαροθ, 
ΒιιΏΔηΪ]Υ βροδκίηρ, Ὑ οι [86 ΔΌΓΒΟΙΒ ΟΥ̓ (86 ΔρΡΟΟΓΥρΡ δὶ ὈΟΟΪΒ ἬἭΤΟΤΘ Ὡοΐ 88 ᾿Ἰ ΚΟΥ ἴοὸ 
δυθ ροβδϑββοὰ 88 {δ6ῖΏβο  Υυ68; ΘΟ ΒΘΟΌΘΠΥ, 17 ἴθ6 ἄσϑὺ ὈοΟΚΘ μαὰ Ὀδοη Τουπάοὰ 
ὌΡΟΣ ἴδ 8818 οὗ δοίίοῃ, ἰδ 18 ΒΌΓΟΙΥ τγοϑῖ Πτο δ οι, 180 Βυρβεαποηξ δἰἰοιηρίδ που]ὰ 
αν δαυ δ], ἢ ποῦ ἱπηυργονθα ὕροη, ἴΠ6 Ὦγϑβι οδοσίβ οὔ ἱπιροδσῖυσο. [1 Βονονοσ, ᾿ἰ 
ΔΡΌΘΑΓΒ, ὌΡΟΩ ἃ σδπαϊα δηὰ οἷἶοδα ἱηνοβιϊσαίίοι, (μαὶ ὁΠ6 δεΐ οὗ ΟΡ ΡΟΣΙΠΟΝΕ ὈοίγδΥΒ 
ὯΟ ῥτγοοῖδβ οὗ 8 ἀδδὶρῃ ἰοὺ τ ροδα ὩΡΟῚ ΟΠ ΘΓ, 8ηἃ ὨΟ ΤΣ κ8 ὑπαὶ (6 Δα ΟΥΒ ΟΣΘ 
1Ποβοῖνο8 ἀδοεῖνεα:; τ Ὦ}16, ἢ πα ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἰμ6 ΟἾΒΟΓΒ ΘΥη06 'π ΘΥΘΡῪ Ῥδ,6 [16 
Ῥἰαϊηοδὶ ΒΥτΩρὕοτ,Β οὗ χηϊδβίαϊκο δπὰ ἔσγδυὰά : 18 1ξ {8[}γ, 18. 18 ΓΘΒΟΏΔΌΪΟ, ἴο δδοσῖ δα ἴὸ ἃ 
ΠΟΙΏΠΊΟΙ ΟΥΡΊΠ, ΡΓΟΘΔΈΟΙΪΟΠΒ 80 ΡΔΙΡΘΌΪΥ δηὰ δββθῃτ δ} γ αἰ ογοηῦ ἢ οσ, σαίμοσ, ἰδ ἰδ 
ποῦ ΤΟΙ υϑῖ, Δηὰ ανθη ῬΒΙ]οβορδίοαὶ, ἰο ταβροοὶ ἰσαἢ ἴῃ ἸΒο86 ρουξοστηδηοοβ, τ ἰοΒ 
Ὀθδῦ [86 {δτ βίϑιρ οὗἩ ΒΟΓ ἔδαζυγοβ; δηὰ ἴὸ δραπάοῃ (μοδο, δῃὰ {μο86 ΟὨΪΥ, ἴο οοῃ- 
ἰουιρὶ, ἩΒϊο Βανο ᾿πἀ 1 80]6 ὑΣ668 οὗ αροδίυγο Ῥ᾽} 

ΙΝ. τόμ (π6 ρῥγθοθάϊηρ υἱὸν οὗ {π6 ουϊάθποθ οοῃοοσηΐηρ [86 
ΔΡΟΟΙΎΡΙΑΙ ργοάυοίοῃβ, ΒΟ Βανο Ὀθθη τοργϊηἰθά, {86 οδη ἃ γοϑ 
Μ01}} σθϑαγ Ὀ6 ΘηδὈ]6 ἃ ἴο ρϑσοοῖυθ ΠΟῪ 1016 σαυδθ {Π6 γα 18, 1οϑί {πΠ6 
οΥΘαΙ Ὀ1] ΠΥ ἀπά ἱπβρίγαοη οὐ {86 σομαΐηθ ὈοΟΚΒ οὗ [6 Νὸν Τοβία- 
τηθηῦ Βῃουα 6 αδοίβαᾷ ὈῪ ὑποπι. “ΗΟ Ιλ οἢ ΒΟΘΥΟΓ ΜῈ ΙΩΔΥ͂ 
Ἰατηθηῦ [6 ρῥχο)υάϊοα, {π6 θά κηθβθ, ὑμ6 πὶ κοάμθβθ, οὐ {π6 πηάοβη- 
ΔῸ]6 ΒοΒΕ ΠΥ οὗἩἨ ΤΠο56 ΏΟ Θηΐαῦ 10 ὙΑΥΙΆΓΤΟ δραϊηδὲ {Π6 Ἰηογοϑίθ οὗ 
ΟἸγσίβδι ; μαΐονου ΠΟΥΤΟΥ Ὑ6 ΤΠΔΥ [66] αἱ [Π6 ὈΟ] 688 ΟΥ 186 Βουσλ Υ 
οὗ βοπιθ 8η01- ΟΠ ΓΙ βίη ΟΠΔΙΏΡΙΟῚΒ; Ὑ6 66] ΠΟ δἰαστω δα ἴ86 οηῃβοίβ οὗ 
ἸΠΠ 6} ἴῃ 19 αἰξοιηρίθ ἀραϊηδὲ {πΠ6 (ἀοβρθ]. γε Κηον {πᾶὶ {Π6 
οδιι86 οὗ ον δου μα8 ΔΙ ΓΟ αν βυιβίδι "θα ΘΥ̓ΟΥῪ ΒΡΘΟΙΩ6Β οὔ Αββδ} Ὁ τυ Π10}} 
συπηϊηρ; Θου ] ἃ ΘΟὨ ΓΝ 6, ΟΥ̓ ῬΟΎΘΥ ἀἰγοοῖ. 10 [18 ῃδᾷ 118 ΘΏΘΙΩΙ68 δτη Ων; 
1πΠ6 Ἰρπογδηΐ δηᾶ εὐ δ 1Π6 Ἰοαγηθα, διηοηρ {Ππ6ὸ ὈῬᾶ86 ἀπά διῃμοηρ ἰῃ6 
ΒΟΌ]6. Ῥο]τΐα ΤΟΥ͂ ἀηὰ νυ ]ραγ τ ρα] ασῪ ἤᾶνα Ὀδθη (6 ὙΘΑΡΟΠΒ οὗ 118 
Δδδααηΐ8. [ [88 Παά 118 (ἰοἾδι8, απ 118 ῬΟΓΡΏΥΤΥ, πα 1(8 Ψυ]ἸΔη. 
Απά ταῦ ψοσα {πΠῸ οἰἴοοίβ οὗὁἩἉ {μϑὶῦ ορροβδιοη ἢ Ὑἢδ βαῖλθ δ8 ὙΠ ΘῈ 
1116 “ τυ] ]οσβ ἀπὰ 6] ἀογϑ ἀπὰ βου θοθ᾽ υπτῦρα ἀσαιηβί 11--- 8 ρυτ! Ποδίϊοη 
δηὰ ἱπόῦοαθθ. [1 πα8 μαᾶ 118 ΒοΙ στο οΒ αμα 108 ΥΥ οοἸβίοῃβ, 1{ε 
Ἡυπη68 δηὰ ἰΐ8 ΟἸΡΌομΒ; δπα ψἢαῦ αἰβααναπίαρθθ πα8 11 ϑβιιβίβι θα, 
δῦ ᾿π] τῖ68. μ88 10 τοῖν Ὁ 1188 10 Ἰοβύ δὴν οὗ 118 ργθίθῃβίοῃβ, οὕ 
βοθη ἀεορτγὶνθα οὗὨἍ ΔηΥ ροτγίϊοῃ οὗ 108 τη) βϑίυ δπὰ σσαςθ, ΟΥ̓ {Π6ῖν μαίγοα 
δᾶ {ποῖν Βοβ γγ}7 Ηδα [ΠΟΥ ἃ βυβίθπι τλογο ογ 016, τροσῈ Ρυ ΓΘ, 
Βείίοσ οοπιρογίϊηρσ τὰ [16 δηίβ Οὗ τδη, δῃα ψῖἢ [86 ΔΕ ΠΟΙ ΡΘ Οἢ8 
οὗ δνοσϊαϑίϊηρ οχιϑίθησο, ο θη] ρθη ἃπα Βα ΠΕ τη, δηά ἴο εἴοοῦ 
186 τοροῃογδίοη οὗ ([ῃ6 νου], ἔον ψβῖ ἢ (ΠΟῪ 6 Γ6 80]6 ἴο ὑγθναὶ] οὰ 
τδη πα ἰο Θχοβδηρο {μ6 βυϑίοιῃ οὗ “688 οὗ Ναζαγοίῃ} γε ραΐῃ 
νυὲ 016 ἔγοπι οὔσ στοδάϊησ, Ὀὰὺ 11{{|6 ἔγοτη οὐ ορϑογυδίοῃ, 1 τ 

1 ΜΑΙ Όγ᾽ 5 ΠΙιιδιταιίοηβ, Ρ. 6ὅ. 



δ26 Οηἡ ἐδε Αροογυρῆδαί Βοοΐς 9 ἐλ ει Τ εείαπιεηέ. 

βθδῖκο τι ἐμ6 ἐγοριἀδίοηϑ οὗ ἔδασ σἤθῃ γα πα ΟΥΤΟΥ ἅγ6 οοτηθαῖ- ᾿ 
δΔηΐδ. ΑἹ] ἔδλοίβ οοπηθοίϑα σὰ (ἢ6 Ὠϊδίογυ οὗ {π6 Ὁ γιβίϊδη σα] σοι 
86 οοΟμ τ δίϊοηβ οὗ ἃ (Ἰυβ δη Β ἔδι ἢ, ἰῃαῦ [Πη6 ἀοοσίσιηθ τ ΒΙΟὰ Β6 
Βοϊΐονϑβ, 0711} τϑϑϑὺ θυ ΟΥῪ αἰΐδοῖ, δηα Ὀ6 νἹοϊοτουβ ἱβσουρῆ 4}1} ορροβὶ- 
ἰἰοη. Νο Π6 ΘΆΡΟΠΒ οδὴ δὲ ἔοτροα ὈΥ 18 ΘΠΘΠΏ168; δηα {86 
(ΘΙ ΡΟΥ 8η4 ΡούβῃΟΥ͂ οὗ ὑμοβθ συμ ]οῖ [ΠΟΥ ΠᾶγΘ 80 οἴη {γτῖβα, ὑπο Ὺ νψ}}} 
ΕὙ ἰὼ ναῖθ, ΤΟΥ Ἢ ΤΊΔΙῸΝ 0 θαί]ο; Ὀαῦ {Π6Ὺ Ὑ11] ΠΟΥΟΙ Ταῖβα 
{Π6ῚΓ ἰΣΌΡΒΙ6Β ἴῃ [Π6 Β6]4.7} 

ΤῊΘ ΔροοσΥρθδὶ ρίθοθϑ τοι παν [π8 ὈΘΘῺ ΘΟΠμΒβΙἀογοα, αν θθ θα 
ἴῃ οἰγου Δῦίοη [ῸΓ ἀρθ8, 88 ὙΟΥΘ ΙΏΔΩΥ͂ ΟἴΠΘΥΒ οὗ ἃ Β᾽Πλ}}ὰΓ Κιπά, τ ΒΟ ἢ 
αν ρογιβῃοα, Ἰθανὶηρ ΟὨΪΥ {μον Ὁ0108 ὈΘΒϊηα (Π6πὶ, 88 ἃ ταϑιλοσίαὶ 
{παὺ {ΠΟΥ ομσ6 οχιβίθα, Μδηυ οὗ ἴμ6πὶ, Ἰπά 66, βΒοοῃ Ὀθοδπιο οχ(ϊηοῖ, 
{π6 ᾿πΐογοϑῦ τ 1οἢ γ88 δ] Ὁ 1ῃ ἐποτὰ ποῦ Δβογαϊησ [Π6 τηθᾶπβ οὗ {Π6ῖτ 
Ρτοβογναίοη. Βυΐ σχ {πι|ηὶς ὑπαὺ 10 18 οὗἁὨ Βρβϑοῖδὶ ἱπηρογίδηςα, δαὶ 
Βοπλθ οὗ {116 Βρυγίοιιβ ργοάυοίϊομβ το οἰ μ6 {86 τηϊβίαϊκοη Ζραὶ οὗ 
ΟἸγιβείδηβ, οὐ {μ6 ἔἤγαυὰ οὗ ρβούβοῃβ ψἘῺΟῸ ὍὝΟΙῸ ἴῃ ΒοβΟ ν ἴο {86 
(ὐο8ρ6], βοηῦ δογοδα ἴῃ {16 ὈΥΙΠΉΠΥΘ ΟΥ̓ 1ῃ Ἰαίαῦ {ἰπη68, βου ἃ μανα 
Ὀδ6θη βανϑα ἔτοτμι ἀδδίγιοίίομ. οἷ ὈΟΟΚΒ 88 ἴΠ6 ““ (1ο8ρεὶ οὗ Μίαγυ. 
{π6 ““Ῥγχού-ουδηρο)οη," [86 “«“ (Λοβρεὶ οὗ [86 ΙπίΆμοΥ," 186 ““οερεὶ 
οὗ Νοοάοτιιβ,᾽ ““Ῥαὺϊ δῃὰ ΤΠθο]4," ὅτο, ὅζο, γα πού ΟὨΪΥ͂ ναὶ 80]6 
88 ΤΏ68ΔΠ8 οὗ Θβίδ] βηΐησ [86 ΒΌΡΟΙΙΟΣ ΘΧΟΘΊ]θηοα οὗ ἔπ6 ὈοΟΪκΒ οὗὨ ἰδ 6 
Νον Τοβίδηχοπύ, πῃ {Π6 ΘοΙηροβιίου οὗ το {π6Γ6 8 {86 πηοϑὶ δᾶ- 
ΤλΐγΆ 16 οι πδίοη οὗ ΤηΔ] ΘΒ. τα ΒΩ] ΟἹ ΕΥ͂, ΒΕΓΙΚΙΠΡῚΥ ἴπ οοηέγαβὶ 
Ὑ1} (86 Ῥυ ΣΙ 1168 ἀπα ἰγταύϊοπα! [168 οὗ {Ππ6 ΟΥΠΘΓΒ : ---- θα {ΠΟῪ ἀγα οὗ 
στθαῦ Βουν]ο6 ἴῃ δαρταθηίηρ {π6 ΘΥΙΘΠΟ66Β πα ΘΟΠΒττηϊηρ; (Π6 ῥτοοῦ οὗ 
Ουβυ]δηλτγ.2 80 ἴδγ, ἱπάβεά, ἀγθ {μι686 ὈΟΟΚΒ ἔγομα τα] ἰδίϊηρ' 'π ΘΠΥ 
ἄορτοθ δραϊμβῦ {86 θυδηρο 108} Ὠἰβίοτγ, παῖ, οπ {86 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, [6 Υ 
τηοβὺ ἀθοιἀοα]ν Θογτορογαΐθ 10 : [ῸΓ (ΠΟῪ ἀΥΘ ττιθῃ ἴῃ [86 πδῖμθ8 οὗ 
[Πποβ6,  Βοτὰ ΟἿΣ δυο ηῦιο δου ρίαγοϑ βίδίθ ὕο αν Ὀ6 θη δροβί]οβ δαπὰ 
ΟΟΠΙΡΑΠΙΟΩΒ οὗ 8ροΒβί]68; πα {Π6 0 411 ΒΌΡΡοβο {86 ἀρ, Υ οὗὨ ΟἿΣ 
Τ ον Ρογβοῃ, 8δπη4 ἐμαῦ ἃ ΡΟΥ͂ΤΟΓ οἵ ΟΣ ΚΙῺρ᾽ ΤΊ γ86]68, ἱοροίμον τ ῖ ἃ 
ΠΙΡῊ ἄδρταα οὗἁ Δυϊβουν, γα8 οοηνοΥϑα ὈΥ̓͂ τὰ ἴο δὶ8 ἀροβίϊθβ.0 [ἱ 
οὐσηῦ αἷἶδο ἰο 6 σϑοο]]Ἱθοίθα μαὺ ἔδνυ, 1 δῆγ, οὗὨ ἴπθ88 ὈοΟκ8, το 
ΘΟμΔρΡΟΒΘα Ὀαίογθ ἴπ6 θορϊῃπίηρ οὗ [πη6 Βοοοπᾶ δοπίασυ. 48 ἐβμιον γα 
πού οομηροβοά Ὀϑέοσο ἐδμαῦ ἔπηθ, ΒΟΥ πρμῦ γγ6}1 γϑῆθσ (48 πιοϑὲ οὗ 
{Ππϑιὴ ΘΟΥΔΙΏΪΥ (0) ᾧο {μι ΘΟΙΩΠΙΟΠΙΥ͂ γοοοϊνοα ὈοοκΒ οὗ ἰδ Νὸν 
Ταβίδιπηθηῦ ; δπά, {Βεγθίοσο, Ἰπβίθδα οὐ ἱπνδἀαίηρ {π6 οτοᾶϊε οὔ 
ἴΠο88 βδοῦβα ὈΟΟΚΒ, ΠΟΥ͂ ΓΘΔΙ]Υ Ὀθαγ ἐὑδβεϊπλοΥ ἰο ἰἤθ. ΑΚ] {686 
ὈΟΟΪΘ ἃγα ποῦ ῬΣΟΡΟΥΥ Βρυχίουβ, {μα 15, δβοῦι δοα ἴοὸ δυΐμπουβ πο ἀϊὰ 
ποῦ ΘοΟΙΏΡΟΒ6 ἔδεται; Ὀαΐ, ἃ8 {6 Ὺ γα ποῦ σοϊηροβοᾶ ὈΥ͂ Ἀροβίϊθβ, ΠΟΥ 
δύ Πγβῦ δβουϊεα ἰο ἔπθηι, {Π6Ὺ τὰν τ] στγοαῖ Ῥσορυιοῖυ 6 ἰοτιοά 
αροογψρδλαῖ ; ἴον {ΠΟΥ Πανα ἴῃ {παὶγ {1{168 π6 Ὡδηγοβ οὗ ΔΡοβί]68, δὐὰ 
[ΠΟΥ τρρκθ ἃ βρθοϊουβ ργείθποθ οὗ ἀβ)γουὶηρ 4 ἔσὰα Ὠἰβίοτυ οὐ ἐμοῖσ | 
ἀοΟΌΓΙΠ68, αΙἸΒΟΟΌΓΒΘΒ, ΤΠ] Γ80168, Δηα ὕσανο β, 1πουρὶ ὑπαῦ ἰδίου 18. ποί 
ἴσια δηά δυϊμθηίίο, ἀπ τγδ8 ποὺ τσ θη ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ Δροβῖ]6 οὐὁ βροβίοὶϊο 
τῶᾶῃ. ΕἼΓΣΕΒΟΙ, Ὑ76 ΤΩΔῪ δοοοιηῦ ἔῸΓ {π6 Ῥυ]!οαἰζοη, οὗ {8688 ἀροοτυ- 
Ρ᾽ια] οὐ Ῥβθυθριρταρδὶ ὈΟΟΪΚ8 88 (ΠΟΥ ὙΓΟΥΘ ὉΠΑῸΘΒΕΪΟΠΔΟΌΪΥ οὐ ϊηρ ἴο 
[86 ἔλα οὗ ΟἸγιδῦ πα ἢ18 ἀροβί]θθ, δῃᾶ {δ δστοαῦ βιισοθϑθ οὗ {ποῦς 

1 Ἑκϊεοις ονίον, Ν. 5. νο]. χυ. ῃ. 168, 3 ΤΌΪΑ. Ρ. 164. 
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ΤΑΙ ΙΒ. Απα ἴῃ {Π18 τοϑραοῦ {μ6 οΆ86 οὗ {πθ δροβίϊθβ οὔ “}6ϑὺ8 
, ΟἸΥῖδῦ 18 ποῦ ΒιΠρΌΪΑΓ : ΤΏΔΠΥ πλθη οὗἩ αἰδΒΕ Πρ θη 6 ἃ οΠαγαοίουβ Βδανθ 
Βδὰ αϊβοουσβοθ τηδάθ ἔογ ἴμθιῃ, οὗ σπῖοῖ ΠΟΥ Κα ποιδίηρ, ἀπά 
᾿δοίοηϑ ᾿πραϊοα [το Ποῖ τ Οἢ (ΠΟΥ͂ ΠΘΥΘΓ ρογίογιηθα ; δπὰ οιαϊηθηΐ 
ὙΤΙΟΓΒ Βανα ΒΔ τσ ῖκ8 ἀβουι θα ἰο {Β6ῃὰ οὗἩ τ βῖοῖ ὑμ6Ὺ ἡ γὸ πού (6 
δυῦμοτθ. Τδυ8, γαγου 8 ΟΥΔΙΠΟΏΒ 6 Γ6 [Ἀ]Β6]Υ ἀϑουι θα ἴο Π)ομλοβί θη 68 
Πα 1 Υ8|88 ; ΤΩΔΩΥ {πηρΒ ΘΙ ΡῈ Ὀ]8Π64 ἴῃ [Ππ6 Ὡδπιοβ οὗ Β]λαίυθ, 
ὙΙΓΡΙ, δὰ Ηογασθ, ΜΠΙΟΝ ΠΘΥ͂ΘΡ ΟΓΘ ΘοΟμροβοα ὈΥ (βο, 7|10 
ατοοὶς δμὰ Βοιδῃ οὐίϊοθ αἰβ συ θμθα Ὀούσθοη (Π6 σοηυΐηθ δπὰ 
Βρυτγίουβ τγοΓΚΒ οὗ {πο86 1] πϑἰγίουβ τγιύοσβ. ΤῊ βαᾶπλθ ἰδ 4}]68 οδὰ- 
ἰοὰ πα οἰγουτηθρθοίϊοῃ γογθ δ χθγοβοα Ὁ {π6 τὲ ΟΠ γιβιίδηβ, σνῃο 
ἀϊὰ ποὺ ᾿πητηραϊαίθ! Υ γθοθῖνα ΘΥ̓ΘΣΥ ὑμῖηρ {παῦ γὰ8 ῥγοροβϑα ἴο {Βθιὰ, 
Ὀυΐ δαἀπηϊ 64 ποίμιηρ 48 σδποηϊοδλὶ [μαὺ αἰα ποὺ Ὀ6ᾶῚ 186 ἰεϑύ οὗ Ὀοΐηρσ 
{π6 ρσοηυΐησ ργοἀποθοη οὗὨἨ [6 βδογρᾶ τσιῦον τι 086 ΠᾶΤΩΘ 1ὑ νγλ8 
ἸηΒογ θα, οὐ ὈΥ σΒοτλ ἰδ Ῥγοξεϑβθα ἴο αν θθϑὴ υγυϊ θη, Οἱ {18 
ϑοοουῃῦ 10 νγὰ8 (παῦ {16 σ)' ΘΙ ΠΪΘΏ 688 οὗ (6 ΕΡΙ8.16 ἴο {π6 ΗΘΌτγαονθ, οὗ 
Βοπηθ οὗ (π6 (ΛΊΠ οἱ ̓ο ΕἸ ΡΊβ1168, δμὰ οὗ [1 Αροοδῖίυρβθ, τγᾶϑ ἴὉΓ ἃ βμογῖ 
ἴπὴ6 ἀουδίρα ὈΥ̓ ϑοπιθ θη (86 ΟἴΒ6Γ ὈΟΟΚΒ οὗ (6 Νὸνν Τδβίαπιοης 
ὝΘΓΘ ὈΠΙΊΨΘΙΒΑΙΥ͂ ΔΟΚΠον]οασοά, ἴὔροη 186 ψΠ0]6, π6 ὈΟΟΚΒ ψ ΙΟΝ 
ΠΟΥ 8416, δηά ἔν 8 Ἰοῃρ {Ππ|6 ρΡαδὺ δανθ 66, [ουτηθα ΔροοσΥρΒαὶ, 
ὙΒΟΙΠΟΙ αχίδηῦ Θηγα, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ πῃ ΓΥΔρΤΩΘΏΙΒ, ---- Τοροῦμοσ ἢ {{π|6 
Ὁ1168 οὗ ϑυοῦῇ 848 δγὸ ]οβί, ---᾿ ἃγ6 ῃοηυτηθηΐϑ οὗ 1Π6 οδγο, 8Κ1}}, δηὰ 
λυδριηθηῦ οὗὨ 6 ἢγβὲ ΟἸ γι βίϊδῃβ, οὔ {μπϑὶγ ῥγθβι αϊηρ' παϊηιβίθσβ, δηὰ 
{Π61Ὁ Οἶ 6 ᾿θαγηθά συϊάθβ ἀπ οοπάιοίοσθ, ὙΠ ὈΟΟΚΒ ἰῃ αποϑίϊοῃ 
αἴοτά πὸ νδ]]ὰ διριμηθηῦ ἀραϊηδὺ δἰ Υ [86 σΘηἸ ΠΟ 688 ΟΥ [86 δυΐδμο- 
ΤΠ οὗἨ (ῃ6 ῬοοΚκβ οὗ (8ὲ Νὸν Ταθίαμηθηΐ, ἡ Βϊοῖ ὙΟΓ6 σΘΠΘΓΆΪΥ 
Τοοοϊνθα 88 τειιΐθη ΟΥ̓ [Π6 Δροβί168 δῃᾷὰ δνδηρθ!δίβ; θαῦ, οἡ Ὁπ6 ὁΘ0π- 
ἔγασυ, ΤΠΘΥ Θομβσια (ἢ6 σΘΠΘΓΆΪ δοοουηΐθ σίνθη 8 1 (Π6 (ὐλποπίοαὶ 
δογιρίυγοβ, δα {818 ἸΠαΙΓΘΟΙΥ ΘΒ} Ὁ] 158} 086 γα απὰ αἰνγιηθ δυΐδο- 
ΤΙ οὗ {6 Τυογίαφέπο Οοεροΐ," 

Νο. Π. 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΙΝΒΘΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΙΥῪ ΒΟΕΙΡΥΌΞΕΕΞΒ. 

[Πρ εγγε ἰο ἵπ Ρ. 202. ο7 ἰλὶ8 Ῥοϊμπι6.} 

ΤῊΞ ποροβδΥ οὗ {πὸ αἀἰνίμο ᾿πϑρίγαϊοπ οὐ ἴμ6 βδογοᾶ ϑογρίυσζοι 
Βανίηρ, θθθη βἰαίθα, δηά {π6 ργοοίβ οὗ [μδὺ ᾿πϑρ᾽γαῦοη μανηρ Ὀδθοη 
Ἔχἢ θι οα αὖ Θομβι ἀθγαῦ]ο ἰδηρίμ, ἴα (6 ργοοθάϊηρ ραρεθ, 1ῦ 18 ργοροβϑά 
ἴη (18 ῥΐδοο ἴο οὔοσ ἴο (π6 Ὀ10]1.4] βίυάοηΐ ἃ δ δα! 084] οὔβογνα- 
(ἰοη8 οὐ ἴπΠ6 παΐυγο δηᾶ Ὄχίθηϊ οὗ βαοὶ ἱπβρίγαίίοη, {π6 ᾿Ἰηἰτοάυοσίίοη οὗ 
γ ἢ ]οἢ. του] μανο ᾿ἰηἰογσταιρίοα {π6 οδαίη οὗἩ δγρυμπιθηῦ ἴῃ (86 ΠΌΥΤΩΘΓ 
Ρατί οὗἁ [18 νοϊυταθ. 

1. Τηθρίταϊοη “18 (μαὶ δοίιδεϊηρ ΘΏΘΓΡῪ οὗ (86 ΗοΪγν ϑϑριγιί, ἴῃ 
Ὑαίθυ ον ἀσρτθθ ΟΥ ΤΩΔΏΠΟΡ ἰὖ ΤΔΔΥ͂ πᾶν 6 ὈΘΘἢ ΘΧΟΙΟΙΒΘα ; ρσυϊἀοα ὈΥ 
Ὑ ΠΒΙΟἢ [Π6 Βυπιδῃ ἀρϑηΐϑ, ομόβοη ὈΥ ὐοα, πανθ ΟΕ Ο}}νῪ ῥγοο αἰ πιθα 
818 Μ1}} ὉῪ ποσὰ οἵ ταουΐῃ, οὐ βανο σουηη θα ἰο ψιϊηρ {π6 Βονογαὶ 

1 ἸΑγάἄηοτ᾽ 5  ΟΥ ΚΘ, νοὶ. νυ. ὕρ. 412---419. 8γ0ο. ; οὐ γὙο]. ἰϊ1. ὑΡ. 121---ἰ 84. 410. 
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Ῥογίϊοηβ οὐ ἴμ6 Β10]6,᾽} πιπουῦ ΟΥΤΌΣ ΟΥἩ τηϊβίακο. μοι {πα ϑοτῖρ- 
ἴΌΓΘΒ ΓΘ 8814 ἴο Ὀ6 {{π|π18 ἀἸ Μ]ΠΘΙῪ (ΟΥ Ὀ]ΘΠΑΓΣΙ]Υ) ᾿πΒριγοα, τ ἃ ποΐ ἰο 
ππαογϑίδηα (δαὺ (ἢ 6 ὙΕΟ Βυρροβίθα ΘΥΘΥΥ ΜΟΓα οΥ αἸοίαίθα Ἔν γΥ 
δχργοϑϑίου. ΕἾ {Π6 ἀΠἔδγοπί Βίγ1683 ἴῃ τ ΒΙοἢ [Π6 ὈΟΟΚΒ ἅγὸ τγιΐθῃ, 
δηά ἔγοτῃ [86 αἸδσοτῦ ΤΏΔΠΠΘΓ ἴῃ Ε1ΟΝ {Ππ6 βαπ ουὐθηΐβ τὰ τοϊα θα 
δα ργοαιοίοα Ὀγ αἰἴδγοηΐ δα ΠΟΓΒ, 1 ρρΘδ18 ὑπαὶ [6 βδογθα Ῥϑῆγμθῃ 
ὙΓΟΓΘ Ροστηϊ (6 [0 τγγῖΐθ 88 {61} Βουϑῦδὶ [θη ροΥΒ, ὉΠαΘΣΒΙΔΠἀἸηρΒ, παπᾶ 
Βα οὗ 116, αἰτοοίοα; δηὰ {μαὺ {86 Κπον]θάρα οοτηυαυπιοαίθα ἕο 
Το ΟΥ̓ ἱπϑρ᾽γαίίου οἡ {86 Ββυρ]θού οὗὨἨ {ΠΟῚΓ ὙΤΙΠΏΡΒ γα ΔΡΡ]16α 1π 
1Π6 ΒΑΠ6 ΙΏΘΠΠΘΡ 88 ΒΥ Κπον]οᾶρο δοαυϊγοα ὈΥ̓͂ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ΤΙΘΘΏΒ. 
ΝΟΥ 18 1 ἴο θ6 βυρροβοά {μπαῦ [6 σοσο ούθὴ ἴπ8 1πΒριγοα ἴῃ ΘΥΘΣΥῪ 
ἴλοῖί ΒΟ (Π6Υ τοϊαίθα, ΟΥ ἴῃ ΟΥΟΥΥ͂ Ῥγοοορῦ ΒΊΟΝ ΠΥ ἀρ] νογοα, 
ΤΟΥ σγογο ἰοΐε το {μ6 δομηπηο τπι86 οὗἩ {μ6ῖγ ἔδλου ἴ68, απ ἀϊα πού, 
ὌΡΟΙ ΘΥΘΤΣΥ͂ ΟΟΟΑΒΊΟΙ, βίδα ἴῃ ποοά οἵ δΒυρογηαίατα! σΟΙ Ὁ Π]οΔ !ΙΟὩ. 
Βυῦ ὙΒΘΏΘΥΘΙ, πα 88 ΤᾺΓ 848 αἰ νίπθ δβϑιβίδῃοα ὙγὙ88 ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ, 1ὖ νγἃ8 
Ια αῇογαθᾶ: βο ἰμαῦὺ δνθῦῪ βύο ἱπβριγοα στρ 18 ἔγθθ ἔγοϊω 
ΟΥΤΟΥ, {παῖ 18, ΔῺΥ πηδίθυϊα! ΟΥΤΟΣΤ. ““ ΤῊΪΒ ὈΓΟΡΘΟΣΙΥ τηυδί Ὀ6 σΟΠΒ81- 
ἀογοὰ 88 οχίπάϊηρ ἴο (86 τ 8.016 οὗἨ δδοῖ οὗ ἴἴοϑθ ὙτΏρΒ, ΟΥὗἩἨὨ ὙΒΙΟΝ 
ἃ ῬαΓύ ΟὨΪΥ 18 ἱπϑρισϑα ; [ὉΣ 1ὖ 18 ποῖ ἴο θ6 δβιιρροβϑᾶ {δαΐὶ (ἀοὰ που]ά 
ΒΟΗ͂Σ ΔΩΥ ΒΟ ΟΥΤΟΙΒ 88 ταϊρὴξ ἰθ πα ἴο τα]8]68Δα οὖν ἔα! ἢ οΥ ροσνοσί 
ΟἿΣ ῬΓΒΟΙΟ6, [0 6 ταϊχϑά σι} (μοβ6 ἰγατῃβ οι ἢ ὨἸΠι86}} μδ8 
ΤΩΘΓΟΙΆΠΥ στουθα]θὰ (0 Ὧ18 ΣΑΙ ΟΠ] στοαί 88 {π6 τηθ8ῃ8 οὗ {πεῖν 
δἴθσῃδὶ βαϊναίοη. [1 {Π18 τοβίγιοίθα βθῆη86 1 ΤΏΔΥ 6 δββοσίβα {παΐ 
186 Βδογϑα τσὶ ΒΒ ΔΙ σα 8Β πτοῖθ ὉΠάΘΥ {Π6 ἸΠἤθθη66, ΟΥ συ !άδησα, ΟΣ 
σα οὗ 186 Ηοὶν ὥϑ'ρὶσιῦ, τ μι ἢ Βα βἸοΙ ΘΠ Ε]Υ οβί ὉΠ 18.685 [86 συ δηά 
αἀἰνῖηθ δας που ἐγ οἵ 411 δοσιρίυγο. ἢ 

11. Ὑμπαῖ [π6 δυΐμουβ οὗ {86 Εϊδίοτῖοαὶ θοο 8 οὗ {86 Ο}ῦ ΤἸΈΒΤΑ- 
ΜΕΝῚῪῚ ὝΟΙΘ ΏΒΡΙΓΟα 18 ΟΟΥίδη, Βῖποθ (Π6Ὺ ἐγθαυθη!ν αἀἸβρὶαν δῃ 
δοαυδιπίδπορ τις [Π6 ΘΟΌΠ56]8 ἀπα ἀρδὶρηρ οὗ (οάἄ, ἀπὰ οἴδῃ τονθὰὶ 
Ἀἴθ ἔαΐαγο ἀἸΒρΘ Βα 0:8 ἴῃ {π6 οἰοαγοδὲ ργοαϊοίομβ. Βυΐ {που 1 18 
ον θηὺ {πὲ (Π6 βαογϑα ἰδίου δη8 βοιμϑῦϊσηθβ γοίθ ὉΠᾶου {Π6 ἱτηγλ6- 
ἀϊαία οροσγαίϊίΐοῃ οὗ 86 ΗΟΪΥ ϑϑριχιί, 1ὖῦ ἄοοβ ποὺ ἔθ] ]ον {πα {μου 
ἀογῖνοα ἔγοπι δυοϊδοῃ ἰἢ6 Κπον]θᾶρο οὗὁ [Ππο86 {ῖηρθ, τ ΒΊΟΣ ταϊσῃὺ 
06 οοἸ]Θοἴθα ἔγοπι [86 σοιζσηοη Βουτοοβ οὗ Βυχηδῃ 1η:6]]ἔσοποθ. [10 18 
Βυ Ποῖα πί ἐοὸ Ὀ6ΙΙονθ, ὑἐμπαΐ, Ὀγ [Π6 ΘΠΟΓΡῪ οὗ (86 Ηοὶν ϑριγιῦ, ἐμὸν 
ΓΘ αἰγοοίρα τη {πὸ Ἄοποῖοθ οὗ {Π6ῚΡ τηδίοτγιδὶβ ἢ θη] σῃίοποα ἴο Ἰυᾶρο 
οὗ {86 ἔτ ἢ ἀπά ᾿τηρογίδηοα οὗἩ [8οβα δοδσουηΐβ ἔτοσα ψ Βῖοι {μον Βογ- 

1 1208 Τἰβοοῦγθοβ οὐ ὑπὸ Ιηδβρίγϑίΐοη οὐὗἁἨ ΗΟΙΥ βοχὶρίαζο, Ρ. 938.; --α ἴδ ἔι]Π]68ὲ, 848 ἴὲ 18 
186 τηοϑὺ ΤΟ ΠΥ ΡΟ] 86 ἃ του Κ ὁπ [ἢ18 βιυιδ]οςῖ, 

3. “ὙἸἢ 9 ΗοΙγ ΟΠοϑὲ ἀϊοϊαιοα οΥΟΓΥ πογὰ, ἣν βδουϊὰ 1βϑἰ βῆ, υτῦο τῦϑβ8 Ὀγοὰ ἴπ ἃ σουγέ, 
θ6 Τηογ9 οἱοααθηΐ ἤδη ΑἸοΒ, ἢ μιδα δἰ8 οἀιϊιοαιίοη δυο μοτὰ8ῷ ὙΥᾺΥ δβου]ὰ ὅ8.. αικὸ 
ὙΤΙΘ ὈοΙοΕΣ ατοοῖκ ἔμδη ὅτ. Φομθβηῦ ΟΥ ΨἘΥ βῃουϊὰ δι. Ῥϑυὶ, γῇῆο νγ8 Ὀγουρσῇῃς ὕΡ δὲ τὴϑ 
ἴδθεϊ οὗἩἨἯ ΑπιΆ116], ΒΟΥ πιοτὸ «26 ᾽ν 58} Ἰοαγτιΐπρ δηᾶ ταδιηἰοδϑὶ τοδϑοπίπρ ἔπαπ [6 ΟἾΒΟΥ 
ΔΡΟΒΙΙοΔ ὙΤΉΥ, 88 ἴῃ ἴδ6 ττϊὶηρ5 οὗἩἉ τπϊηβριγοα δα ποῦβ, Βῃου]ἁ νγ Ὀ6 δῦ]ο ἴο ἀἰβεϊ ρτι 5 ἢ 
ἀϊβδγοηοεδ ἢοὶ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ 8.716, Ὁπέ αἰβὸ ἐπ [86 Ἰσαΐῃ οὐ τποῦσἂς ἀπά πιοάθ οὗ τοδβουΐηρ δπὰ 
οἵ παγγαϊηςῦ ΏΓΟΙΥ [6 πηοβὲ ΘΙΣΒΟΤΥ͂ ῬΟΙΤΙΒΑ] ταιιϑὲ ἔοτος Ὁροη 18 (6 σομοϊπβίοη ὑπαὶ [6 
[ΟΠΙΡΟΓΡ ἀπ οἀπορίίΐοῃ οὗ ἴπ6 δαΐθογε οηϊογε ἰῃ ΒΟΤΩΘ Τα ΆΒΠ͵Ὸ ἰηἴο ὑμοὶγ σοπιροβιτίοη. ΤΉςΣΙΓ 
Ἰβουρῆία, ἱπάοοα (πη]685 τσ ουἹά ἀερταὰο (Ὠθτὰ ἴο ἴμ6 1676] οὗἨ ΟἿΟΣ υίτογβ οὔ νογαςῖν 
δηὰ ροοά ἰῃίο πε }8), τηδὲ 6 δἰϊονυγθὰ ἴο Ὀ6 ἰπ βι δϑίδηοο που ἴπ6 ἱπηπηοά δὲς ἀϊγοοϊίοη οὗ 
πο 1) ΠΥ: δηὰ ᾿που ἢ ̓ς 6 ἱπιροββι Ὁ ]8 ΤῸΣ τι8, ΠΟ ἅτ ποὺ ἱηϑρίγοᾶ, ἴο ἀοῆπο ΠΟῪ [ᾺΣ τη 
ἩΟΙ͂Υ ϑρίγι τγδϑ σοποοσηθὰ ἴῃ βυρροδίίηρ τ θπὶ, γοῦ νὰ ἤδνο δραπάδηϊ γθϑϑοη ἴῸ θοϊίονς τπας 
Βο εὔθοτά θά ἴμεπὶ βαβοϊοηὶ αβϑίβίδηοα ἴ0 τπᾶκο ὑποὶν τι ηρβ ἐπ αξεδίε, απὰ τθδὲ 186 τπὸὰ- 
ΒΌΓΟ Οὗἁ ᾿ιΐ8 ᾿ϑϑἰΒίΆ 66 νγ88 ἴῃ Ῥχορογίίοη ἴο 186 παίαγο οὗἨὨ (μοῖς βυ ήοοι. Ὁγ. Μδοῦσι θ᾽ 8 
1βείαγοδ οὐ (0 ΤὨΙΓΓγ-ἰπθ Α.οΙε5, ὑ. 159. 
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τουγοα {Π6]Ὁ Ἰηξοστηδίίοη, ἀπ ργονυθηΐθα ἔγοπλ γεοουπρ' ΒΩΥ τηδίοτὶαὶ 
ΟΥΟΓ. [πάθ66, [86 Πἰδίογ!ο8] ὈΟΟΚΒ (88 γγχ Πᾶνα ΔΙ γαδαυ βῃονῃ δὲ σοη- 
β'άθγῦ]ο Ἰθηρ ) οτο, δα οου]ὰ ποῦ Ὀὰΐ Ὀ6, τυτιύίθη ὈΥ ῬΘΥβοηΒ, 
80 ΜΈ͵Θ [ὉΓ [δ τηοϑύ ραγῇ δοπίθιῃ ρου ΤΎ τ [μ6 ροτοάβ ἰοὸ ὑῃϊοῇ 
{Π6Υ τοϊαίθ, πὰ δὰ αὶ ρογίθοῦ Κπονίθᾶρα οὗ Π9 δνθηΐβ γεοογάθαᾷ ὮΥ͂ 
ἴθι; Δπα ὙΠῸ 1η {ΠΕΡ ἀΘΒΟΙΡΌΟΩΒ οὗ ομαγαοίοστθ ἀπά δυθηΐβ (οὗ 
ΤΑΔῸΥ οὗ ὙΒιοὴ ΠΟΥ ὙΟΥΘ ὙΠ ΓΏ68868) ὈΠΙΗΌΓΙΩΪΥ ΘΒ Ὁ ἃ βιγιοὶ 8ϊη- 
οογν οὗ ᾿πίθηθοη, 84 8 ὉΠΟΧΔΗΔΡΪ 6 Ἰτραγ 4} 7. ὅϑοιηθ οὐ {Π686 
ὈοΟΪΒ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, ὙὙΟΥΘ ΘΟΙΏΡΙ]6α ἴῃ Βα ρβοαπδθηΐ {1π|68 ἔγοτα {π6 βαογοὰ 
8ΠΏΔ]Β τη ηΠ]οποα ἱπ Θουϊρίυσα 85 ἩσΙΓΓ6η ΟΥ̓ ρτΟρΡοῖβ ΟΥ Β66γβ, δηὰ 
ἔτουλ ὑποβο ρα ]]ο τϑοογάβ, πὰ οὐμοῦ δυϊμθηθς ἀοουτησηίβ, τ ὨΙΟὮ, 
{πουρῖι τυ τὔθῃ ΟΥ̓ ὉΠΙ ΠΒΡΙΓΘΑ τηθῃ, ὑγοσο Π6] ἃ ἴῃ ΒῖρἪ δβεσηδίϊοη, δπὰ 
ΡΓΘΒΟΓΥΘΩ͂ τῇ στοαῖ σΑΓΘ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΏΒ ΒρΘΟΪΔΠΥ Δρροϊηίοα 48 ΚΘΘ ΘγΒ 
οὗ 186 ραποδίοριοδ δηα ῬΌ]1Ο ἀγοῆινοβ οὐ {86 “ον 18} παϊΐοη. [{ 18 
ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ (0 6 8006 ἰ0 ἀἰδιϊηρ δῇ [Π6 ἸηΒργοα ἔγοσω {πὸ απ μϑριγοά 
Ραγίβ οὗ {Π6 Βιδύοσιοαὶ Ὀοο κΒ οὗ ἴπ6 ΟἹά Τοβίαμμθης. [10 18 δῃηοιρῇ [ὉΓ 
118 70 ΚποΥ,, [μα ΘΥΥΎ νιον οὗ [6 ΟἹὰ Τοβίδιμλθηΐϊ νγα8 ἱπδρίγοα, απὰ 
ταῦ 186 τΠ0]6 οὗὨ [Π6 ΠΙΒΌΟΥΥ 1Ὁ οομίδϊηδβ, τι πουΐ ΔΠΥ ΘΧΟΘΡΙΙΟΙ ΟΥ̓ 
ΤΈΒΟΓΙΨΟ, 18 ἔτι6. Τῆθδα ροϊηΐβ Ὀοῖηρ᾽ δϑοογίδιηϑα δηά δ᾽] ονγϑα, 1 18 οἵ 
ΥὙΘΥΥ͂ {0116 σοηβοαῦσθηοθ, ὙΠαῖμοῦ πο Κποπ]οθᾶρα οὗ ἃ ραγίϊου αν δος 
88 ΟὐὈίδι θα ΟΥ̓ ΔΩ͂ οὗἩ [806 ΟΓΟΙΠΑΤῪ τηοά68 οὗ ᾿ηβογπδ.]οη, ΟΥ ὙΠ6- 
[Π6Γ 1ἴ νγαβ σοσαη πὶ οαίοα ὈΥ ἱπηπχοαϊαίθ γον ϑἰδίοη ἔγοπι (ἀοὰ ; Ποῖ 6 Γ 
ΔΗΥ͂ ΠΑΓΓΟΌΪΑΣ ρϑβϑαρα 88 γι τίθη ὈΥ {ῃ6 παίαταὶ ρΟΎΤΟΥΒ οὗ [Π6 18- 
ἰογῖδῃ, οὐ ΕΥ̓͂ {Π6 ροβιξῖνα ϑυρροβίίοη οὗ {86 ΗοΪγ δρὶγιί. ΥΥ̓μαύανου 
ὈΠΟΘΓΓΑΙΠΕΥ͂ ΒΟΙῚΘ ΤῊΔῪ ᾿ΏΔΡΊΠΘ ἴ0 ΟΧΙΒὺ ΘΟΠΟΘΓΒΙη ἴπ6 ἀἰϊγθοῖ ἰῃ- 
ΒΡΙΓΔΊΟΩ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Πιβύοσιοδὶ ΠΑΥΤΔΌνΘ, ΟΥὁἨ Οὗ ΔΏΥ ΤΏΟΓᾺ] ῥγοοθρῦ, οοη- 
ἰαϊηϑά ἰη {μ6 ΟἹά Τοβίδιμοηί, γα τηυδὺ 6 ΠΥ σομνιπορά {Π8 41] 118 
Ῥτορβοῦσαὶ ραγίβ ργοσθοάθα ἴτοιῃη (ἀοὰ,  ΤῊϊ8 18 σοῃ 4} }ν ἀπ τπιθα 
Ὀγ {16 ργορποίδ {πουλβαῖνοβ, δηα 18 ἀδιηοηδβίγαίοα Ὀγ {πὸ παι 1 406 
ἰΟΘΕΠΟΠΥ ἩΒΙΟἢ ὨΙΒΌΟΤΥ ὈθδγΒ ἴο {π6 δοσυγηία [Ὁ] ἰτηθηΐ οὐ τηδὴν οὔ 
{Π|686 ργϑαϊοοηβ ; ΟἴΠΟΥΒ ἅτ ρυδ 8} γθοθιντηρ (Π6ῚΓ ΔΟσοΟΣΔ Βπιηοηΐ 
ἴῃ {π6 ὑϊπη68 1ῃ ὙΠΙΟΩ νγα γ6, ἀπ αἴογὰ (μ6 βυγοδὺ μ᾽ θάρα δπαὰ πηοβῦ 
ΠΡΟ ΒΟΟΘΌΣΙΓΥ ἴῸγ (86 οομρ]οίοη οὗ [Βοβ86 Ὑυ81ο ἢ σοιηδῖηῃ ἴὸ Ὀ6 [1]- 

οὐ 
ΠῚ. {πὸ ὈοΟΙΪκΒ οὗ {π6 ΟἹ Ταοβίαπηθπε, τυ Ὠοἢ τοϊδίο ἰο 186 ρδγίια] 

δῸ ἰδ. ΡΟΓΑΙΎ ΓΟ] σίοη οὗὨ [Π6 «678, νγθσ τυ 6 ἢ ἀπάον {π6 αἰ ΓΘΟΙΟΩ 
δηα βυρογιπίοπάδηοα οὗ (οὐ Εἰτηβ6] ἢ, ΒΓ ὶΥ γγο σαπποῖ θυ σοηοϊ 6 
{86 βΒαηι6 οὗ 6 ὈοοΚα οὗ {Π6 ΝΕῊῪ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΥ, πο σοηίδὶη ἴΠῸ 
τοὶ ρίοη οὗἉ 411 τπηδηκιπά, ὙὉὙΠ6 Δροβί]68 σσοσο σοηϑίδηΐξ αἰοπαδηΐβ ἈΡΟῚ 
ΟὟΥ ϑανίουῦ ἀυτησ' 18 ΤΩΙ ΠΙΘίΤΥ ; πα {ΠΟΥ γοῦο ποῦ ΟἾΪΥ ργοβοηΐ δ 
Ἀ18 ῬΌΡ]1Ο Ργθδοβίηρ, μαΐϊ οἴνου δα γθϑϑιηρ Ἀἰμ)861} ἴο 6 τα ΠΕ {π468 Ἰη 
ῬΆΓΤΆὈ]68 δη4 δἰ τ] τἀ 68, τολοπ ἐΐλεψ τρογὸ αἴοπε ἂς ετρομπάεά αἰΐ ἐπ σε 
ἐο ἠὲ αἀἰδοὶρίεα. (ΜαΥΚ ἵν. 34.) Ηδ αἷδο δἰιουγϑα βἰτηβοὶἐ δῆῖνα ὑὸ [ὴ6 
δροΒβίϊ68, δου Π18. Ῥϑββίομ, ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ 1Π0Ἀ}}}0]6 Ῥτοοίβ, θοπρ βοὴ ὈΥ͂ 
ἴΠ6πὶ ἔοσ τ ἄαγε, πα ἐρεαλίπο ΟΓὙ ἐλε ἐλίπρε ρεγέαϊπίπο ἐο ἐλε ἀϊπσάοπι 
9Γ Οοά. (Αοἱδ Ὶ. 83.) Ὑοῦ ογ Βανουι [Ογοσαν [δι {686 1ηϑ γι οἴ] 0Π8, 
ἀε]νοτοα ὑο {π6 Θροβίϊθβ 88 τῆθῃ, πα ἱτηργθββθα οἢ 86 πιϊηα ἴῃ 1Π6 
ΟΥ̓Δ ΠΑΓΎ ΤΩΔΏΠΟΓ, σου ἃ ποῖ αυδὶ γ (Ποῖ ἔοσ (86 στοαῦ ψουὶς οὗ Ἴ: 
Ραραίίηρ ἢὶ8 στο! σου. [10 ναϑ, ἐμογοίογθ, ὑσομαϊβοά, ἐπαῦ [86 ΠΟΙ͂Ὶ 

1 906 ῬΡ. 1290---Ἴ26. σωργὰ, 
ΝΟΣ, 1. ὙΜ 



30 Οηἡ {λι6 7π8ρϊγαίζίον 9Γ {1 ϑεγίρίμγοδ. 

ΚΣ 5Ππου]α ποῦ ον ὀγίπφ αἴ ἐδιέπιφε ἰο ἐλοὶγ' γοπιοπιῦγαποο, τυ ΒΊΟΝ τὸ 
ΔΡΟΒ1168 ΠΔὰ Πεαγά ἔγοπι ἐπ ὶγ ἀϊνιηθ Μαβίου ; θαΐ πα γγχὰβ αἰδὸ ἔο σιξάᾶε 
ἐμοηι Ἰηΐο ΑἸ,1, ΤΕΌΤΗ, ἕο ἐσαοῖ ἐμέπι ΑἸ,1, ΤΗΙΝΟΒ, σπά ἐο αδὲαςε ιτοτίὰ 
ἔδιοπι 9 γ εὐοτ. (ομη χιν. 16, 17. 26., χνὶϊ. 18, 14.) 
Το (τὰ ᾿πΐο τ διοἢ {86 Ηοὶγ ϑριγιῦ 88 ἴο Ἰοδά ἔθϑτι, τηθϑηβ, ππ- 

ἀουδίρα!ν, αἰ ἐπ αὲ ἐγιίςι πιο ἢ, 88. {Π6 ροβί]ο8 οὗἩ 96808 ΟἸσιβί, {88 
Ὑογο ἴο ἀθοίαγα αηΐο {π6 ουα. [10 ἀοοβ8 πο τθϑῃ παίῃγαὶ), ταὶ ἢ Θπλ8- 
τσ], ΟΥ̓ ῬΒΙ]Οβορῖοαὶ σαί, δπα τ που]ὰ Ὀ6 δοϑυγα ἴο τοίϑυ {πὲ ᾿ἰδη- 
συᾶσα οὗ οὔγ 1 οὐ ἴο ΘἸἾΠοΥ οὗ (686. Βαϊ 10 τηοθᾶπβ Οὐγίδέαπ Τ τί, 
----ἴμο ἰστἢ τ ΒΊΟΣ (ΠΟΥ͂ ογα ἴο ἰδδοῖ τηδη κα, 0 τῆλκο ᾿μοτὰ πτῖϑ6 
Πα ΠΟΙΪΥ, δηᾶά ἀϊγθοὺ ἔμοῖι ἴῃ {π6 ὙΑΥ ἤο δάνθῃ {πσουρὶ οὐγ 1,οτὰ 
“6505 ΟΠ γι. ὙῊ6 ἀροβίϊθβ Κπθν βοιηθίδιηρ οὗὨ [818 γα αἰγοϑᾶν, 
Ρυῦ {ποὺ ἀἸ4 ποῖ πον ἰὺ ρογίθοιγ. ὉΠΟΥ͂ τ τθ ἹἸρποσβηΐ οὗὨ ξοχὴθ 
τ ηρ8, δπα ταϊβίαβ θη 48 ἴο οἴμοσβι Βαΐῦ {π6 ϑριτιῦ 88 ἴο συ46 ἐπ θμὶ 
Ἰηῖο αἰ γαίῃ. Νὸο Ὀγδηοῖὶ οὗ 1ἴ γα ἴο 6 Κορὲ ἔγοιω ἱπθὼ. ὍΠΟΥ 
γγοΓ 0 θ6 Ἰοα πο 8ῃ δοαυαϊηΐδηοθ τ} τοὶ ρίουβ ἔχ ἸῺ ροποσαὶ : 
ἢ 0ὉΠ6 πΠ0]6 οὗὨ ἱπαΐ γο]ρίουβ ἔγα, ΏΟἢ 10 88 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΓ 
1Ποῖὰ ἴο ἰδ. ἢ, ΟΥ̓ ῸΥ τη 6} ἴο Ἐ πον: Μυβῦ {πον ποῦ {ποὰ πᾶνε Ὀθοα 
ῬΓΟΒΟγν α ἔΥΌΤῚ ΕΥΤῸΡ 1ῃ ν αΐ {ΠΥ ἰδαρἢδ ἀπα ἀφοϊαγοα ἢ ὙΒ6 ϑριτγιν 
γγ88 [0 ὑρδοῦ ποτὰ αἱΐ ἐῤίποε: --- ποῦ {π6 1ληρΒ οὗ [6 παΐυγαὶ οὐ εἶν] 
νου], ὑὰΐ (Πποδα τπϊηρδ οὗ πὸ (ἀοβροὶ τ πιο {ΠΟῪ ἡ .6 88 γοῖ ὑπδο- 
αιαϊηΐθα πὴ. Απαὰ 1 {πὸ Ηοὶγ ϑριγις ἰδυρῶς [Ποῖ 41} {πὶηρϑ 
τοβροοῦηρ ΟὨΥ δ 8η1γ, ΒΊΟΣ ἔμον 14 ποί αἰγεδαν Κπου, {μεπ 1μοτὸ 
γγ88 πού πιηρ ἴῃ δῦ {πο Ὺ ἀθοϊαγθα οὗ ἔπ ΟΠ γβδη δγδίθα, θυΐ τ μαΐὶ 
{πο Ὺ Πδὰ τϑοοινοά, δἰ ΠΟ ἔγομι ἢ18 [ΘΟ ΡΒ, ΟΥἩ ἤτοι (16 Ἰπείγα οἴ ο ἢ 
οὗ ΟἸιγιβί, της ποτα οὗὨ θαυ] γα] αἱ, οΥ ἔγομ [Π6 ουάθησο οὔ {ῃοῖγ 
Β6Π868, ΨΥ Ιοἢ οου]α ποῖ ἀφοοῖνα ἔμοῖ ; 80 {παῦ [Π6Υ τηυδῦ θ6 ργοϑοσνοὰ 
ἔἴτου ΟΥΓΟΣ ΟΥ̓ Πιϊδβίαϊο σοποοσῃηρ' 10. 

ΤῊΘ ϑρΙΣΙ  νγὰ8 αἶβοὸ ἰο Ὀτϊηρ 41} {Ππὶηρβ ἴο {6 ]Ρ Το γδῃςα, (παῖ 
Ομ γῖδὺ δᾶ βαϊὰ υπίο πο. ὙΉΘΙΓ ΤΠΘΙΏΟΥ68 ΤΟΥ πϑίυγα!γ, ᾿Κ6 
ἴποβο οὗ οὔδποσ τβϑῃ, ᾿τηρογίθοῦ δαπά (Ἀ}110]6 ; δῃηα δηγιάβὲ [ἢ 6 ὨυπΓΟῸΒ 
{πηρσβ, ψ ΒΙΟᾺ {πεῖν Ιμογὰ Πα Βα] ἃ ἀπὰ ἀἄοηα διηοησβί ἴμοτὰ, δοὴθ νου]ὰ 
Ὀ6 ἰογροίίζοῃ. Βαΐ {π6 ϑριγὶῦ 88 [0 αϑϑιϑί {Παὶγ τῃθιροσῖθϑ, ἰὴ δυςἢ 8 
ΠΙΘΠΠΟΥ, {πᾶῦ ΠΟΥ Βῃου ἃ παν ἃ ρογίθος σθοο]]οοϊΐοῃ οὐὗἩ ᾿μδίβοαυου 
ΟἸ γιβὺ παᾶ βϑια ἴὸ (πθ, ΤῊ]8 αϑαϊβίδμος οἵ {π6 ϑριγιὶ λα ρ 164, ποὶ 
ΤΊΟΓΘΙΥ το Δ] Πρ ὑο (86 νἱ6 7 οὗὨἨ ἐμεῖν τυϊηᾶβ [π6 {δῖηρϑθ σοὶ (τῖθὲ 
᾿ιδα βροΐίκθῃ, θυῦ 4180 {π6 δηδΌ]ηρ ἐμοὶ ἴο υπαἀογβίδηα ἴμο86 ΤὨϊηρβ 
ΤΡ Μγ, νιπουῦ ὑπαῦ ΘΟΠ βίο ἃ μα ΤῊΙΒαρργθμθηβίοη, συ μῖοὶ «ΓΘ Ἰ5ἢ 
ΡΓΟ] αἰ 65 μαα οοσοαδιοπϑα ἴῃ {Π6 1 1468 ἤθη ΠΟῪ ἢγδῦ μοατα τΠθπ. 
1[0η1688 ὑπο ν σσογα 1οὐ το βυοἢ ἃ ρογίοοῦ ππἀογβίδπαϊησ οὗἩἨ τ {πηρ8 
ΠΟΥ 66 ΘηΔὈΪοα ἴο τοιοῦ οσ, {π6 ὈΔγ γϑοο]] θοίοη οὗ ποιὰ πουϊὰ 
ὲὴ οὗ ἸΠΠ|6 ἀ86, ποῦ του] {16 ϑρίτιῦ δοὺ δοοοσάϊηρ ἴὸ [18 οἷος οὗ 
Ἰοδαϊηρ {πδὴλ ἱηΐο αἱΐ ἐγ, ὉΠ]688 ΠΟΥ 6γ6 Θηδοὶθα, ὈΥ͂ 18 1η- 
ἤυοηοοθϑ, ργΟροΥΪΥ ἴο ἀπαοιβίδπα [πὸ γα 8 πιο ΟἸσῖβὲὶ Βἰμηβοὶ ἢ Ππδὰ 
ἰδυσῇῦ {Π 61]. ᾿ 

Τῆς Ηοὶν ϑρι τ, ὑπᾶοῦ πποβο θδοιίησ {ΠΟΥ ὙΟγῈ ἴο ΡῈ {ἰ8 
Ἰηϑίγυοίοα, νγὰ8 ἐο αὐέαο εοϊέϊι ἐδοηι 0 δ06), 88 {86 δριγιῦ οὗ ΤγᾺ1]}, 
συϊάϊηρ 1Βοῖὰ Ἰηΐο 4}1} γα θη, τοδοϊιίηρ {μθαὶ 411 {πϊπ8 σοϑροοησ 186 
ἀοοίτπα οὗ ΟἸγιβί, συ μιοῖ 1Π6Ὺ γοτο ἴο οοιηγμ ποδία ἰοὸ ἔδ6 τγνου]ά. 
ΤΊθεο ἱπηρογίδης ὈΓΟΠ1808 οὗἩ {πῸ οἴὔιιβίομ, δβϑιβίδῃηοθ, ἀἰγθοίίοη, δπὰ 



Οὴ ἰδὲ Τικρίγαΐιοπ 9 ἐλε ϑογίρέμγεϑβ, 681] 

Ῥεγροίιδὶ συϊάδπος οὗ (Π6 ϑ'ρισιῦ τ [Π6 ἈρΟΒΙ]68, ὑσαγο πγοϑὲ δου ΗΪΥ 
Γ]8]116α, 1 4}} {ποὶν Ἔχύθηϊ δπα πηθαηὶησ. ὙΠΟΥ Τ6Γ6 Ῥγοιαΐβεβ ρίνθῃ 
ὈΥ ΟἸ γῖδὺ μ:πλ86 1 [6 στοαΐ δηὰ οἰϊοῦ ρῥσγορμοὶ οὗ [Π6 ομυτοῖ ; δηά ἰοὸ 
οπίογίδιη ἃ ἀουδί οὗὨἨἍ Π6ῚῚ τηοϑῦ σοπιρ]οΐα δοοομρ  ἰΒῃπιοπῖ, σου] Ὀ6 
ἴο προ ϑοῖ [Π6 ὙΘΥΒΟΙΟῪ 8Πα ταϊϑϑίοῃ οὗ {π6 ὅοηῃ οὔ οὐ, δῃὰ ἰοὸ δάμη 
8 Βιρροϑθιίίοη, (παὺ που]Ἱᾶ βισῖκα αὖ {πὸ ἐγ οὗὨἨ ΟὨγβι απ Υ ̓Ὼ ρ- 
ὩΘΥΆ]. τοι {818 ΘΧΑΙΙ Δ ΙΟΙ, ἱπογαίογο, οὗ ἰπ6 παίυγο, Ἔχίθηῖϊ, δπὰ 
ΓΟ] ΒΙπιοπΐ οὗὨ οὐν Ἰογ β ργοπηῖβαβ, οοποοσηΐηρ [86 ρΊ οὗὁὨ 1Π6 ϑρίγιε ἰο 
(86 Δροβί]θβ, 4068 10 ποῦ ὩΘοΘΒΒΆΓΥ Ὁ] ον, ἐπαΐ, ἴῃ δἀαϊθίοη ἴο τ δὶ 
ΠΟΥ ῬΓΘΥΙΟΟΒΙΥ Κπον οὗ ΟἸγΙβυ δ γ, ΠΟΥ ποτ 16 ἀπάοῦ {Π6 
ἰοδοδίηρδ οὗὁ {π6 ϑδριγιῦ ᾿ηἴο ἃ ρεγγεοῖ δοαυδὶπίδποο τὶ ἰδ; ἀπά τπαϊ 
ΤΠγουρΡῊ [18 οοπβίαπῦ πῃ ϑὈ δου ἀπὰ συϊάδηος, (ΠΟΥ ννογα 1] }10]Υ 
ῬΓΘΒογυ θα ἴῃ {π6 ἰταΐῃ, δπα Καρὶ ἔγοι ΟὐΤῸΥ ἴῃ ἀφοϊαγίπρ 1 (0 πιδη- 
κιηα ἢ Το ϑριγιῦ οὗ Ττυῦῃ συάοα (Π6πὶ ᾿πῖο αἱ τγ ἢ, δηα δροάθ τ 1} 
{ποθ τὰ 307 ευον. 
6 18 τηδίθγιαὶ ἴο τϑιιδυὶς {πᾶῦ ὑΠ686 ῬΥΟΙ1868 οὗ βυροσηδί σα] ἰπ- 

Βίταο ο ἢ Δηα δβϑιδίβῃησθ Ὁ] ΑΙ ΠΥ ΒῃΟ (δ6 ᾿πβυ ΠΟΙ ΠΟΥ οὗὁὨ σοπηπιοπ 
1ηϑίγυοίίοη, δηα [6 πϑοθββιίυ οὗ ᾿ηβριγαίοη ἴῃ (86 ἢγβί ἴθδοθοτβ οἵ ἴμ6 
(ἀοδρεὶ, δπα γγχὸ 86 Ῥοβι ΠἸΡΘΙῪ δϑϑυγοα {πῶ (8686 Ῥγοπιῖβθ8 ΘΓ 80- 
ουγαίοὶγ {Ὁ18|16α, Οὗ {6 εἰσῃξ τυιύοσβ οὐ (88 Νεὸνν Τοβίβπχθηΐ, 
Μαίίδον, Φοδη, ὅπι68, Ῥοΐδσ, δπὰ πᾶ6, σοτο δπιοηρ [686 ᾿πδρὶγοά 
ῬΓΘΔΟΏΘΓΒ οὗ {πΠ6 ψοτὰ οὗ (σοα ; δη4, {πογϑίοσγο, 1 τὸ δάμη (86 ρο- 
ὨΌΪΠΘΏΘ88 8ηαἃ δ ΠΟ Π ΠΟΥ οὗ (06 ὈοΟΚΒ δου θα ἴο [μθῃὰ, Π0 γβββϑοη- 
ΔΌΪο ἀουδὺ οδῃ 6 δπίογίδϊπθα οὗ {πὶ ἱπδριγαίοη, [παρρἀ, ᾿Γ νν6 
Βοϊιονα ἰμπαὶ (ἀοά δβοηὺ Οἢγιδὺ ᾿πίο 186 σου ἰο ἰουπά δὴ ππῖνουβαὶ 
Το σου, δηα {παῦ ὈΥ 186 πιγϑουϊουβ σι ϑ οὔ 1π6 Ηοὶγ ΟἸιοϑῦ ἢ6 εἐπι- 
Ῥονοσοα {π6 Δροβίϊοβ ἴο ργοραρδίθ {1π6 (ὐοβροὶ, 88 ἰδία ἱῃ {Π686 
Ὀοοκθ, γα ὀδπηοῦ Ὀθαὺ Ὀό]ιογα ἰπαῦ 6 που], ὈΥ 18 ᾿πηπηοα!αία ᾿ηΐοτ- 
Ῥοβιεοη, Θη80]6 μο8βο ῃοπὶ 6 δρροϊπίοα ἰο γϑοοζά ἴδ (ἀοϑρεϊ, ἴον 
{Π6 86 οὗ [πΐυγα αρ68, [0 για πὶ που [Π6 ΟἸΒΒΊοη οὗ ΔΗ Ἰπιρογίδηϊ 
ἰγυτἢ, οΥ [06 ᾿ΠΒΟΓΏΟΩ οὗ ΒΩΥ Τηδίοσιαὶ οὐ. Ὅμ6 δββύγθησα τῃδῖ [6 
δρΙΓ  βῃουϊά αδέάε πὰ 186 δροβίϊθβ τηυδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ἹΠΙΡΙΥ 8 
οοπηϑίδηϊ ᾿ηΒρὶγαομ, τ ποι ΟμδηρΘ ΟΥ̓ ἸΩ ΟΙΤΩ Β8Ί0η, ἩΠΘΠΘΥΘΥ {ΠΟΥ͂ 
Ἔχογοϊδοα {Π6 οΥ̓ἶοα οὔ ἃ ἰ6βϑοπον οὗἩ ἴπ6 οδροὶ, τ βοῖμοσ ὈΥ τυϊηρ οΥ 
ὈΥ βροακίησ. Τμουρὰ Μαῦκ ἂδπὰ Τκα ποτα ποῖ οὐ {π6 ὕνοὶνθ 
ΔΡΟΒίΪο8, ΠΟΥ ΟΓΘ (ΠΘΥ͂ ταὶ γδου οι ̓ ν Ο81164, Κὸ δ], ἴο 86 οἵἶῆηςα 
οὗ 8Δῃ δροβίϊο, γού γγο δυο ὑπ βίγοηραδϑὶ γθάβοη 1ὼὺ Ὀϑίίανο ὑπαὶ (ΠΟΥ 
ὝΟΙΘ ΓΑΓΔΚΟΙΒ οὗ {Π6 ΟΧίγδογα ΔΙ οἰιδίοη οὗ (86 Ηοὶγ ϑρινι 
στδηϊδα (ο (ἢ ἀϊβοὶρ]68 οὗ ΟἸγιϑῦ ; δα βυυοῦ τα ἴΠπ6 ὉπδηϊτηοιΒ ορὶ- 
πΐοη οὗἩ 186 ῥὈτμλτνα ΟΠ γϑίδπμβ. Βοβί 68, ἃ ρογίδβοῦ ΒΑΥΊΟΠΥ οχὶδίβ 
βείνθοη {Π6 ἀοοίτγίπθβ Δ] νοσοα ὈΥ Μαῦῖκ δπα 1 υΚθ, δὰ Ὀγ ἴΠ6 οὔμιοῦ 
ὙΤΙοτβ οὐ {πΠ6 Νενν Τοβίδιηθηι. [π6664, γγὸ σϑἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΟΏΘΟΙνα 10 
Ροβ6 1016, {[Π4ὲ αοα νου]ὰ βυδον ἕουν (ἀοϑροὶβ ἴο Ὀ6 ἰτδῃβιηι 64, 88 ἃ 
Τα] οὗἉ [8}1}} ἀπὰ ρῥργβϑοίϊοα ἴο 8}1} βυσοδοϑαϊηρ σαηογϑίῖοηβ, ἴνγὸ οὗὨ υ)ῇ]οῇ 
ὙγΟΥῈ ΣΙ 6 ἢ Ὁπάοῦ (ἢ6 ᾿τητηοαϊαῖο αϊγοοίίοη οὗ [18 Ηοἷγ ϑριγιῖ, ἀπά 
16 οἴδοῦ ὑνγο Ὀγ 186 τιπαββιβίθα ροόύγοῦθ οὗ [6 ᾿υπλδη ἀμιοίιοοι { 
Β6 θη πλροβϑὶ]6 ὑμαῦ 9 οῃπη, τμὸ τοίθ ἷν (ἀοϑραὶ ποῦ {πδη δἰχ ν 
ΥΘΔΓΒ ΑΥΟΥ {86 ἀραίι οὗ ΟἸγτὶδί, βμου ἃ πᾶν θθθῆ 8016, ὈΥ [16 πΊΘΓΘ 
ΠΑΓΌΓΑΙ ΡΟΥΤΟΓ ΟΥ̓ ἢ18 ΤΠ ΘΙΔΟΥΥ, ἴο το ]θοῦ ἔπο86 πυϊίθγοιιβ ἀἸ βου ΓΒΕ 8 
οἵ ουὖσ ϑανίουσ πιϊοῖ μα 88 γοϊαϊθᾷ. 1πάοοά, 41} ἰπ6 Ἔνδῃρο δίβ παιδὶ 
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δ32 Οἡ ἐδο Σιβρίγαξίοπ οΥ ἐδιο δεγίρέμγοδ. 

Παγνα εἰοοᾶ ἴῃ ποϑᾶ οὐ (ἢ6 ῥγομπιβθα δϑϑιβίδηςο οὐ {πὸ Ηοὶν ὥριγις ἰο 
Ὀτίηρ ἴο τοπιθαγαμοθ {86 {πηρσ8 νοῦ ΟἸγῖβὲ Παὰ βαιά ἀυγιπρ 8 
τα ηἰϑίσυ. γε ἃγθ ἴο οοῃβίαθγ ΓΚ ἴθ ττιθησ {(Π6 Αοίβ οὗ {δ6 
ΑΡροβέ]6β, δπὰ {μ6 δροβί]εβ {πϑυλβοῖνοθ ἴθ τυ ηρ ἴΠ6 ΕΡΙΒ116 8, δὲ 
ὉΠΟΥ͂ 8 β᾽ ταῖν συϊάδησα δηα αἰγεοῦοθ. δι], ἴπ Β6υ τὰ] ραββασθβ οὗ 
Πἷ8 ΕρΙβῦ]6α, δβϑβουίβ δ'8 ΟὟ ἱπδριγϑ ΠΟ ἴῃ {πΠ6 τηοϑῦ ροβῖτῖνα δηὰ 
ἀηΘαμΐγοοαὶ ἰθτηβὶ ΤῊ ἀρτθοηηθηΐ ΠΟ δα ϑιδίβ Ὀθίγοθ Ἠ18 
Ἐρ 8.1.8 δηὰ [86 οἵμοσ υυϊηρβ οὗ [886 Νονν Ταβίαηθην 18 αἶβϑὸ 8 
ἀφοϊθινθ ὑσοοῦ {παῦ ΠΥ 4}1 ργοοθθαβα ἤτοπὶ ὁπ δῃά {86 βϑ]βατηβ 
ϑριτιῖ. [Ὁ ἀρροᾶγβ, μόνανοσ, ὑπᾶῦ {Π6 δροβίϊθβ ῃδα βοῖηθ δασίβιπ 
τοί ποά, Τπουρῇ υὐξουΥ ἀπκποόνῃ ἴο 8, οὗἩἨ ἀἰΒεϊ συ Βῖηρ' {πᾶῇ Κπον- 
Ἰεάρε, συμ ἢ πγα8 (86 οβεοῖ οὗἨ Ἰπϑρίγαίίου, ἴγοσα ἴΠ6 γα ΠΑΥῪ δυρσο8- 
[ἰοπ8 δῃα δοπο βίο οὗ {πο ῖγ οὐγῃ ΓΘϑ80ῃ. 

ΙΥ. Ετοπι {π6 ργθοθάϊπσ δοοουηῦ οὗἉ {Π6 ᾿πβρίγδίοη οὗ {μ6 δροβί!εβ, 
{π6 το [Ὁ] ηρ ΟΠ ΟΙ Β10ΏΒ 816 ΒΕ} ἀγάγῃ ὉΥ ἃ ἰδίβ ᾿θασηθὰ δῃὰ 
σα] Ὑυτῖῖο νυ ς -- 

1. “ Σὶτεί, ταῦ (ἢ6 ἀροβί]θα ῃδα ἃ οοιηρὶοΐα Ἐπον]οᾶρσο οὗ ΟἸγτῖβε- 
ΔΏΪΥ, οὐ οὗἩ [ῃ6 ἀοβροὶ σ Βῖοῖ ΤΠ6Υ Ρυ]18Π64 (ὁ τδηκιηά. ΒΘ 1ὲ 
18 βα14,, {παὖ {πον Πδα ἃ οοιηρ]οίθ Κπον]θάσα οὗ {πὸ (ἀοδρεὶ, τὰ τηθϑπ, 
{πα {Π6γ Κηδν, δῃα νγ6}} υπάογβίοοα, {πὸ ἔγα 8 ]οἢ ΤΠΕΥ ΟΓΤ6 
σΟΙΔΙἸΒϑοΠ6 ἃ ἰ0ὸ Ρσθδοῦ, δηὰ ἰμ6 ἀυῖ!ο8 {ΠΕΥ ὍΟΥΘ ἴο ἱπουϊοδῖθ. 
Ηανὶηρ Ὀθοη Ἰηδίγαοίοα ὃν ΟἾ γιέ Ὠϊπλ86} ἢ, πανιηρ Ὀ6θὴ πο 8568 οὗ 
ἢἷβ σουκβ, δὰ οὗ 818 ἀθδίῃῃ δηα σὑϑϑυσγθοίοη, δηα Πανπρ' Γοοοϊνοά 
1η6 ϑριγὶ: ἴἤο φμίάθ ἐμθηι ἐπίο αἷΐ ἐτμέδ, [Π6Ὺ δα ἃ οοτηροίοηῦ Κπον- 
Ἰοῆσα οὗ {π6 ναγίουβ βυ]θοῖβ, νυν μι οἢ ΠΟΥ 6 Υ6 ὅο ργθϑοῦ δηά Ρ] 158 
τὸ [Π6 ψοΥ]ά, ἴο ᾿πδίσυοῦ το ἴῃ (6 Κπον]θάρα οἵ (ὐοά, {π6 γΑΥῪ οὗ 
δα νδίοη, ἀπά [ῃ6 ἀυ(168 οὗὁὨἨ Βο]π688. ΤΠΘΥ ογῸ ΠΟΙ͂ΟΣ 1ηδι πο] πὶ 
ΠΟΥ ἀοίδοίινο ργθϑοθογβ οὗ (Π6 ποτγὰ οἵ συ. ὙΠΟΥ͂ ΤΟΥ αὖ ΠΟ 1088 
ἴο Κηονν ψῇδὺ γα8 ἰστὰθ οὐ ταῦ 88 ἴα]86, Ὑπαῦ 1848 Ἀστθο 80 ]6 ἰο 186 
ψ1}} οὐ Οοἄ οΥ γῆαΐ νγὰϑ πούς ὙΠΟΥ Πα ἃ οομρ]οΐθ δηα σομπδιβίθηϊ 
νον οὗ 1ῃ6 ψ 016 ϑυβίβη, οὗ Ο σιβδη ἰσαῖῃ δηὰ ἀπίγ; δπὰ {πο γὸ τ 88 
ΤῸ ἀν ΒΥ οὗἉ στο]! σΊουβ ΟΡΙΠΙΟῚΒ διηοηρδῦ ἔπμθα. ΤΠοῖγ Κπου]θάρα οὗ 
ΟἸΓΙΒΌΔΠΙΥ γ1ὲ8 Ῥοτγίθοϊ, [ὉΓ {Π6Υ σψοτο δοαιιϑιηἰθα τὶν αὐΐ ἑλίπσε 
ψΒΙ ἢ 10 τὴᾶϑ {π6 Μ01}} οὗ Οοὐα βῃουϊὰ Ὀ6 τονθαϊθὰ ὑπίο τθη, ἰο ἰθαοὶ 
{Π6πι {Π6 ψγαΥ οὗἉ ΒΑ] ΠΟΙ. 

“ὙΠΘΙΠΟΥ, 88 18 τηοϑῦὺ Ῥγοῦδθ]θ, {Π6 ἀροβί]ο8 μαά {πΠ18 οοπιμ]οῖθ 
Κπονίθαρα οὐ 186 (ἀοβροὶ δα οὔσθ, οὐ {π6 ἀν οἵ Ῥαεηίδοοβί ; ΟΥ̓ 
ὙΠΟΙΠΘΥ (ἤδγΘ ταῖρηρ 6 8οπὶ6 ὑγιἢ8 δηα ἀπί168 οὗἩἨ το]!σίοπ, ΒΘ ἢ 
Ὑ6Γ6 ποῦ γανϑα]οα ἴο ἐπθῖι ΠῚ] αὐλοῦ Παὺ ὕπαθ, 18 οὗ πὸ ᾿πῃρογίβῃησθ 
[ῸΓ ᾧ8 ἴο ἀρίθσιηϊπθ. ΕὟΥ ἰὖ 18 σαγίδιπ, ἰῃαὺ {π6ὶν Καον]θᾶρο οὐ Ὁ γι53- 

1 ΤΏ (0]]οινὶηρ ἃῖὸ δ ἴδ οὗ ἴῃ6 Ῥϑβδαρθϑ ἴῃ ὃ. Ῥ0} 8 Ἐρίβι108 ψϊο οοηδτι τπ6 
ΤΟΠΊΔΓΚ δῦονυς ρίνϑη: --- 

1 ὙΠεβ8, 11. 18. ΤῊε ισογὰ ὁ Οοά, ιολὶοῦ γῈΒ ΒΈΑΛΒΌ ΟἿ στϑ, γε γεσεϊυεα ποὶ ἃ8 ἰλε τοογὰ 9 
πιέη, διιὶ ΔΒ ῚΤ 18 1ΝΚ ΤΆΌΤΗ ΤΠῈ ΟΕ ΟΕ 605}. --- 1 ΤΏ688. ἱν. 8. 171ὲ ἰλετοΐοτε ἰλαῖ ἀεερὶεε 
ἀεερὶβειὰ ποὶ πιαη, ὑμέ αοα, ΤῊΟ ἨΑΤΗ Α.80 ΟΙΨΕΝ ὕντοὸ ὕ8 π18 ΗΌΣΥ ϑρι τ. ----  Οὐν. 
ἰϊ. 7. 10. Ῥζ6 δρεαὰλ ἰλὲ ιοϊδάοπι δ' (οὐ ἱπ α πιψδίεγψ, ὄνοπ (δὲ πιάμεπ πϊβάοτα οὐκ. . .. 
Οοῦ ΒΑΤῊ ἘΕΥΕΑΙΕῸ ΟΝΤΟ ὑϑ ὃν λα δρίγιί.--- τ Οοτ. 11. 12,18. Δῖοιο ΤῈ ΗΒΑΝῈ ΒΕΘΕΙΨΕΡ 
ποί ἰλὲ φρίγῖ 277 τλὲ τοονἰἄ, δμὲ ΤΠῈ ΞΘΡΙΠΙΤ ὙΗΛῚῪ 18 ΟΕ ΟΟΡ, ΤΗΛῚ ΜῈ ΜΊΙΟΗΤ ΚΧΟΥ͂Ν ΤῊΣ 
ΤΗΙΝΟΒ ΤῊΛΤ ἈΒῈῈ ἘΒΕΈΓΥ ΟΙΥΕΝ ΤῸ ὕ8 ΟΕ ΟΟὉ: ὝΗΙΟΠ ΤΠΙΝΟΒ ΜῈ Α1,80 ϑΡΕΑΚ, ποί 
ἐπ λα τρογα8 ισλιοῖς πιαπ᾿ τιοϊδάοηι ἰρασλείδλ, ΒΌΤ ΉΙΟΗ ΤῊΣ ΗΌΠΥ ΞΡΙΠῚΤ ΤΕΛΟΗΣΕΤΗ.--- 
16. ῪΈ ΗΒΑΡΕ ΤΗΕ ΜΙΝῸ ΟΕ ΟἬΕΙ ΒΤ. 

2. Βρ. Τοι]ηθ᾽᾿ 8 ΕἸ οηἰ8 οὗὁὨἨὨ ΟἸσίβιίδα ΤἬΘΟΪΙΟΟΥ, νοὶ. 1. Ρρ. 20---29. 280--- 389 



Οὴἡ {λὸ ]περίγαξίοη ὁ ἐδιο ϑεγίρέιγο. δ88 

εἰδη! νυ τγα8 σοτρ]οίο, Ἰοπρ θοίοτο {μ6 γϑοοσάβ οὗ 10 πὶ {86 Νοιυν Ταεβία- 
᾿Ἰηοηΐ 6γ6 ΓΘ ῸΓ ΟΥΤΓ 1Ἰηδίσυσίοη. [0 18 ουἹάθηΐ, α8ο, δαὶ 1ῃ6 
ΔΡΟΒΙ68, ἴῃ 186 οουγδα οὗ {πι6 }γ ταί τυ, ΤΟΥ͂Θ ΠΘΥ͂ΘΥ δ 8. ἰοβὰ ὙΠαῖ 
ἀοοίτπεβ {Π6Ὺ ΘΟ ἴο ργθϑοῦ, Ὀυΐ δα αἱ 4}1} {1π|68 ἃ ροσγίδοϊ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ [86 {πῖπρβ Ὑπιοῖ 10 τγὰβ 186 ψ1}} οὗ (ἀοά {πο γ βῃουϊά, δ {ποβα 
γοϑρθοίνθ {1π|68, ἀδοίαγα. 1,688 {Π8ῃ {Π18 οαῃπποῦ 6 ᾿πέοττοα ἔσο {Ποῖγν 
ΟὟ ἀδοϊαγαίοη, ἰμδὺ {ΠΟῪ δραῖΐκα ἴῃ ἐπ] ηρ8 οὐ ἐπ (σοβροὶ, ποέ ἐπ ἐἠε 
ιροτ5 τιολϊοὴ πιαηπ᾿ς ισϊδάοηι ἐεασλοίδ, δμέ τολίολ ἐδ Ἡοῖν Ολοϑεέ ἱεαελείλ. 
(1 ον. ᾿.. 13.) 

“Α8 1π6 δροβίϊθβ, ὈΥ τθδῃβ οὗ οὖν Ἰμογδβ ᾿ἱπδίσιιοίοηβ δηα (ἢ 6 
ἰδδοβίηρ οὗ 18 ϑρί γι, μα 1818 σοτηρ]εῖδ Κπον]οᾶρο οὗ ΟΠ ϑ δηϊ, 10 
[0]]ονγ8 ὑπαὶ 1π6 τηοϑῦ Θηῦ γα ογθαϊῦ 18 ἴὸ 6 ρσίνθῃ ἴὸ {ΠῚ ΨΓΠΊΏΡΒ ; 
Δηα {πὶ {ΠΟῪ 6 γα ποῦ τηϊδία θη ἴῃ γὨδί ΤΠΘΥ ἤᾶνα τι ς6 ἢ ΘΟΠοΟγη- 
ἵπασ 1Ὁ, ΠΟΙΠΟΥ 7 ΒΌΡΡΟΒΕ ἰδθπὶ 0 Ὀ6 1πηπιοαϊαίοῖν συ θα Ὀγ {Π6 ᾿ 
ϑρΙγ δὖ [06 {ἰπλ6 (ΠΟΥ ὙΕ͵Θ ὙΧΛΌΩΡ ΟΥ οί, ΕὟΓ, δ᾽ ουἹηρ ΟὨΪΥ (δαὶ 
ΤΠΕΥ ΨΟΓῈ Ποηθϑῦ 6 Μ)Ὸ ΘΟΠΊΡ] οὐοὶν ὑπάογϑίοοά ΟγἸβ δη ν, Ὁ 18 
ον ἀοπΐ {πα΄ {Π6Υ͂ τηυιϑύ σῖγα ἃ {τὰ 6 δπὰ ἔπι] δοοουηῦ οἵ. Ηοπηοβὺ 
θη ΜΟΙ]α ποῦ ἀθοαῖνα, πα τθη ὙΠῸ Πα 84 οομλρ]οία Κποπ]θᾶσο οὗ 
{π6 βυ)οοίβ {ΠΟΥ στ το ἐγοδίπρ οὗ οουἹὰ πού Ὀ6 πηϊδίαϊοη. [1 ΔῃΥ 
ΘΥΤΟΙΒ ἰῃ ἀοΟΙΓΙΠ6 ΟΥ ΒΘΠΟ δὴ 6Γ6 Δαμ {68 τηἴο {Ποῖ τη, χὖ 
τησδὺ Ὀ6 ΘἸἔΠ6Υ ΟΥ̓ ἀδδίρη, οὐ {ἸΓΟῸρΡἪ δοοϊάθπί. Τὸ ἱπηιαρίπθ {πα ΤΠ6Ὺ 
οουἱὰ 6 ᾿μβογίθα ἀθβισπθαϊγ, που ᾿ροδο {Π6 ᾿πίθρτι νυ οὗ {Π6 
ΔΡΟΒΉ168, 81:4 σομΒοα ΘΟ {ΠΟῚΡ ΟΥΘαΙ ΠΥ 1η Ἡδυρς ὦ Απά ἴο 
᾿πηδρίηθ {παῦ ΠΟΥ ογαρῦ 1π Δοοιἀθη (Αγ, ὑοῦ] πὴ ροϑο ἢ {Π6 σοχ- 
ῬοίθποΥ οὗ {πεῖς Κπον]εᾶρο, δπὰ βυρροβοβ {πα [Π6 δροβί]ββ οὔ ὅ ϑδὺ8 
ΟἸγῖϑὲ ἀἸά ποῖ υπαουβίδηα ΟΠ ΥΙ ΒΕ ΔΠΙΥ : ἃ ΒΌρροδβιίίοη (μὲ οδῃ ΠθΥΟΥ 
6 τϑοοῃο]θά, τ 186 ὙΟΥῪ Ἰονοδί δομδίγαοίοη Ἡ ΠΙΟΠ οδῃ 6 ΑΙ ΓΙ Υ 
Ρυΐϊ Ὅροη οὔγ 1 μογα δ ῥσοιλῖβθ, {παῦΡ (86 ϑριγιῦ βῃου]ὰ συϊάθ ἐμϑτὰ ἰηΐο 
8}} 8. ΑἸ]ονίηρ, [6 πὰ ἐπογοίοσο ἴο 6 θα Ποποϑὺ τηθῃ, 1ἰ ὉΠ] ον 8, 
οοπδβιἀογίηρ 1π6 βουγοθθ οὗ ᾿ηοστηδλίϊοη (ΠΟΥ θη]ογοά, {πα 4}} {Π6Υ 
αν σϑοογάθα δοποοσηϊηρ ΟἸ ΓΒΕ ΔΗ Υ 18 ἰγσυτῃ, δηα {παὺ [ΠΟΥ σΤ6 ΓΘ 
ποΐ πικἰβία θη, ἴῃ 8ΔΠΥ οὗὨ ἔπδ Ροβι ομθ Ὠῖο μον μανο Ἰαϊὰ ἀοτη το- 
βροοίϊηρ᾽ 10, ἴῃ {Π6 Ὁ ἩΓΠ ΙΏρΒ. 

2. “Α δβεοοπά δῃηᾷ Ῥγϊμοὶραὶ ἀοἀποίίοι, μόύγονοσ, ἰο θ6 ἀγανῃ ἔσομαι 
1ῃ6 δοοουπΐ Ὀοΐοσα ρίνοῃ, δῃα ΟΝ 18 οὐ τηοϑί ᾿πηρογίβηοα ἴο (86 
βυι δ ]εοῦ, 18, {πῦ 1π6 ΔροΟΒβί]68 οὗ 688 Ὁ γιδῦ σοῦ ἀπάρν [Π6 1η[Ἀ}}}0]6 
συϊάδπος οὗ {π6 ϑριγι οὗ ἘσΌ , ἃ8 [0 ΘΥΘΥῪ ΤΟΙ ρΊοιι8 ΒΘ ποῦ ΠΟ ἢ 
ἴον ἰδυριῦ τηδπκιπα;" ὑμπαΐ 18, ““ ΘΨΟΣΎ βϑης πηθηῦ 1παᾶΐ οοπβοαϊοϑ ἃ 

᾿ς ραγί οὗ ΟΜ γιϑιδη ἀοοίσιηθ, οὐ ΟΠ γιβύίδη ἀυΐγ. [π᾿ ΘνΘσΥ ἀοοίσηθ {ΠΟΥ͂ 
ἰδυρμῦ, πὶ ΘΥΘΣῪ ἰΘΒ[ΤΩΟΠΥ (Π6Ὺ ὈΟΓΘ ἰο ἔλοίΒ τϑϑρθοίπρ οὐῦ 1 ,οτὰ, ἴῃ 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟΡ᾿πΐοη Ὑ ΙσΒ ΠΟῪ σάν, Θοποοσηΐηρ {π6 ἱπηρογί οὗ {μοβ6 δοΐδ, 
ἴῃ ΘΥΘΓΥ ργθοορί, Ἔχβογίδ! οη, πα Ργοπλΐβ (ΠΟΥ͂ Δαἀγεβϑθα ἴο τηθῃ, 1ὐ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἐπα ΠΟΥ 6 γ6 υπᾶον {π6 10 6Ἀ}}}0]6 συϊάδπος οὗ {π6 Θρίγι οὗ 
Ττιυῇ...... ΤΉὨτγουρἢ εἶθ ᾿πῆυθησθ οὐ {Π6}Ὶ ταϊηα8, {ΠΟΥ γα 1η88]- 
ΠῚ Ῥγθβογνϑα ἔγοπὶ ΘἸΤῸΣ ἴῃ ἀθοϊαγηρ [πΠ6 (Δοβροὶ, δο {πῶῦ ΘΥΘΓΥ το ]1- 
σίοιιθ βοηπεϊπιθηΐ {Π6Υ ἰυρῦ 18 ἴσα, απ ἈρΊΘΘ680]6 ἴο {π6 ν1}} οἵ (ἀοα. 

“«ὙΥΏΠ6η (ΠΟΥ δοίοα 48 ᾿ΥΘΓΒ, Τοοοχάϊηρ ΟΠ ΓΙ ΒΕ ΠΥ ἴον {Π6 1ῃ- 
βίγαοίίοη οὗ {π6 οἰ ας ἢ ἴῃ 4}1 βυσσοοάϊηρ {Ἰπη68, 1 Δρργοξοηᾷ {μαῦ {πον 
ΜΟΓΟ ὑπᾶον {π6 συϊάαποθ οὗ ἴπ6 ϑρίγιῖ, δ ἴο [86 ϑυδ)θοῖβ οὗ σῇ οὶ 
ἼΠοΥ ἰχοαίοα;; {παῦ {ΠῸῪ τυτοΐθ ἀπᾶϑγ Ηἷβ ἰηἤμπθηοα δηὰ ἀϊγθοίῖοι ; ἱμαΐ 

ΜῈ 



δ84 Οηἡ ἰδὲ Ϊπερίγαξίοη οΓ ἐδιο ϑογρέμγοε. 

(Π6Υ ἼΟΓα Ῥγαβαεγυϑα ἔγομαι 811] ἜΥΤῸΓ δπα τη!βίαβκο, 1 {π6 το] ρίουβ βοηῖ- 
ταθηΐβ (ΠΟΥ͂ ἜΧργθβββά; δηᾶ {παΐ, 1 δὴν ἱμιπρ Τα γο ἱπβοσίθα ἴῃ Ἐποῖγ 
ΤΙ Πσ8, ποῦ οοπίδ! θα ἴῃ ἐπαῦ οοταρίοῖα Κπον]οᾶρα οὗ ΟΝ γιβυαπϊν οὗ 
ΜΒΙΟΝ (ΠΟΥ ὙΟΥΘ ΡὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ροΒββθβϑθᾶ (848 ῥγορίνδοϊθϑ ἔοσ ᾿πϑίβῃοο), 
{π|8. νγαϑ ᾿πηπηθα θυ σοταταπηϊολίθα ἴο ἴπθπὶ ὈΥ τονοϊδίοη ἔγοσα {86 
ϑριγ, Βαυΐ ψΠ σεβρθοῦ ἴο {π6 ὁμοῖος οἵ ψογὰβ ἴῃ ὙΒ ἢ ἰΒ6Ὺ ὑσσοῖς, 
1Π6Υ. παρ θ6 Ἰοϑῖ ἰο [π6 ἔγβθ ἀπά τϑξοηδὶ Ἴχϑγοῖβθ οὗ {μεῖσγ οὐγῃ 
τηϊη8, ἴο δχργθβϑθ ὑμπδιηβοὶγαβ 1π ᾧπ6 ΙΩΆΠΏΘΥ ἰμδὶ ψγ88 πδίυγαὶ δὰ 
[ἈΠΔΠ1ΔΥ ἰο [Ποὰ, 8116 αὖ 106 βαηθ ἔπη6 (ΠΥ 6 Γ6 ργδβοσνθα ἔγομι 
ΟΥΤῸΓ ἴῃ ἴπ6 1ῴδαβ {πΠ6Ὺ σοπνουσδα,.... Τι ριγιῦ ρσυϊάρα ποτὰ τὸ 
τὶ ποίησ Βαῦ ἐσα[ἢ Θοποουπῖηρ; το] !ρίοη, γοῦ ΤΠΘΥ τπαϊσῃῦ μα ἸΘΕξ ἴο 
ΘΧΡΓ 88 ἐδμαὺ γυῖα ἴῃ 1Π6ῚΥ οὐαὶ ἰδηρίιαρθ. 

“ Τῷ τῇδν το] ν δηα ᾿π80}γΥ 06 οοποϊυαοά, {πδῦ τη6η ὙΠῸ γγοσα ὑπάστ 
(π6 ρεγρεῖυδὶ συϊάλῃοα οὗ (86 ϑριγιῖ οὗ Τραΐῃ πθη ΠΟΥ ῥγεδομοα 
{π6 (ἀοβροὶ, ψεσο {ππ8 ἀπᾶθν 18 10 ΈἈ}}10]6 αἸτϑοίίοη δπα ᾿Ἰπβαθποο, 85 
ἴο 811 τοὶοουβ βϑϑη πηοηΐβ, 6 η ΠΟΥ Θοχητηἰ θα {π6 ἰμίησϑ οὗ τὴ 6 
Αο58ρ6] ἴο νυιηρ, ἴοὸσ 186 διΐαγα ἱπδίσασάοῃ οὗ [86 ουσομ. ΤᾺ 19 
(Π6 νἱϑνν οὗἩἨἍ {μ6 ᾿ηϑρισαῦοη οὗ {Π6 τυϊίοσβ οὗ {86 Νοὸν Ταβίαιηθηϊξ, 
γ ΠΙοἢ Βθϑηϑ ὨδίΌΓΑΠΥ ὕο 8.156, ἴτοτα {πον οὐσὰ δοοουηΐ ΟΥ [06 ΑΥ ἴπ 
τ μι οἢ (6 τοοοϊνοα {π6 Κπον]οᾶρο οὗ ΟΠ γΙ ΒΔ Ὠ ΠΥ, πᾶ ἤγουν ψ Ππαΐ 18 
ἀδοϊαγοά ἴῃ {π6 Ὁ ΤΙ ΠΙΠΡΒ, ΘΟπΟΘσϊηρ (86 σοηδίδηϊ ΔΡΌΠΟΥ δηά συ!ά- 
8η66 οὗἩ 186 ϑριτῖί, χὰ ΒΊΟΝ {ΠΥ ψογο ἰανουγοά." ὙὉὍὙΠ6 δ] ον 
ϑἀναηΐασοβ δὐἰθηα {Π18 νἹ 6 Ὲ οὗ {π6 Βυ]θοῦ : --- 

“ Μαϊπίδὶ πῖον ἰμαῦ [86 ἀροβί] 68 ὑγϑῦθ πᾶ ον (86 1Π[Ἀ]}}0]6 ἀϊγοοίοι 
οὔ {[μ6 Ηο]ν ϑρισγι τ, 88 ἴο ΘυθσΥ σο]ρίουβ βοη ταθηΐ σοπίαϊποα ἴῃ {πεῖν 
ΤΙ ΠΏΡΒ, ΒΘΟΌΤΟΒ {86 Βδῖη6 δαναηίαρθϑ 88 τοῦ] ταϑυ]ῦ ἔγοτα βυρροβὶηρ᾽ 
{πᾶὺ ΘΥΘΥΥ ποτὰ δηὰ ]Ἰθιο τγαᾶβ ἀιϊοίαίθα ἰο ἰπθῖ ὈῪ 8 ἰπῆἤυδποοβ, 
πὴμουΐ Ὀοῖηρ Π40]6 ὕἤο {ποϑ6 οὐ) θοῦ οηβ τυ ΒΟ τηῖσῦ Ὀ6 ταλα6 ἀρσαϊηβὲ 
{μαὶ νον οὗ 86 βυῦ)θοί. Αβ (6 δριγιῦ ρῥγοϑογνοθά {πθπὶ ἔγοιη 4} 
ΟΙΓΟΥ ἴῃ ἩΠαὺ ΤΠΕΥ μαναὰ ἰδυρῃῦ πὰ τοοοσγάθα, {μ6]Ὶ ΓΙΌ ΩρΒ ἀγα οἵ 
[86 βαῖὴθ δίπουν, ᾿ρογίδηοο, δηα 86 ἴο 8, 88 1 δα Πδα ἀϊοίαιοθα 
ΘΥΘΤΥ͂ ΒΥ}18}}16 οοπίδϊπθα ἴῃ ἰπθηι. [Ὁ 116 ϑριγιὺ μαὰ συϊάφα {παῖς 
ῬΘΏΒ ἴῃ Β0 ἢ ἃ πλδπηθγ, {παῦ {Π6Ὺ Ὠδα ὈΘΘῺ ΟὨΙΪΥ͂ ΤΔΘΓΘ ταϑοῃὶηθ8 ὩΠΑΟΥ 
818 αἰγεοίΐοῃ, γα οου]Ἱὰ να μδὰ πὸ τωοσο ἴῃ {ποὶγ τυ τηρθ ἐπδη ἃ 
Ροτίδοῦ γα ]6, 88 ἴο 811 γϑ! ]ρ]ουΒ Οριπῖοηβ δηᾷ ἀυΐϊ68, 41} τηδύϊουβ οὗ δι ἢ 
Δα ῥγαοῖίοθ, Βευΐ βυοῇ ἃ ρογίδοι σὺ]θ τὸ ἤν ἴῃ {πΠ6 Νονν Τοβία- 
τηρηῦ, ἢ 6 ΘΟΏΒΙΔΟΥ [Π 6 πὶ ἃ8 Ὁπάον {π6 ΘΡΙΓΙ ΒΒ 10 ΈᾺ}}10]6 συϊάδησα ἴῃ 
411 {π6 τοϊρίουβ βθη ]λθη 8 {Π ΟΥ̓ ΟΧΡΓΘ58, ΠΟΙΟῚ ἢ βυσρεδίθα 1ῃ 6 
ΨΘΡῪ ΜΟΓΒ τη ὙΠΙΟΝ {Π6Ὺ γα τι θη οὐ ποί, ἴΠροὰ {818 στον οὗἉἩ ἴῃ 6 
Βιι]θοί, {π6 ᾿πδριγοὰ νυ] ηρδ δοηΐδιη 8 ροσίθοῦ δηὰ 1ηΈΆ]}}0}6 δοοουπὶ 
οὔ ὑπ 8016 νν}}} οὗ αοα ἴῸΓ οἵιγ βαϊνδίίοῃ, οὗ 411 ἐπαῦ 18 πθοθββδσυ [ῸΓ 
8 ἰο Κπον,, Ὀ6]16νθ, 8πα Ὀγδοίϊβα ἴῃ γϑ] ]ρΊοη ; δηα μδῦ ὁδῃ [Π6Ὺ Θοη- 
δῖ τροτα ἔπη 118, ὌΡΟῺ ΔΠΥ͂ ΟΥΠΟΥ ὙἹΘῪ οὗ 10 

“«Αποῖποσ δαἀνδηΐαρο αἰζοπάϊησ 86 δῦουθ υἱοῖν οἱ (86 δροβίο]!ο 
ἸηϑρΊγαοι 18, ὑΠπαῦ 10 Ὑ{11] Θμ40]6 ὰἃ8 ἴο υπάογβίδῃα βοπλθ {πὶηρδ ᾿ἰπ 
{Π6ῚῚ ΤΙ ρ8, ΒΟ Χἱ τπλϊσῃῦ θ6 αἰ βου] ἴο στϑοοῃοῖθ Ὑ]Ὦ ΘποίΠοΓ 
Ὑ]ΘῊ οὗὁἨ 86 βυθ)εοῦ. 10 (Π6 ᾿πϑριγαίίΐοη δηᾶ συϊάδποα οὗ ἴπ6 ϑριτι, 
γοβροοίηρ {86 ψτίοτβ οὗ ὑπ6 Νὸυν Τεβίδιηθηξ, οχίεπαθα οἿ]Ὺ ἴἰο τδαΐ 
ΔΡΡΘΟΓΒ ἴο δ6 118 ῬΓΌΡΟΙ ῥγουΐῃοθ, ταδίίογβ οὗ ἃ σοϊσίουβ δηἀ τηογαὶ 
παίαγο, (ἤθη ἴΠΘΓΘ 18 ὯῸ ᾿ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ͂ ἴ0 88, ψὨοίθο υθσυ ἰδίῃ οοη- 



Οἡ ἐλιο ]πεγίγαΐξίοη οΥ ἐ}ι6ὸ ϑετγίρέιγ65. δ8ὅ 

ἰαϊποᾶ ἴῃ {πο ὶν τ ησΒ 6 γῸ βυρροβίθα ἱπηιθἸο Υ ὈΥ 186 ὥριτὶξ 
ΟΥ ποῦ; ὙΒΘΙΠΟΥ Π0ΚῸ ποτα Ἰπβριγθα ἰο βαυ, {πα {86 Βμῖρ ἴῃ ψ ΒΙΟἢ Π6 
54] 6ἀ ἢ Ῥαὺ] νγϑ ττθοκοα οἱ ἴΠ6 18]απα οὗἩ ΔΜ6111 (Αοίβ χχνη!. 1.) : 
ΟΥ ὙΠΟΙΠοΣ δὶ] γοσο ὑπμάογ {Π6 συϊάδησο οὗὨ {Π|ὸ ϑριγιῖ, ἴῃ ἀΙγθοίηρ; 
ΤΠποΙΉΥ ἰο ὑτῖηρ πιὰ πἰσὰ {Π6 οἸοῖκα ποῖ μ6 Ἰοῖν δ Τυόοαβ, ἀπὰ {116 
Ὀοοκβ, θαῦ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ (ἢ6 Ρατοξιηθηῖθ (2 ΤΊη,. ἰν. 13.); [ὉΥ {Π6 ΔΏΒΊΨΟΥ 
18 οὈνίουδ, {8686 ψΟΓα ποῦ {π]ηρ8 οὗ ἃ το] σίουβ παίασο, Δπα πὸ 1η- 
Βρ᾿ γα ϊο ὙΥᾺ8. ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ΟΟΠΟΟΓΠΙηρ᾽ πο. Τὴ6 ᾿ΠΒρΙΓοα ΤΙ ΓΘΓΒ Βοηθ- 
ΕἸΠ168 ΤΩ ΓΙΟῚ ΘΟΙΏΤΩΟΙ ΟΟΟΌΓΥΘΠΟΘΘΒ ΟΥ [ΠΙΩΡΒ 10 80 ΠΟΙ 6] ΤΔΏΠΘΓ, 
88 ΔΗΥ͂ ΟΠΘΙ οἷδιη 8πηα [δι 0} 1] Τγθη τσ ἀο. ΑἸΓΠουρῆ, ἱπογοίοσγα, 
ΒΌΘΝ (Πϊηρθ ΙΔ 6 ἔουπά ἴῃ ραγίβ οὗ {πὸ δυδΏρ} 10 ὨΙΒΙΟΓΥ, ΟΥ̓ 1Π 
ΘΡρ βί]68 δα ἀγθεβθά ἴο ομυγοθβ οὐ ᾿πα! υἹ ἀπα]8, Δηα τὺ βίαπά οοη- 
προοῖρα στ προτίαπί ἀθοΙαΥ ΠΟ .Β Θομοοσηῖηρ; ΟἸ γι ϑδη ἀοοίσ 6. ΟΥ 
ἀαΐγ, γοί 10 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΒΊΡΡΟΒΘ, {μα ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ὉΠΑΘΓ ΔΠΥ͂ 81.- 
ῬΟΓΏΔΕΓΑΙ ᾿ΠΠΏΌΘΙ6Θ 1Π ΠΙ ΘΗ ΓΙΟΠΙ Πρ; Βιιοἷλ ΘΟΤΩΠΊΟΙ ΟΥ Οἷν}] αἴἴδιγβ, [που ρἢ 
(ΠΟΥ Μ6Γθ, ἃ8 ἴο 8}} {π6 βαπ παθηβ ὙΠ6Υ ἱπου]οαίθα γοϑροϑοίϊηρσ το]! ρίοη. 

“ΤΠ18 νἱον οὗ {6 βυ)]θοῖ νν1}} αἶβο γββ] γ ΘπδὉ]6 ἃ ρα ΟΠ ἰϑιϊλη, 
ἴῃ τοδαΐϊηρ 818 Νὸν Ταϑίδιηθηϊ, ο αἸβυιηρσι βῆ τ παῦ Π6 18 [0 ΘΟΏΒΙΔΟΓΥ 
88 ἰῃβριγο (τὰ. Εὔνοσυ {δῖηρ  ῖοῖ ὑπ6 ἀροβ81168 πᾶν νυ τθ ΟΥ 
ἰδυρῶῦ σοποογπίηρ ΟΠ ΥΙ ΒΕ ΔΏΣΥ ; ΘΥΘΤῪ ἰπῖηρ Μ᾽ μῖο. ἰθαοθθθ Πἰπὶ ἃ 
το] ρου θη {Ἰπγοηῦ ΟΥ̓ ἃ Ὀγδποῇ οὗ ἀυΐγ, ὯΘ πιιβύ ΘΟΠΒΙ ΘΓ 88 αἰνίποὶν 
{γ16, 838 [86 τιϊπα δηα Ὑ}}} οὐ (ἀὐοά, τοοογάοα ἀπάοσ {ππ6 ἀϊτοοίίζοη δηά 
συϊάαποο οΥὗὨ 818 ϑριγι, [Ὁ 18 ποῦ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥῪ {παὶ Πα βῃου !ὰ ̓ παιῖτα, 
Ποῦ οΓ δὴ [86 ΔΡΟΒΕ]68 ἰδυσῃῦ Ὀ6 τὰ6. ΑἹ] (μαῦ μα [88 ἴο βθᾶγοὶι 
δίζογ 18, [Π6Ι. ταθδῃῖηρ ; δηαὰ ἤθη ἢ Ὁπαρδγβίδη 8 τ μαῦ (ΠΕΥ̓ ταθδηί, 
ἢ6 ΤΩΔῪ Γοϑί δβϑϑυγοά, {Παὺ [800}}] τη Ὠ]ηρ᾽ 18 οομϑιδίθην 1} [ἢ 6 Μ0}}} οὗ 
(οὐ, 18 αἰνίπα ᾿πῈᾺ1}10]6 ἰσαϊῃ, ὙΠῸ (θυ ΠΟΥ οὗὨ πθ 0 ΒΡΟΚΘ 
δηα ντοίθ ὈΥ {86 ϑριγὶῦ οὗ (ἀσοά ἴδ [6 ἐαϑμλουν οὗ (σοα ΒΙπηβ6} ; δηὰ 
1η6 ἰαβίμοηΥ οὗ {86 αοἀ οὗ Ττυ 18 {π6 δίσοηρσοδϑί δηα τποϑὲ ἱπά]- 
4016 οὗὨ 4}1] ἀδημοηβύγαί!οη. 

“«ΤῊδθ δῦονϑ νἱϑὺ οὗἨ Π6 δΔροβίύο!!ς 1πϑριγαίϊοη Μ1}} ᾿κούσιβ6 ομα Ὁ ]68 
8 ἴο ἀπαογβϑίδηα {Π6 Δροβίϊα Ῥραϊ, ἴῃ {πΠ6 βουϑηῖί ομαρίογ οὗὁ ἢ18 ἢγο 
ἘρΊ 8116 ἴο {πὸ (ον ΙΔ Π8, ΠΘΓΘ 1π ΒΟΠῚ6 γΘΓΒ6Β ἢ6 Β6ΘΙΏΒ ἴ0 Βρθδαῖς ἃ8 
1 16 τ γα ποῦ ᾿πϑρὶγοά, δπα ἴῃ Οὔ ΓΒ 88 1 Π6 6 γθ. (ΟΠΟΘΓΏΪ σ᾽ ΒυΠῚ6 
{πἰησ8 6 βαιῖῃ, δμέ 1 βρεαὰ (λὲς ὃν μεγηιέδοίοπ, ἀπά Ἠοΐ 077 σοπιπιαπιί- 
πιετιέ (νου. θ6.): δῃά δρδίῃ, 7 δλαυο πο οοπιπιαπαπισπέ οὗ ἐδε Πιογά ; γψείΐ 1 
σίυε πῖν ἡμαάγπιοηί, ας οπε ἐμαέ λαΐδι οδέαϊποά πιεγεν οὗ ἐλε Ζιογά ἰο ὑέε 
7αἰπγμ (τον. 25.}. ΤΊ βυδ)θοῦ οὗ πθοὰ [86 ἀροβῦῖία ποῦ ἀο ϊνοσθ 
εἶθ Οορ᾿ πο, ᾿γ88 ἃ τηδίτον οὔ ΟΠ γιβύϊδῃ ργαάθῃοθ, ἴ τ κιοῖν Π|6 (ογιη- 
(μίδπβ μαα ἀφβδιγθα [18 δάνϊοθ. Βυῦ 10 νγχ88 ποΐ ἃ ρᾶτί οὗ τε] !ρΊουΒ ββη- 
Ὀπηθηΐ οὐ ργϑοίϊοθ; 10 γγἷαὴϑ ποῦ ἃ Ὀγαποῦ οὗ (γιβδη ἀοοίγ!ηθ οὐ ἀυίγ, 
Ῥαΐ τηΘΓΟΪῪ ἃ σα 5}104] αποϑίίοη οὗ ργυάθποθ, ψ ἢ τοϊδίίοη ἴὸ {Π|6 
ἀϊβίγαβθβ ψ ]οἢ ρογβϑοσι θη [6 οοοαβϑοημθά. δι], ἐπογείοτγο, ἄσγθο- 
ΔΌΪΥ ἴο 1Π6ὶγ γϑηϊθϑί, ρίνθϑ ἵΠ 6 πὶ ἢ18. Ορ᾿πίοη ἃ8 ἃ {ἈΠ ] τδη ; Ὀυΐ 
6 συλγαβϑ ποπὶ ἀσαϊηϑῦ βυρροδβίηρ' (παῦ ἢ6 τγᾶ8 ὑπάθγ ἀϊνῖπηθ ᾿πδριτα- 
(ἰοη ἴῃ [Πδὖ ορ᾿πίοη, ἰ680 ἴΠ61Ὁ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟ 68 Βῃο. ] ἃ Ὀ6 Βῃδοκ]οα, ἀπά ἢ6 
Ιθανθβ ἔμθῖλ αὖ ΠΟΥ ἴο ἔο ον Ὠ18 δάνιοθ οὐ ποῖ, ᾿8 {Π6Ὺ τπῖσιῦ πὰ 
οοηπνοηϊθηῦ, Υοῖ Πα Ἰπθππδία8 {παὐ μα ὨδΔά ἐλε ϑρίτιξ οὗ ἐλε 7ογα ἃ8 ἃ 
Οἰιγιβείδη ἐθδοίιθγ, ἰμδαΐϊ μ6 Πα ποῦ βα1ἃ δὴν {{ῖπ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο [18 νν1}}: 
δηᾷ {παὶ (Π6 ορὶ πίοι ὙΔοἢ Π6 σᾶνο ψ88, οἢ ἴδ γι ἢ0 16, αἀνίξαθίο ἐμ 
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5830 Ὁ {)ι6 (Αβοογιξίονι 9 ὕζεει6 Ομγὶεί. 

ἐπι μγόδοηΐ αϊείγοσθ. Βαϊ {86 δροβί]οβ ἀθοϊαγαίζομ, ἐμαὶ, 88 ἴο {815 
ῬΑΓΠΟΌΪΑΓ τηδίϊοσ, μ6 Βροόκα ὃν μετγηιϊβδίοη, απᾶ ποέ ὁ σοπιπιαπάπιεηξ, 
βίγομσ)υ ἱπιρ]168, (μαῦ ἴῃ οἰοῦ ὑπιηρθ, πὰ ΤΠΙῺρΒ τ Ά]}Ὺ οὗ ἃ σϑ]ισιουβ 
παίαγα, ἢ6 αἰ βρϑαῖκ Ὀγ σοπηιηδηαμχθῃΐ ἔγοιῃ ἴπ6 τά, ΑΑδοογα ΡΥ, 
ἴῃ {6 βᾶπι6 ομαρίδυ, θη μ6 μ8α ΟσΟΑΒΙΟῺ ἴο Βρϑὰκ οὗ τ πδύ νγα8 τηδῦ- 
[6 οὗ πιοσαὶ ἀαίγν, 6 ἱπιπιϑαϊδίο! νυ οαϊπχθα ἴο Ὀ6 πάν ἀϊν!πο ἀἸγοο 0 ἢ 
ἴῃ ν ῃαῦ 6 ψτοΐθ. “4{πά μηίο ἰδὲ πιαττιρα 1 οσοπιπιαπά, ψοΐ ποῖ 7 διέ ἐδε 
1 ογά, 1,εἰ ποὲ ἐδ ιοΐε ἀορατέ ἥγοπι ἤεγ πιαδαπά. (1 (ὐοτ. νἱϊ. 10.) Τὶβ 
νου ]α θ6 ἃ Ὀτοδοὶ οὗ οπὸ οὔ {π6 οἰϊοῦ ΟὈ] σα. Οἢ8 οἵ τόσα] ν, δηᾶ 
τἸῃοτοίοσο δι] ᾿ηἰθγάϊοῖβ Ὁ ὍΠΟΥ π6 ἀἰνηθ δυϊμοσιίγ. Βοβροοῦηρ 
Ἰπα!εγθης ἰἰηρβ ἢ6 ραν ᾿ἷβ Ἰυσστηθηῦ 88 ἃ 186 δηα [ΑἸ Πξι] ἔγιθηα, 
θυΐ τεαβροούηρ ἴΠ6 Τϊησ οὗ τγϑὶϊρίοη [16 βραίζα δῃὰ στοῖθ 88 δὴ βροβϑί]β 
οὔ 6ϑ8 ΟἸγιβέ, υπᾶάϑυ [6 ἀϊγοοίίοη δπα σπιάδηοο οἵ δῖ8 δριγι.ἢ} 

Νο. ΠΙ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ ΟΕ 5ΕΞΌΞ ΟΗΒΙΞἙΗ͂Τ. 

[Πε οντϑα ἰο ἱπ Ὁ. 257. ὁ ἰλὶς Ῥοϊωπιο. 

ΤῊΕΞ Αϑοθηβίοῃ οὗ “688 ΟἸγιδὺ πο ἤθανθῃ, μου ΟΣ αϑίοῃ  βῃϊηρ 1ὲ 
ΤΩΔΥ͂ ΔρΡρΘΆσ, 18 ἃ τηϊγδοι]ου8ϑ ἙΑΟΤ, ΜΒΙΟΘΝ, Ε|Κ6 ΘΥΟΥῪ ΟἾΠΟΣ τηδίίοσ οὗ 
ποῦ, 18 ΘΑρ8 016 οὗἩ ῥγοοῦ ἔγομη ὑδβεϊηοπυ. [Ὁ 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΤΎ, ἴῃ [818 
ΡΪδςο, αρϑῖη [0 ρον {86 σδομβάθηοθ νοΐ 18 ἀπ 6 ἴο [Π6 ἀροβίο!!ο ἰ68- 
ὈΠΔΟΊΥ, ροόβυβα νγχ6 ὮδνΘ δἰγοδὰν βίδίθα 108 ἴοσοθ ἤθη ὑγοδίηρ οἡ (86 
τοβιιγγθοίίοη οὐ ΟἸγιβῦ. (ρρ. 248---266. ξυρτὰ.) [Ὁ ΟὨΪΥ͂ Τοιπδίηβ ἴο 
Βῃον {παὺ [86 οἰγοιμπηδίδμοοϑ οὗἉ (μ6 ἔδοῦ σοί θαΐο ἴο 118 δογίδἰ πίγ, ὈΥ 
ΤΟΠΔΟνἸηρ᾽ ΘΥ̓ΘΙῪ 1468 οὗ ἀδοοὶΐ οὐ ἔγαυα οἡ [86 ὁη6 Πδπά, βηά οὗὨ δττοὸῦ 
ου ἴδε ΟἾΟΓ. 

1. Οὐξεογυε ἐΐλε ῬΊ(ΑΟΕ οΓΓ ἀΐδ “45οεηί. 
11 νψαϑ ἃ τηουπίβιη, {86 τηουπί οὗ ΟἸγ68, 8 βροὺ ψΠΙΟὮ γ458 νγ6 ]] 

Κπόνη ἴο {πΠ6 Δροβι68, ἔοσ 10 μαδα θθθὴ [ἢ 6 βοθὴθ οἵ τηϑῃῦ οὗ ΟἸ τ ββ 
δοηνογεδίουβ ὙΠ ἴθ, ΟἿ 8ῃ δ ηθηοα ΟΥ Ἀ1]}, {ποτ γγχαὰβ [688 
ΤΟΌΔὈΙ ΠΥ οὗ (86 Ββροοίδίοσβ θϑὶηρ ἀδοοὶνοα, ἐπδη ἔμόγο που]ὰ ἤανθ 
᾿ϑν 1Π ΤΏΔΏΥ ΟἾΠΘΥ ὈΪδοθβ, ΘΓ {1.6 ΥἹΟῊ 788 ΘΟ ἢ ποα 8πᾶ {86 δβῖσῃς 
οὈδίγιοίοα ; δηὰ ψότο, 16 δὴ ἀσ]δίοη Πδα Ὀδθθη ἱπίοπάοα, πα σαῖσῃΐ 
ἢδνθ ΤΊΟΓΘ ΘΆΒΙΥ Ομ ΥΘα 1 πη86] οαΐ οὗὨ ἐμοὶν βιρῃΐ, δῃὰ ὮΥ 8 ἐπα ῖεα 
ἀἰβαρρδϑαγαποθ ον ΤΌΟΠῚ [ῸΓ (86 ᾿πηΔοΊ Πα Οἢ. ΟΥ ΠΥ ΘΠ ΠΟ ΟΥ̓ Βοπ6 
ΘΧΙΓΠΟΓΟΪΏΔΡΥ Τολονα] ἴσου {Πθ. Βαϊ, ἔγοπι 1818 διωΐποησθ, [Π6 νον 
ΔιΌυπα {μ6πὶ τηυδὲ αν ὈΘΘῺ ΠΊΟΓΘ δχίθῃβινα, ΔΏΥ ΘΟ] 81:76 σΟΠ668]- 
τηρηΐ οὗἉ ΒΙπη86} Ὁ ἔγοπι [ποτὰ τηυβῦ ἤανθ ὈΘΟΠ ΤΏΟΥΘ ΘΆΒΙΥ ἀϊβοονοσγο, κ 
Υ70 8] αϑοθπΐ Ἰηἴο Ὠθανθ ΙΏΟΓΘ ΟΙΘΑΥΪΥ Β66ῃ, δπα ἰΠ6 δϑοθηί 186] [ὉΥ ἃ 
ἸοΏΡΟΣ Βρ866 δῃηα ψ] ἢ} σγϑαΐοσ ἀἸβιποίηθϑβ ρυγϑιθα, ἀπὰ αἰἱοπ θα ἴο, 
Ὀγ {μ6 Ὀ6μοἄθσβ. ὅο (δαί, 1 ΟἸσΙβι 8 Ἀβοθῃβίοῃ τγὰ8 ἴο Ὀ6 τοαὶ, δῇ 

᾿ ῬΑΙΤΥ Β ΤΠΘΔΌΪΤΥ ἰηῖο 116 Ναῖίαγο πὰ Εχῖοπὶ οὗ ἴῃ Ιπερίγαϊίοη οὗἩ τ. Αροβεῖοβ δηὰ 
Ὑ τίϊοσβ οὗ ἴ16 Νον Ταοδβίαηθηῖ, ΡΡ. 20. 80. ωηάοῃ, 1797. δνο. Βρ. ὙΥ̓ Ἰ]8οπ᾿Β (οὗ (δ)- 
οὐ4) 1,οοῖαγοβ οὐ 180 Ενϊάδθησοβ οἵ (ἢ γι ϑ ἰδ ῃ ΕΥ, νο]. 1. 1ϑοῖαγοϑ 12. απὰ 18.; δπὰ Ὦτ. 
Ἀοδαγ πο 8 1βείαγοβ οἡ ἴ86 ΤΥ ΏςΙρΑΙ ὅϑ1:)6οῖδ ἰπ ῬΠΘΌΠΙΔΙΟΙοΩΥ, Ὠἰνίἰγ, δο. 1, οΐαγοδ 
157---] 40. 



Οἡ ἐλὸ ΑἸξοοηϑβίοη οὗ «ε5ιις5 Οἤγίβί. δ37 

ΘΙ ΠΘΏ66 ΟΥ̓ ἢ1]] νγαβ ἴ[Πι6 τηοβί ὑΥΌΡΟΓ ρΪδοο ἐμὲ σου] Ὀ6 οἤοβθη, ἴγοπι 
ὙΠ οἢ Π6 σου ]α χῖβθ, Ὀθοδαβα μ6 οουἹά 6 τροσο αἰ δ ποῖ ]γ, δηὰ ἔοσ {Π6 
τηοδὺ ΘΟὨΒΙἀΘΓΆΌΪ]6 θραοο, Ὀ6 618. Βυΐ, ΑϑβΌσθα]Υ, 10 νγα8 [Π6 τηοβῦ ὰη- 
ΒΔ 0]6 οὗἉ 411 οἴδογβ, ἢ δὴν ἴγαυα οσο Ἰηϊοθηαδα, ἴο ἕανουν ἀθοαὶϊῖ, ἀπὰ 
ΤΟ ΠαΘΓ Ἰπροβιοη οἴἴδοίιιαι. Νο ἱπιροβίου ψψου]ά μανο βοϊθοίθά βοὴ ἃ 
Βροΐ, 'ῃ ΟΥΘΥ (0 ἔδιριτι Δ ἢ ἈΘΟΘΠΒΙΟΏ. 

2. ΤΑ ΤΙΜΕ πιμδὲ αἶδο ὃ σοπδίεγεά, ιολόη ἰλῖς ζαεὲ ἑοοΐ ρίαςο. 
Τὺ 88 ἀστὴρ Ὀγοδα ἀδΥ-]ρἢ, τ 116 δὴ ἐπαροβίοῦ σου] αν ἀνδ]οᾶ 

᾿1π186}} ΟΥ̓ ἀΑΥ ΚΘ 88 1 οτγάοσ (0 οἴδοῦ 18 ββοαᾶρθ. [76 Ὁ βυοἢ οἰγοιπ- 
Βίδῃο68, {86 του τσὶ μανα ογοαϊ θα δὴ 1] βῖοη; δαὶ 1] βίοη 18 
1 ρΟΒ510186, ὙΠΘῺ ΘΥΘΣῪ ΟὈ]θοῦ 15 ΠΠπταϊηαίθα ὈΥ̓͂ 8 βίτοηρ ᾿ἰσὮς. 

38. Οὗδεγυο ζμεγίλεῦ ἐδς ΜΑΝΝΈΕΕ 97) Οὐ γῖβι ς «δοοπείοη ἰοισαγα8 ᾿εαύεη. 
41.) [Ὁ ψαβ ποῦ ᾿πβίδηϊδηθοιϑ δηα βυδάθῃ, ΠΟΥ υἹοϊθηΐ δηά ἰθηρεβ- 

ἴπουδβ, θαΐ ρταάιδὶ, Θα8Υ, δηα β'ον. Βοιμΐιϑ τγὰβ σδαϊά ἴο ἢδγα Ὀθ6 θη 
Ἰοϑῦ ἴῃ ἃ {Ὀγίουβ βίοστη οὗ ὑπυπάον δπαὰ Πρη πίη, ἀπ Ὀοιηρ ϑυδάφηΥ 
Τα ΪΒβοα Ὁγ 116 Ἐοιηδῃ ΡΘΟρ]6, ἔΠ6Υ ὑσογα ἐμ6 ΤΏΟΓΘ ΘΑΒΙΥ ρογβιδοά οὗ 
Ὧ19 ἰγαῃβίδίϊοι ᾿ηἴο ἤθάνθη: ποῖ [416 (86 ῥδίσιοἴδὴβ ἢγϑί ἱπνθηίθά, 
ἱῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΘΟΥ̓ΘΓ ἴῃ Ββυβριοϊοι ἐπα, ἀυγίηρ [Ὧ6 βίογιω, {6 Υ Παά βεοἰζοά 
ἴδ ΟρρογίυΥὙ οὗἁ δββαβϑιηαίίηρ ἴηι; ἐπουσῇ (Πμογα 15 ποῦ {π6 βῃδᾶον 
οὗ ἃ ρῥγοίθηοα ἰπαῦ Δ ΟΠ6 ΒΑ Π18 ἰγαηῃδιαίοηῃ. Οἱ {Ππ6 σΟΠίΓΑΓΥ, 
ΟἸτῖβυ 8 ϑϑοθηβίοι νγαϑ ρα ]1ο, ρθη ]6, δά ὈΥ ἄοργθαθ; 8οὸ ἐῃαΐ {ΠῸ ἜΥ68 
οὔ {π6 ὈΘΠΟ] ΘΒ βίθϑα Πγ [Ὁ] ονσοὰ Ἀἰιη, τοβα τυ] Ηἴπὶ 88 μ6 δἀναποορά 
ΠΙρ]ιοσ, δη4 Ρυγϑαθα Πϊπὰ ἀπῚ1}] ἰοϑὲ ἴῃ {Π|6 ᾿τηπηθηϑιυ οὗ {π6 Πεῖρῆι οἵ 
Βδανθῃ. μα βροοίδίογβ “"]οοϊκϑα βίδα ον ἰονναγὰθ ἤθαυθὴ 48 ἢ6 
νοπί ὑρ,7 0} (Π6 οἱουα Παα οαγτθα Ὠϊηλ οὐ οὗὁἨ ΠΘΙΣ βισῃΐ. 

(2.) ἰδεοϑνε 10 18 ἃ Υϑι λ  Κ8 06 οἰγουτηβίαποο ἴῃ {Π|1|8 δοσουηΐ, (Πα 
ἢ6 νγῶβ ἰδϑῃ ἔγοση ἤθη, νν 8116 {ΠΟΥ ποτα δοίυ δ! }Υ ΠΘαΥ Ὠϊμὰ; ὙγΠ116 
6 νγὲδ ἴῃ ἴΠπ6 πηϊάδὲ οὗἨ ἰἤθ, οοηνεγδίηρ ὙΠ πότ, ᾿ἰμϑύγαοιπρ απὰὶ 
Ὀ] ϑβϑὶηρ ποτα; δῃᾶ ἴῃ (Π6 πιϊάἀβὲ οὗ (686 ἐγβδῃβδοίῖ ἢ 8, “ Υ Π1|88 (ΠΟΥ͂ 
μα Ἠἰπι,᾽ δηά {ΠππῸὶΓ ογ88 ΤΟΥ αἰθης νου ηχϑὰ οὐ ἢἶπ), 6 ΔΥΌΒ6 
ουϊ οὗ τμοῖὶν βίσῃῦ ἱπίο {π6 οδ]βίϊαὶ σίοσγ. ὙΤἢ6 δροβί]θϑ, {ΠΥ Όγο, 
οου]ὰ ποὶ Ὀ6 ἱπιροδοα οπ, ὈΥ͂ ΔΏΥ δυάάδῃ δηὰ [4] δοῖουβ ὀομνουϑποα οὗ 
᾿λμ86}  αινδὺ ἔγομι ὑΠθπη. 

4, Τὴ ΒΕΝΒΕ ΟΕ ΒΕΑΕΙΝΟ ΑΪἾ80 ὁδίῃθ ἴῃ δαἰὰ οὗ βιριδ; ἴοτ, 11 ΔΗ͂ 
ΟΥΓΟΣ οουἱὰ Ὀ6 δυρροθοά ἴῃ {Π6 ἰαΐίοσ, 1 18 ᾿πῃροββὶ Ὁ16 ἴο δαηηῖϊῦ ΔἢΥ 
τηἰβϑία Κα 1π (86 οτιηθσ. ὙΠῸ ἀροβι]68 οουϊὰ ποῖ ροβϑι]Υ ἐπσιαφίπο ἰὨΐ 
{Π6 Ὺ Ποατγὰ {86 μὰ αὐλήν ἀἸἰβοουτϑθ ΟΥ̓ ψ ΙΟὮ ἔνγο δηρσοὶβ ἀπηοπποοὰ 
ἴο ἔχου ἰμαΐ “6808, γῆο πὰ {ἢ 8 ἀβοθηαρα ᾿ηΐο ἤθανοη, σψουϊὰ αἵ {πὸ 
Ϊαϑὶ ἀΑΥ “80 Θοηθ ἴῃ [1Κ6 ΙΔΔΠΠΘΡ 88 ΠΟῪ ἢδα β6θὴ ᾿ϊπὶ ρῸ 1ηΐο 
Βρανϑη." 

δ. 7|ι6 ΝΌΜΒΕΕ, ἔοο, 9} ἐδέθε ευἱΐπε8865 ἴξ α δίγοης εοηιυπιαίζίοπ οΚ 
ἐλεὶν ἐεϑέϊηιοην. 

10 νπαϑ ἰῃ 16 νἷον οὐ 411 [86 δροβίϊοϑ. Ηδ τγὰᾶβ ἵἈΚθὴ ὉΡ, δον ᾿Ὲ 
᾿δὰ σίνθη δοπηηδηπηθηῦ ἴὸ [δ6η}, 8116 ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ. ΑἹ, Δββοι ὉΪο ἃ 
ἰορεῖπον, δηᾶ ἢ 1}6 ὙΠΟ Ὺ ὉΠοσηβαῖναβ γαγα δοίυα!]γ Ὀϑμοϊαϊηρ Ὠἰπι. 

Το ἃ}1 {μ686 οἰγουπηδίμηο68 ᾿ξ τηΔῪ Ὀ6 Δα α6α, {πὶ [Π6 ανἹαθηΐ ῥτοοίβ 
ν  οἢ (1Ε 18. ἐμόνῃ ἴῃ {Π6 ΘηΒυϊηρ, αγίιοὶθ οὗ 1:18 ΑΡΡδῃάϊχ) ἀδιμοη- 
βίγαϊα {πὸ οιδίοη οἵ {π6 Ηοἷν ϑριτιῦ οα ἴῃ ϑρμοβ[]69, αἶδο ἀδπχοηδβίγαϊθ 
{Π6 τα! γ οὗἉ {ποἷν Μαβίθυ᾽ Β δεσθηβίοῃ. 

βίποο, ἐπογοίογθ, νὸ πᾶν (Π6 ἀπϑηϊπηο8 (ΘΒ. ΠΟΥ ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟΠΒ, ὙΠῸ 



538 Οη ἔδιο Ἰεδοερέ ὁ {6 Ἡοῖν δριίγὶξ ὁπ ἐδιε Αμοεοίΐεδ. 

Ὀγ {86 δνιάθηοο οὐ {ποὶς οση βῖρΐ, οομβιτηρα ὈΥ (μ6 νοῖοα οὗ δηρεΐβ, 
ὙΟΓΘ δϑϑιιγοὰ οὗ ΟἿ σι 8 δβοθῃβίοι; 810ὴ06 [Π6Υ ΘΓ ΡΕΓΒΟῺΒ ᾿ποϑροὶ ] 6 
ΟΥ̓ ἔογπιδηρ οὐ οοπά οι ρ ΔΩΥ Αγ [Ὁ] ἀθδιρτ; ΒΠ66 10 νγὰ8 ἃ ἀοοίσιηα, 
στο, 1 ἔα ]δα, οοῦἹὰ θ6 ργοάυοσιινα οὗ Ὡ0 δαἀνδηΐασε ἰο ἴπ6 ργορασα- 
ἴοτϑ οἵ 1ἴ; δηά βἷποα {Π6Υ ρεσβαγογθα 1ῃ δββουθηρ 1ὖ 1ῃ ἀεδριῖα οὗ Ἀ}} 
(η6 ἰογέαγοβ ἐπαῦ ογι ον οου]α ἀθυ86 οὐ ροῦν οοὐ]ὰ ᾿πϑιοῦ; νγὸ αν 6 
16 (]]οβὲ ονάθησα οὗ {86 τοδὶ] ν οἵ ΟἸ γιβι δ δβοδπδῖοη Ὑ ϊοὰ [86 
πδίωγο οὗ {86 ἔδοῦ ὁδϑῃ δάτηϊι, ΟΥ̓́ΤΤΘ ἴῃ ΓΟΆΒΟΙ οΔπ ΓΟ]ΌΙΓΕ.Ϊ 

Νο. 1Υ͂. 

ΟΝ ΤῊΞ ὈὉὈΞΒΟΕΝΤ ΟΡ ΤῊΞ ἩἨΟΙΓῪΥ ΒΡΙΕΙῚΤ ΟΝ ΤῊΣ ΑΡΟΒΤΙΕΆ, 

[Ἀεγεγτεὰ ἰο ἐπ Ὁ. 251. 977 λα Ῥοϊαπιο.) 

ΙΕ {6 Οοβραὶ 6 {π6 ἱπνοηίίζου οἱ τηθῃ, --- 1ἶ Ψ6επ8 ΟἾἸγῖβί ἢα8 ποὲ 
τΊβοη ἴγοτα {π6 ἀοδα δηα δϑοοηαρα το ἢρΆνυθῃ, ---- [6 ΈΒΟΕΝΤ ΟΥ̓ 1Π6 
Ἡοὶγ ϑδριγιῦ οα {86 Δροϑβϑί]68, ἑἱορσϑίμοσ στὰ (6 οἤξοίβ ργοάυςοά ὃγ ἴϊ, 
18. ἈΠΟΙΠΟΥ ἰδοΐ ῸΥ ὙΠΟ πὸ δαἀδαυδία οαιβα οδη Ὀ6 αϑεϊσιιοά. ΤΠδ 
Τηῖγϑο]ς. 1186] 'β σοϊαϊθα ἴῃ {π6 βϑοοπα ομαδρίοσς οὗἁὨ [π6ὸ Αοίβ οὗ (ἢθ 
Αροβῖϊε8. Τακίησ Ὁ [ὉΓ ρσταηίθα {παῤ {πΠ6 Γαδ Γ᾽ ἢὰ8 Ῥογιβϑα {Π|6 
ΒΥΆΡὮΙΟ Ὡϑιτϑῖνο οὗ {Ππ6 Θνυδηρο] δὶ ΠῸΚ6, γα 81|4}} ρχοοθοα ἴο ΟΥ̓͂Γ 4 
ἔδνν ΤΟΤΔΆΓ 8 ὉΡΟῚ [ἢ] ἔδοί. 

1. ΤῊ18 δυλαΖίηρ δηα δβίοῃ:βῃϊηρ οἱ, {Π6 οἹΠ οὗὨἁ Τοηριι68, νῦ88 ἃ 
ΤΩΪΓΆΟΪ6, ΠΟῪ δηἃ ὑῃμοαγά οὗ ἴῃ [ΌΥΤΩΘΣΥ Ἀρθβ, δπα ρυθδίθσ ΟΥΓ ΤΟ 
ἀσοϊθῖνα ὑπαπ ΔΩ ΒΊΟΝ μ8α θθοη ττουρῃῦ ὈΥ “Ψ6δ6ὺ8 ΟΠ γσῖϑέ Ἀ!πηβο] 
ἀυγιηρ 18 ΤΣ ]ΒῖΤΥ. ομλοπἰλ 081 ΡΟΒΒΘΒΒΊΟΏΒ, ΟΥ αἴβοαβοβ, τηϊσὴξ Β6 
οοιητογίοι θα ; ανθῃ ἀθαί πεσλέ Ὀ6 ΟὨἾΥ ρρασζθηΐ : {Π6 τοδὶ! γ, {Ποτὸ- 
ἔογε οὗ βυοῖ ουγα8 δπα τοβϑίογαϊομβ 0 16 ηεῖσλέ δ6 αυρϑιϊοπϑα ὃγῪ 

ἸΠΒΆΥΟΥΒ Δα ἀδηϊθ ὈΥ ἰηῆά6]8. Βΐ ἴο ᾿πβρῖσε ἔνγεϊνα υπ]ἰοίίογοα 
Ὁ αἰ κλθε (σηο Κηθν ΟἸ]Υ {πο τῃοϊπογ-ϊοηριθ, πὰ βοβο ἀϊα]θος 
88 ῬΓΟυ ΓΙΑ] [Ὁ 118 νυ] ρα 7}. βυδά ]}}Υ πα ᾿ηβίδη Δ ΘΟ ΒΥ, στᾺ 
1π6 Κπον]οᾶρα δπα δχργθβϑίοη οὗ βἰχίθθη οὐ οἱσῃίβθοῃ αἰ βαγαηΐ ᾿δη-- 
δυαρσοβ ΟΥ̓ αιαϊδοίβ, θη, ἴῃ [ὴ6 ΟΥΙΠΑΤῪ ΟΟΌΓΒα ΟΥ̓ ἰπΐησθ, 1 ἷκ 
ἃ ΜΟΥ ΤΘΟΌΣΓΙρ' ΤῸ 5Π18}} ἸΔΟῸΤ ΠΥ ἴο ἀπαογδίαπα ἃ βἰῃρὶθ ΠοῸν 
Ἰδηστᾶρα, 8Δπα 8011} τλοσγο ἴο βρϑαῖ 1 σὴ ἢ θυ μοΟΥ ἀπά σοττεοῖμοββ; 1Π18 
γγα8 1ηΠἀ 664 ἃ τηϊγδοὶα οὗἩ {Π6 τηοβῦ βία ρθμἀοὰ 8 πδίαγο, οαυτυηρ ἢ 1Ὲ 
{Π6 τπηοβῦ ουθγρουυηρ ἈΠ ᾿ΣΤΘΒΙΒΕ1016. οοην]οίΐοπ, 1Π6 βιτωρ θεῖ δηᾶ 
Ρἰαἰποβῦ ἴῃ 1186]}, ἀπα αὐΘΟΥΪΥ ἸΤΩΡΟΒΒΙ]6 ἴο θ6 οοππίογ[ειοα, ἘΕὉγ, 16 
1Ππ6 Δροβϑί]68β ῃδαὰ δὌχργθββθα ὑῃπριβοῖνοβ ἸΠΡΓΟΡΟΙΪΥ, ΟΥἨΎ ΤΙΝ ἃ δαά 
δορθηΐ, 88 πγοβῦ ρϑορία ἄο ἤθη (Π6Υ βρθαϊς ἃ ᾿ἰνῖηρ' ἰδηρυαρα τὶ ἢ 15 
ποῖ παίυγαὶ ἰο {Π6π|, {Π6 ὨΘΆΓΟΥΒ, ὙὯΟ δὖ ὑπαὶ {Ἰἰπ|6 το ποῖ δσοηγογίθα 
ἴο ΟΝ ἸβιδηΣγ, τυοι]ὰ πᾶν δαβροοΐθα βοιηα ἔγαιά, οι] ἤανο ἵδκοῖ 
πΟίΟ6 οὗἁὨ βυοῦ ἔλα ϑ, δὰ τνυυἹὰ παν σοηβυγοα {π6πὶ: δι Ββῖῃοθ πὸ 
Βι10}} ΟὈ]ΘΟΙΟΠΒ ΓΘΓΘ τη8α6, τὴ ἅτ .8{18 64 ἴῃ ὀοποϊ απο {παὲ {ΠΟΥ 
Πα πὸ ρσγουπα [ὉΓ ΘΘΗΒΌΓΟ. 

᾿ Απβρϑοῖ, Οουτβ α Εϊπά68 46 ἴὰ Ἐε] σίου ΟἸγῥείοππο, Ῥαγὲ 11. ἴοπιο ἰϊ. ὑΡ. 401---406. 
ΟἸδηα ογ 8 ΒΟ ΟΠΒ, γοϊ. ἱ, ὅσῃ. 1]. 
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Τὴ {818 τα ῖγδ 16 ὕΠ6γ6 τγᾶβ ΠΟ σοοπὶ οἰ ὑΠ6Γ ἴογ ΘΟ] υϑῖοι οὐ ἀβοθρίϊοη. 
“«Νὼὺ 0, ]ηρ᾽ ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ ΘΟΌ] ἃ ΘὨΔΌΪ6 τηθη ἴο Βρθδκ βυσ θην ἃ ρτοαῖ 
νου οὗ ἰδηρσύαροβ, τὶ πο ἢ Π6Υ Πα Ῥγανιουβὶν ὈΘΘ Πα ἀπεο- 
αυδιπῦθα, ΟΣ οΘου ἀΔηγΥ ἀδοορίσου 6 Ῥγδοιβοα ὕροη {Π|ο86 8ο Ὠοαγα ὑῃθτὴ 
ΒρΡΟΆΚ. {6018 πα ῥγοβεϊ γίββ, ἔγομι τἤϑην αἰ δγοηΐ ραρέβ οἵ ἴ[Π6 σπου ]ὰ, 
ΜΘΤΘ ὕπο Δβϑϑι 6 δἱ ἐ  γυβαίθηι, ὕο δαοὶ οὐ ψῇομλ 88 ΟὈἹΟΌΒΙΥ 
ἰἈτα Πν [ἢ 6 ΒΕΠΔΕΡ ΟΣ [86 ΘΟΥΠΥΓΥ ὙΠΟΥΘ Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΪΥ τοδί ἀβά, 
ὙΏθΩ ἃ τδῃ δά (6 πὶ, ὑΠ6Υ του ἃ βονογα ν Κὸπονν τ μοί  ἢ6 
ΒΡΟΚΟ ἴῃ ΠΟΥ πϑῦνο ἰοηρΘ ΟΥ ποῖ. Α Βοιηδῃ “607 ΟΥ ῥγοβοὶ γί 
οου]ὰ ποΐ Ὀ6 Ἰρμογαηΐ πο ῖποΣ τμαὺ π6 ᾿θαγὰ τ)ᾶβ [δίῃ ; πο οοι]ά 
ΔΗΥ͂ ΔΥρυμηθηῦ ΘΟΉΙΠΟ6 ἃ Οτἴαΐδῃ 607 ΟΥ Ὀγοβοὶγίο {μα δὴ δροβίϊθ, 
{μουρἢ δρϑαιιηρσ ᾽18 πδίϊνο ϑυσῖδο ἢ [οὕ Αὐδπγββϑῃ)] ““ νγᾶβ γοῖΐ 811} (868 
γγ}}}16 υὐδοτίηρ, Ὅνϑεῖς, Ποοδρίίοη τγ88 ρίδιηἶν αὐϊῦθ ουΐ οὗὨ [16 ατι68- 
ἰἰοη. Α ῬΒγυχζίδη 6907 τρῆς ΥΑΒΉΪΥ Ι͂ΆΠΟΥ ἰπαῦ [86 θη σσογο [Ἐ]} οὗ 
ΠΘῚῊ Ὑ1Π6, 8 ἃ ΘΓ ΤΟΥ͂Θ ὈΠῚΠ.6]11Ρ10]6 ὈΑΌΌ]6ΓΒ, 80 Ἰοηρ' 88 6 πϑαγὰ 
ΔΩΥ οὗ (Π6πὶ Δἀαγοβδιηρ ἰπἢ6 Βοιηδῃ Βίσαηρ ΓΒ ἴῃ [δη; δηά [ἢ 6 βαπ}6 
ΟΡ μοι τρηῦ 6 ΠΑΒΌΪΥ ἰδίζθη Ρ ὉΥ ἃ τοΐδῃ 0607, 1 ΠἸβύθηϊηρ ἴο 
Δ ΒρΟΒ[16 88 ἢ6 ϑρόῖα ἰοὸ ἃ Μϑαθ οὐ δὴ ΕἸαπηῖῖθ ἢ {Ππ|6ὶν σοϑρθοῦϊνο 
ἴοησαθα. Βιυΐ ψ ἤδη ὁ ο ἢ Ποασγὰ Πιτηβοὶ ἢ δἀαἀγθββοα ἴῃ δϊ8 οὐ ἰ8}- 
δαδρα ὈΥ {Π18 ΔρΟΒί]6 οὐὁ ὈῪ {πὶ Δροβϑίϊθ, Ὧθ σου]Ἱὰ αν πὸ ἀουδῦ ἃ8 
ἴο 1.6 ἰδηρτιασο οιρογοα. Ηδ πιϑέ Κπον τ ΠΘΙΠΟΥ ἢ6 Ποαγαὰ [118 οὐ 
ἰοηριιθ ΟΣ ὙΠΘΙΠαΡ ἢ6 ἀϊὰ ποῖ ἤθὰῦ ἢ. ΗΌΜΘΥΟΥ [86 ΔΟΌΪΥ παρ] 
αν Ὀθθῃ αἰίδιμοά, ἢ6 οου]ὰ ποῦ θυ 866 ἰῃδὲ 1 γγαβ δοίμδ! Υ μοβ- 
ΒοεΒ6α, Ὑπὸ ἰδοί, ργεϑθηξθα ἴο {16 φϑῆογαὶ αὐθηίοι οὗἁ 81] “6γιιδα- 
Ιαηλ, νγ88 [818 : -- Ττοῖνο Π}Πογαῖθ 6 γ8, τοδί οὗ ἰδοτὰ (4; δὴ ἢ5}.- 
ΘΔ ἢ πηϑοαυδιηΐθα πῖτῇ Δ ἰδηρσπασα Ὀαΐ {ΠΕ6ῚΥ ΟὟ, 8.6 βυ 6 }]}Υ 
ΘΩΔΟΪοα ἴο δα ἀγοθββ [86 γϑΓΙΟΙΒ ΒίγδηροσΒ [θη βου οα αὖ {π6 ἔδαϑί 
οὗ Ῥρηϊοοοβῖ, Θδοἢ ἱπ Ὧ18 ΟὟ Ὡδοηβὶ ἀἰα]οοῖ. Τμαῖ ΔΩΥ ὑσϊοὶς βῃου ὰ 
πᾶν ὈΘΘῺ ῬΥΘΟΙΒοὶ 18 ἸΠΊΡΟΒΘΌ]6; ὑπαῦ ΔΩΥ ρστουμα 688 ργαΐθῃοθ 
Βῃουϊὰ μαννα 6 θη τη846 18 Θαυ}} 7 πη ροΒ8 1016. ΤΠ βίγβηροῦβ ἀπάθγ- 
βίδηα {π6 πῃ}, δης ἀθοΐαγα {μαῦ (ΠΘΥ͂ ΒΕν ΓΑ Υ ἈθᾶΣ {ΒΘ ΠΊΒ6͵]γ 68 δα ἀγθοβοα 
ἴῃ {Π6}Ὁ ΟΠ Ιδηρίιδραβ; γοῦ 1018 ποϊοτϊουϑ {παᾶὶ (686 (ΛΔ }}} 5 8}8 --- 
γοΒίοΓΑΥ ---- ΚΗΘ ΠῸ ἰοησιθ, βᾶνθ ἴΠ6 Ηρῦτγον, ϑυσῖλο," οΥἠ Ατϑ- 
τηϑδη. ““Ηον ἴΒ8 [86 ἴδοί ἴο θ6 δοοουπιοά ἔογ. Μαρὶο, γα ΚΗΟΥ,, γγ8ἃ8 
(16 οΥἸ ΠΑΥῪ βοϊυ οι οὗὨ βυοἢ αἰ βῆ υ τἰ68. οα {πΠ6 ρατὺ οὗ τὰ6 6 ν8 δῃὰ 
Ῥαρδῃδ; [ὉΓ, 848 [0 τα Γβου]οι8 ἔδοίθ, πον ἀοπιθα ποῖ {Π6ὶΓ ΟΟΟυΓ- 
τθῆςθ. Βυΐ 1 Μ|}} θ6 ἀουδίοα ἴῃ (86 ρῥγδβαπὶ ἀδΥ, τ ΠΟΙ ΟΥ τπλρὶο 
οουἹὰ 68 0]6 δὴ ἱρῃηοσδηΐ (8 1]|θδη Βυ ὐθηϊν ἴο δρθὰκ ατθοκ δῃὰ 
1,Δη. Αἀμ ὅν (86 τρα] ν οὗ [86 ΟΟΘΟΌΤΤΘΠΟΘ, δηα 118 ΡΓΟΡΟΓ 
ΤΑΙΓΔΟΌΪ] Οὐ ΒΏ688 ἔο  ]οὐγ8 88 ἃ [πϊηρ οὗ οοῦγβθ. Ὅῃθ τηδίΐου ρ δι] Υ οδη- 
ποί ΡῈ δοοουμίρα ἴον πὶ ποιῦ ἃ πιῖγβο16.ὔ"} 

10 18 πο ψοπᾶρυ, τμθῃ, {πὶ [Π6 οἴδοῖ νγδϑ 80 ρσγοαϊρίουβ 88 [ἢ 6 δου- 
ψογβίοῃ οὗ ἴἤγϑα ἐπουβδηά ργο)υἀϊοοά «“6νγϑ, ἰπ οπμ6 ἄαγ, ἴο {86 ἔδ:ἢ οἵ 
8 ογυοἰ β6α αν οΌΓ, δ Φ Θυι Βα 6ι., ---- [Π 6 ὙΘΥῪ ΒΟΘῺ6 οὗ Πἰβ Ἰρποιηϊηϊουϑ 
οὐ οἰ ἤχίοη, δπα οὐἱν ΑΝ Υ ἀαγδ αουναγάβ, ου (Π6 ἀαγ οὗ Ῥαπίεδοοϑι. 

Ιῃ τουϊονίηρ {πὸ τι Βοῖα οὗ {Π6 ἐγαπβαοῦου, {π18 αἰϊοστιαῦθῖν ποοθ8- 
ΒΑΓ Ρσγοβθηίβ 1861, ἘΠ ΠΟΣ 1Π|6 ἀροβέ]68 {μποιλβοῖνοβ τοῦ ἀθοοϊνοά, 
ἴῃ [86 τβέ ρἶϑδοθ, οὔ 6 Ὺ τη ἴο ἱπιροβθ οὰ οἴθϑσβ, γαβρθοίίῃρ' [86 
ἀεδοοηΐ οἵ 6 ΗοΪΥ ϑϑριχιί, απὰ {86 τηΐτϑο]θ8 ψ ΠΟΙ δοοοχηρδηϊθα 1. 

1 Ἑδθεγ᾽β Ὠ:δςα!ἶ68 οἵ [π86}}᾿ν, Ρρ. 342, 348, 



Ω 

δ40 Οπἡ ἐδιε Ἰοξοοπέ 9 ἐδ6 Ηοῖν ϑρίγίξ ὁπ ἐδια .4}οβέζεδ. 

1 [86 τηϊπᾶ στονοἶΐίβ αὖ {μ6 ἢσβί οἵ {π686 βιρροδβιίίοηθ, οὨ δοοουπηΐ οἵ 
18 ΔΟβυγ γ, [Π6 βοοοπα οδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΡΡΘΑΣ ΠΙΟΥΘ ΤΘΑΒΟηΔὉ]6. Μοη, 
ὙΠῸ υπάοτγίαϊκα ὑο Θβίβ Ὁ 18} ἃ το] ρίοη, ἀπα 0 οτα γος 18 ἢ6665- 
ΒΑΤΎ, Μ1}} πού ἱηνθηῦ ἃ ἔ30]6, συ 1ο ἢ σδῃ Ὀ6 οοπξυϊοα Ὡροπ {πΠ6 βροῖ ὈγῪ 
811 {ποβ6 ρεοίβοῷϑ ἰοὸ ὙΠΟΒ6 ΘΒΕΠΤΩΟΩΥ {Π6Υ Δρρθα]. ὙΠΟΥ ψ1}} ποῖ 
ὈΪδοα ἐμ6 βοθη οὗ {πο6ῚῚ ργϑύβηρϑα πιῖγβοὶθ ποὺ {Π6 ΘΥ68 οὗἉ δη ἱπηι- 
ΤΩΘΥΆΡ]6 τυ τα 6, ἴπ {Π 6 ὙΘΥῪ τηϊάϑί οὗ {861} ϑῇθιθθ. ΤΉΘΥ τ} 
πού Ὀ]6 πᾶ 1 {οὶν τοῦδ] ἱποιάθηΐβ ποίου] ΒΥ [Ἀ]86, υὐΐου]ν τ1861688 
ἴοσ ΤΠΘῚΣ ΡΌΣΡΟΒΘ, δηα ῬΘΟΌΠΑΥΪΥ Μ06}} δαδρίοα ἴο οοηνιοὶ {μοὶ οὗ 
ἴγαυα δηὰ ἀδοσὶί. 

ὟΥ6 σδῃ ΘΑΒΙΥ ΘΟΠΘΟΙνΘ ῬΘΥΒΟΠΒ ΤΟΙΔΔΙὨἸηρ ἰῃ 4 Βίρία οὗ ἀοιδῖί οΥ 
ὉΠ 6] 16, το ἰαα ΟὨΪΥ ἃ σθηθγΆὶ Υἱοῦ Οὐ {Π18 ΠΙϑίοσυ, αἴδοσ {Π6 ἰᾶρ868 
οὗ οἱσῃίδθοῃ οοπίυσῖθβ, τ Βουῦ ρινιηρ {ΠΘηλβο]ν 68 0Π6 ἰτοῦ Ὁ] ἴο περ ἢ 
411 118 οἰτουτηδίαῃοο8. Βυΐ νψ1}} ποῦ σοηνιοίΐου ϑυοοθθα το Ὁπθο] 6 
δηᾶ ἀουδί, 1 ΤΠ6Υ ἰγαμβρουῦ ὑμθηλβοῖγοθ ἴο [86 ΟΡ δππθ ἀπά δροῖ, 
σθη ἀπά σἤοτο {Π6 ονθηῦ ἴοοκΚ μοΪδοα; 1 (Π6Υ τοβοοί ἐπαΐ {ΠΟΥ͂ ἅτ 
τοδάϊησ {Π6 σΤΟΓΚ ΟΥ̓ ἃ ΘΟΠΙΘΙΠΙΡΟΥΆΓΥ δυο, δηα παΐὺ {π6 [λοῖ8 τὸ- 
Ἰαϊοα ἴῃ 8 ῬΟΟΪΚ οσο ρα] 1ΒΠ6 4 {πγοπρῇοῦί ὁ υἄξδα, 1η ατοθοο, πὰ 
ἴῃ Απἷα Μίμου, Ὀθϑίογα 6 δοιμροβϑα ἢΪ8 Πιβίουυ ἢ 

Τὴ τ86 Πιβίοσυ οὔ σοιηοΐθ δρ68, {π6 ἔρμο βϑ γϑοογάθα ποῦ τι γα ΘΠ ΠΥ 
ΒΟΙΓΟῊ {π6 }Γ δας ΠΟΥ Υ͂ ἔσοπι {Π6 οἰαγϑοίοσ οὗ 106 τυιοῦ; Ὀαυΐ, ἴῃ 8 
τοοθηΐ δηα σού θιΠΡΟΥΆΓΥ ΒΙΒίΟΓΥ, 186 ὙΤΙΟΥ 18 ἸηἀοὈὐοδα [ῸΓ 411} 18 
Δ Βογιγ ἰο [86 (στατῃ οὗ {π6 ἔλοῖβ στο ἢθ Ὡαγγαΐθθ. Τῇθ ὈΟΟΚ οὗ 
1886 Αςίϑ οὗ [16 Αροβί]65 σου] πόνοῦ αν Ὀ6θῃ γϑοοὶν θα 88 ἃ σληο- 
168] ὈοΟΟΚ, ἰἢ 16 ἔγϑι ΟἸ τ δι δη8 μδὰ ποῖ ἔουπά ἴῃ 1 [ῇο86 ἔδλοῖίϑβ, 
ΒΟ (Π6Υ 411 Ὀαο ονεά, δθα οὗ ψΒΙΟἢ τδηΥ οὗ ἰχδπὶ δὰ δοίυ} Ὁ 
Ὀδθῃ ουδ- 6 86868. Ἀμά βυοἢ, Θβρϑοῖδ!]}γ, ΤΟ γ 186 ΤιῖγΆ 6168 το 
ἀἰβιπρυ ϊδηθα [Π6 ἀΔΥ οἵἩ Ῥαπίθοοϑί, 

2. Βαβι68 {818 ρὑγοοῖ, συ π]οἢ ἀυῖϑο8 ουὖ οὗὁἩ {π6 παίυτο οὗ {πΠῸ ἔβοϊ 
Δηἀ τΠ6 οἰγουτηβίϑησοθ ἰπαΐ αἰζοηαρα 1, πο τθ 185 δηοίμου τοί 6858 
βίγΚίησ, Ποῖ 15 Τουπαθα οη {πΠ6 σοππροίϊοη οὗ {Π18 ταῖγβοὶο ἢ (86 
ουθηΐβ {πδ΄ ργοοοάοδα δηά []]ονσϑα 1. 
Ὗγ 6 παν δἰγοδαυν ᾿πδα οοοδϑίοη ἴοὸ οὔβοσυο {Ππ6 βέυι ηρ ΑἸ ἤδγοποο ἴῃ 

{86 οοπάπος οὗ [Π6 δΔροβί]θβ θείοσε δὰ αῇου {μοὶγ Μαβίοσ 5 ἀθδαιὴ 
(866 Ρρ. 2δ6δ, 2560.); δηαὰ {818 οβδηρα 18 {Π6 τηοσα σϑμαγκαῦ]α, δ6- 
Οδυδα 10 τνᾶ8 σΟΠΙΓΑΓΎ 10 δῦ ταϊρῦ παΐυγα! ν μανθ θθθη ἐχρθοίοὰ. 
Βυΐῦ {π6 ἀεδβοθπί οὗ ἐπε Ἡοὶγ ϑρὶγιῖῦ δχρίαΐηβ ἴο ἃ8 ΨἘΥ {Π6 ΔΡΟΒΙ168, 
ὙΠῸ ΕΓ 80 Ἰρῃογαπῦ δηα ὑλπλ|ἃ ἤθη ΤΠ6Υ ψψογο ᾿πϑίτυοίοα ἀπά βὺρ- 
Ρυγίοα ὈΥ {ποὶρ Μαβίοσ, σσοσα 8116 ἃ τυῖϊῃ 80 τησοἢ τϊδάοπι ἀπά ᾿πίγο-- 
Ρἱατγ, ψθῃ {ΠΟΥ βοοπηθαά ἰοὸ Ὀ6 αραπάοπρα ἰο {ποιμβαῖναβ ; ---- ΨΕΥ͂ 
{Π686 τηθῃ, ἍΠ0 Παα ἢρα αὖ {Π6 βὶσιῦ οὗ [π6 ἄδηρον {παὶ ἐπγοδίθηθα 
“6808, ὈΟΙΑΪγῪ Ρα 864 Ἠ18Β αἸν ΕΥ̓ ἴῃ 1π6 Ῥσαβθῆςσα οὗ {Π6 ΥΘΓΥ͂ πιοῃ 
ὙΠῸ Πδα ογυο θα Ὠϊπὶ;---ἂιληα τ Ὦγ Ροίοσυ, ψ]ὸ μδὰ Ὀαβοὶν ἀαπιθὰ ἢϊπι 
αἱ (Π6 ψοσγὰ οὗ ἃ ἔδβιμαϊβ βεγνδῃηΐ, 8ο θ0] 4] ν σοῃββββθα ἤϊπὰ ἰῃ ἐμ6 ταϊάβε 
Οὗ 1Π6 ΒΥΠαρΌρΊΘ. 

ϑοραγαΐθ ἔγοπι (818 Πιδίουυ {μ6 ταϊγασυϊοιβ ἀδβοθηῦ οὗ 186 ΗΟΪΥ 
ριγιῖ, Δα γοὰ Δ ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ ροτγοοῖνα οἰποῦ τηούνοϑ, οϑοηπθοίϊοῃ, οὕ 
Ργο Δ ὈΙΠν ἴῃ {118 Βοσῖθϑ οἵ ἔλοῖβ οἰμδυνσῖβα ἱποοηξθβδίαθ]θ. ΕἸΝΘΥΥ οπ6 
οὗ μοβθ {μοΐβϑ 185 σοῃίγασυ 10 {Ππ6 σοπίηιοπ ὈΥΙΠΟΙΡ]68 οὐὨἨὨ τηογα] οτὐάθυ. 
ΤΠΟ Δροβί]68, {πΠ6 σοπγνογίοα “678, 88 γ76}] ἃ8 ἴἤοβα ψῆο οοπϊπυραά ἴο 



ΟΝ ἐδι6 71) εβρεπὲ οΓΓ ἐδ Ποὶν δρὶγὶξ ὁπ ἐδ6 Αροεέϊε8. δ4] 

το]θοῦ {πΠ6 (ἀοβρθὶ, ἀο ποίμιηρ ὙΒ1Ο ἢ (ΠΟΥ οὐρηΐ ἴο ἀο, απ δυο συ 
{πιηρ  ΒΙΟΝ ΓΠ6Υ οὐρδῦ ποΐ ἰο ἀο. ὙὍΠα οὐζγ οὗἉ Φογβαϊθμλ [ῸΣ ἃ Ἰοηρ; 
Β6ΓΊ6Β Οὐ ΥΘΆΓΒ νγἃ8 ΟὨΪΥ ἃ Βοθῃθ οὗ 1] πδίοη δα ἀ 6] τ. Ὑγ76 Βμουϊά 
ποῦ δηάσγα ουοπ [Π6 γοδαϊηρ' οὗ ἃ ΤοΙηΔη66, 'π Ἡ ΒΙΟὮ 4]}1 [86 ῬΘΥβοηδσοβ 
ϑδου ὰ 6 Ταργοβοηΐθα 88 δοηρ ἰκ (μο86 ΠἨῸ ἀγὸ Ὄχβιθιϊθα 1ὴ 1Π6 
ΒΔ 0] ]8ηταθηΐ οὗ ΟΠ ΓΒ δηϊίγ. 

Βαΐῖ, που]ά γοὺ ρσῖίνθ ογῦθσ δῃὰ οοῃπθοίϊζοι ἰο {Π6 ἕδοϊβῦὴῷ Ὑγου!ὰ 
γοῦ δβοσιῦα ἴο αἱἱ {π6 δούουβ τηοΐνθβ, οοπαυοῖ, ἀπ ἃ σμαγαοῖου ΘΟ" 818- 
ἰθηὺ 1 παίυτο"ῷ ου]ὰ γοὺ ΤΌΠάοσ ογϑά!}]6 ἃ Ὠἰδίοσυ, {μ6 θαβὶβ 
οὗ νβοἢ, αἴνου 411, 10 16 1 ροββι Ὁ] 6 [Ὁ γοὰ ἴο ἄθηγ, δηὰ {μ6 Ἵοη- 
ΒΕ] ΌΘΠΘΘΒ ΟΥ̓ ΜΓ ΒΊΟΝ 10 18 ἸΠΊρΟΒ8: 0]6 ἴο τιϑίακο ἢ Ῥαΐ ἴῃ 118 ῬΥΟΡΟΣ 
Ρίδοθ (ῃ6 νἱβϑι υΪ6 ἀδβοθηῦ οὗ 16 Ηοὶν ϑριγιί ; δηᾶ {Π18 τηῖγαοὶα δἱοηθ 
ὙΠ τοπᾶοσ δὴ 1ηΠη106 Παρ οΣ οὗ ΟΠΟΥΒ ὈΠμΘοθδϑασγ. Ὑου Μ}] πὰ 
ἴῃ Ὁ δὴ δχρίδπδίίοη οὗ μοβα αι Εῖου} 168 τ] οἢ ΡΟΥΡΙῸΣ γουγ παϊηῇ, 
τὐΝ ΒΟ. οδηποῦ 6 Βα. ϊβέβοίοΟΥ] ἜΧρ] απο ἀροὴ ΔηΥ οἴμοσ Ὦγρο- 
1Π|6818. 

8. ΟΡβοσνϑ, ἔυσγίμοσ, [π6 1 τ] ηβῖ6 Ῥσγο ὈΠΥ οὗὨ 186 τηΐγϑοϊθ, τ ἢ 
νὴ8 σοῦυσῃῦ οἡ (Π6 ἀΑΥ οὗ Ῥεοπίθοοϑί ---- ἃαὶ ργο Δ 11, Το π46α οη {Π6 
αστοοιῃρηῦ οὗ {Π6 ἔαοῦ ψῊῈ ἐμ6 ΚΠΟΥΏ ἀοεῖρηβ δπα ργθαϊοίομβ οὗ {Π| 
δαῖμον οὗἩ ΟὨ ΓΙ ΘΔ Π (γ. 

δυνῖης 818 11ᾷ6, ᾿ 688 ΟἸγιδὶ δὰ δομῆπθα ΒΒ τη δί συ τ πῃ 
{|τ6 ᾿Ἰπλ!8 οὗ ὁ ἀφ: Πα τγᾶϑ ποῖ βϑῃΐ 88 6 ᾿ἰἰτηβοὶ ἢ ἀθοϊαγοά, “ θυϊ ἰο 
{16 Ἰοβῦ δίιβαερ οὗ [86 μβουβα οὗἨ [δγδ] {Μαῖί, χν. 24.}); [8 ἀοοίγηθ 
νγῶ8 ποῦ 0 Ὀ6 Ρῥγοδομοα τὸ (6 (ἀθῃθαβ, ὑπ} αἴου ἢ18 ἀθαίῃ. 
ΤΠαΐ τα ββῖοη γ8 γαβοσνϑα Ὸγ (6 ἀροβίϊθβϑ, ἀπ ἢθ βο]θιηη]Υ οὨαγροά 
{ἰοπι ἴο 16] 10, γαδὶ Ὀοίογθ ἢ18 Ἀβοθηβῖοη ᾿πῦο ἤδᾶνθη. Βυΐ, Ὀείογα 
{ΠΥ οοὐ]ὰ δηΐου ἀροὶ {Ποὶγ δροϑίοϊο πιποίϊοηβ, 1 γγ88 ὩΘΟΘΒΒΑΡΥ (Πα 
{Π686 Ὀμηϊα Δηἀ Ἰρπιογδηῦ τλθῃ βῃουϊὰ τοῖν ὑπῃ6 ΗΟΪΥ ϑριγιῦ ἀργθο- 
ΔΌΪγ ὁ ΟἸγῖβυ Β ργοιηΐβο, ---- ασυο {πα ϑριγις ὈΥ γΠποπὶ (ΠΟΥ͂ γοτα ἰοὸ 
086 οπάυοα πὶ ρονοῦ το ομ σῇ, δπᾶὰ συϊάοα ἱπῦο 411 {γι ἢ. 
Τῆδ ταῖγβοὶθ οὗ {π6 ἀδν οἵ Ῥαεπίθοοβιὶ νγα8 ἤθη δηπουπηοοα δηὰ ἔυγο- 
1[οΪά. Βυΐί, ψβαῦ σταπάθυγ, τηδῦ νυ ιβάοτῃ, τ μαῦ δὴ δαταῖγαθ 86]66- 
[οη οὗ οἰγουιηβίδμοθβ ἀο γγα 866 ἴῃ {π6 {Ὁ]Ἀ]τηθηΐ οὗὨἨ {118 ρτοαϊοίίοη 
ΤῊ Δ} ο 8.168 γασα δρροϊηϊδα 1Π6 (οδοἤο τ οὗ 4}} πδί!οῃβ; δηὰ 1Ὁ νγᾶ8 ἴῃ 
{π6 βσῃῦ οὗ ρϑύβοῃβ οὐ δυΥ̓σῪ παίϊοπ, ϑβϑθι ]6α αἱ «ΘΓ Βα] θὰ Ὁ 
οσοδϑίοῃ οὗ οὔδ οἵ ἴΠ6 ργϑδαῖ βοϊ δῃγη 1168 οὗἨ ἴ[πΠ6 Μοβαῖο 1ἃνν, τῃδὲ [ΠΟῪ 
γοοοϊν οι ἔτοια ποανοθη {π6 δυο τ]6 ογθαθῃ14}5 οὗ {ΠῸὶν αἰ ν} 6 Π]ΒΒΊΟη, 
Θοηΐ ἴο 411 παδίιοηϑ, 1 88 ὩΘΟΘΒΒΑΡΥ (δῦ 411} πδίϊοηβ μου] θ6 δ Ϊθ 
ἴο υπάογβίδπά μθθ. ΒΥ δὴ δϑύοῃιβῃϊπηρ' ΤΏΓΔΟΪ6 {π686 ἸΏΘ ἢ ὙΟΥΘ 
ΘηΔ 164, εσἱέλοιέ φεἰμάψ, ἴο Βροδῖκ αἱἱϊ {Π 6 ῥλύβῆνθον ΟΥ ἀϊα]βοίδ οὗ τμ6 
Εδδὶ. Βαϊ {Π6 γι οὗἩ Τοῃριιθ8 νγχὰ8 ποῦ οοπίδγγθα οἡ {δ6πὶ, πῃ ΪῪ ἴο 
Δοςσοϊογαῖθ {π6 Ῥγορτθαβ οὗ {ποῖὶν ἀΟΟΙΣΠΟ; 1ῦ ΒΕΥνΘΒ. αἷβδὸ ἴἤο οπαγδο- 
ἰοτῖϑα, ἔγομπι ᾿ΐ8 ὙΘΥῪ διγ, {πᾶὶ ἀπίνογβαὶ σοὶ ρου ἩΒΙΟὮἢ ΘΠ ΌΓΔΟΘΒ 
"οι 76. δὰ (σὐθηίίο, ατθοκ δηὰ Βαγρδσίδῃ. 
ΗΟ οἰοβοῖν οοππροίθα 8 ΘΥΟΥΥ͂ ρματῦ οὗ {π6 δνδηρϑ δὶ Πἰδύοτγ ! 

ον αὐδν ταῖν ἀο [86 πιθϑῃβϑ βῆ 6 ἴο ἰῃ6 64] Ηον ἀο {Π6 πιοϑῖ 
εἰσπδὶ τηΐγϑοΐθδ δοαῖγα ργΟὈΔΌΙ ΠΥ ὈΥ Ὁποὶγ τασδὶ] τοϊδίίοπ, δηὰ ὉΥ͂ 
186 ρίασα τ μιοῦ ὑμαν πο] τὰ {πὸ αἀἸϑρθηβδίιομ οὗ σοὶ σίοι ἰ" 

1 υνοϊδίη, Πότηοπδίγδείοη Ἐνδησό! πο, ΡΡ. 161---168, 866 8 []}} Ἔχδπιπδίίοη οὗἁ {116 
τηϊγουϊοιιθ σὶ δ οὗ ἰοησιοθ ἰῃ 1). ϑδπιπεὶ Ομδη ] τ᾽ 5 ϑοιτηοηβ, γο]. ἱ, βγη 18, 114. 
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ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΞ ὈὉΙΕΞΙΟΌΙΎΤΙΕΒ ΑΥ̓ΤΕΝΘΑΝΤ ΟΝ ΤῊΗΞΒ 

ῬΒΟΡΑΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. 

[Ποζεντο ἰο ἐπ ραρε 261. 9 ἰλὶς Ῥοϊμπιε. 

“«ΤῊΞΒ γταρὶα διὰ δϑίοῃβῃϊπρ Ῥτόρταβθ, τ Βῖοἢ ΟἸ ΓΙ ΒΕ ΔΉ πιδάς 1π 
τῆς ποΥὰ ἴῃ ἃ ὙΘΥΥ͂ ἔθ ὙΘΑΥΒ ΟΣ 18 ρα] ]οδιΐοη, 18. πού ΟὨΪΥ͂ 8π 
Ἰγτογαρσαθὶα δγρυπιθηΐ οἵὁὨ 18 αἰνίηθ οτἱρῖπ δη ἱχαΐῃ, Ὀυῦ 8180 ἃ 
βυγ Κίηρ; Ἰπβίαποα οὗ {π6 ογϑάυ ν οὗἩ [μοβα, 80 αββοσὶ {μαὺ (86 (ἀο8ρ6ὶ] 
18 ὑπ6 σοπίγίνδησο οὗ δ. ΕΓ, δοοογάϊηρ' ἴο {Ππ8 σοϊωσηοη οοῦΓβα οὗ 
{π|πρ8, ΒΟΥ αὐύουν ποθ 10]6 γ)]8 10, [Π8ὺ 1π6 τ] σίου ἰδαρηῦ ὈΥῪ δὴ 
ΟὈβουγα ῬΘΥβοη, ἴῃ 8 ΟὈΒΟΌΤΘ βίβίϊομ οὗ 1ἴθ, ἀπά ἴθ δὴ οὔϑοῦγα 
ΠΟΙΠΙΓΥ͂, Βμου ἃ ἴῃ βὸ βῃογΐ ἃ Βρ806 οὗ {ἰπ|6 ρεποίσαϊβ ἴο ῃ6 αἰτποϑβῖ 
Ὀουπάαγιθβ οὗ {πΠ6 Βοϊηδῃὴ δηιρῖγοΐ Ἀοοογάϊηρ ἴὸ 8}1 ργθϑοπί 80- 
ῬΘΆΓΆΠΘΘ6Β, ΠΟῪ ΤΟΙ δη16 Δα νἹΒΙ ΟΠΑΡῪ του ἃ [Π6 4886 ΥΠἸ0η8 οὗ ἃ ᾿γϊναῖθ 
«οἷν βθθηὶ [0 8 ρμ]]οβορἤοσ, ἴο ποτὰ 6 βου α ἄθοϊαγα (δαὶ {πΠ6 ῥσιη- 
ΟἸΡ]68 οὗ {π6 βϑοῖ, τυ οἢ μ6 Πδά [ουπαδα, Βῃου α 6 ρτϑδοδοα ἴο Ἔν ΣῪ 
ογθαίΐασα ὑπᾶον βοᾶν Τμδὺ ἃ Ταϊβοσα 6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὐ ββῃθιτηθῃ, 
ἔγοτα ἃ ΟΟΙΒΙΤΥ {μαΐ γγὰβ ἀθβρίοϑ 6 (0 84 Ῥγοόνοῦρ, ψιΐϊμουῦ ᾿δαγηῖηρ' 
δΔηα σιδουΐ ᾿ηἰογοϑί, βῃουἹα ραποίσαίθ ᾿πΐο {π6 Βοαγί οὗ 8ὸ ἸΩΔΗΥ͂ 
ψϑυϊοιῖΒ ΠαίΟΠΒ, βου ἃ φβίβ Ὁ] 18 ἢ (ΠΟΙΣ ἰοποίϑ ἴθ 6 ὈῬοϑοῖὰ οὗ τἢ6 
Ἰαγσϑδῦ οἱ(168, δῃὰ σαὶη σοηνοσίβ (0 {Π61Γ ὈΣΙΠΟΙρ] 68 1π (86 οουτίϑ οὗ 
ΒΟΥΘΓΟΙΡῺΒ Δηα ὈΥΠΟ6Β, 18 ἃ ἰγατἢ ποΐῖ το Ὀ6 ποοουμίθα ἴῸΓ ΟΠ ΒΗ 
Ῥγποῖρία δαὶ {πᾶ οὗ ἃ βῖσῃαὶ δῃα ἀϊνῖηθ 1πίοΡΟβι 05 ἴῃ {Π6 1 ἴα- 
νοῦν. ὙΠ ἴογοθ οὐὅὨ (218 ἀγριπιοηῖ Ψ11 τόσο ΦΠΙΥ ἈΡΡΟΔΡ 1 να 
ΔΚ 8 βμογῦ γεϊγοβρϑοῦ οἵ {π8 ὑσορτβϑβ οἵ (ΠΥ ΒΕ ΙΔ ΠΣ. 

Ἴνπο πποητἢβ μδα ποΐ οἰαρβϑα δέξου [86 Δθδί οὗ 6868 ΟἸγσῖδι, ἤθη 
ἢ18. ΔρΟΒΙ]68 βυ θη] Υ ργθϑοηθα {ποηλβοῖνοθ, δηα Ῥυ] ον ἰδυρηῦ ἴῃ 
1π6 τηϊάβϑί οὗ “ογυβαίοα ; ἤθη οα {μοὶν ἀοοίτΠ6 Βργθδα (πγουρσδοιϊς 
υάξα δῃὰ {πῸ ποῖρῃθουσίπρ ργονΐῆοθθ, ΠΟΥΠΥ δου, τ γα8 σαγτιοα 
Ἰηίο ἄτοθορ, ΠΔ]Υ, δῃὰ ὄνθὴ ᾿πίο ϑραϊῃ. ὙΠΟΥ Τουπηαορα βοοϊθίϊθϑ οὗ 
ΟΠ γιβθδηβ ἴῃ {Π6 οἱ1685 οὗ σβαῦθα, ἔομπιθ, Αἴδϑπβϑ, (ὐοσϊητ, ΤΉρδββα- 
Ἰοπῖοα, ῬΒρρὶ, Απδοοῖ, Ερθβυβ, δῃα ἱπ ΠΩΔΠΥ ΟἾΝΟΣ ΓΟΡΊΟΠΒ, 
ἴοννηϑ, δηἃ οἷ[168:; 80 ἰμαΐ, (48 Βαδίμοη δανουβαγιθβ, τοροίπον 1 
Ομ τιβίϊαπ Ἡτλλογ8, δοκπον]οᾶρθ,) Ὀοίογα ὑμγθθ οθηΐυγθβ ὑγαγα σΟπι- 
Ρ]οιοα, τῃ6 (ἀοϑροὶ μαᾶ ροῃοίγαίθα ἰηΐο οὐ υῪ τορίοη οὗ {πὸ {ποη 
Κηονα ποῦ], δᾶ ἔδυ Ὀογοπα {86 Ὀουπήλγιοβ οὗ [η6 Βοπηδῃ ἘΠΊρΙτο. 
ὙΠΟ νοῦ [86 Ῥγοδοθ τ οὗ Ο ΓΙ ΔΙ {γανθ]]6α, {πον ἀθοϊαγοα {μα 
ἴπΠ6 Ρογβοῦ, ὍὝὮΟΒῈ το] σίου {ΠΟῪ ἱδυρῃύ, δὰ Ὀδοη ἀεθρίϑοα ὈΥ 18 
ΟὟ ΘΟΌΠΙΣΥΙΊΘΙ δη4 οτυοϊῆοα Ὀγ {πα Βοϊηβηθ. Απάα, ψμδὶ 18 ΠΊΟΓΘ, 
{ΠΟΥ Ργθδοῆμθα ἃ σοὶ] ρίου το 8 ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἴο 186 Ρ]ΘΑΒΌγο8. δᾶ 
Ῥαββίοπβ οὗ τιδηκὶμα ; τ βΙΟΠ Ῥγοδι 6 411 βαπβαὶ πᾶ] Θῃ668  ; 
ΜΠ] Οἢ ἸΠΔΙΒΡΘΏΒΑΌΪΥ τοαυϊγοα ἔγομη 118 Ὀγοΐδβββοσβ ἰθρογηοθ, 6] - 
ἀφηϊαὶ, δηα ἱην]ΟἸΔ Ὁ] 6 ΡΟΣ Δηὰ βαποί υ οἵ τηληποῖθ, δηα νγδ8 
ἀἸαπη θυ] 08}}Υ τοραρπτιδηὶ τὸ [Π6 γον ησ ῥσϊπορ] 68. ἀπα τηαχῖπιϑ οὗ 

᾿ Ὅν. Ηατινοοὰ δ [υϊζοἀαοιίοῃ ἴο 6 Νίοενν ΤΙ οβίιασηθηίΐ, νοὶ. ἱ. Ρ. 80. 
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ἴπο86 {1π|68. ““ ΤΆ ἐξ σομαου Ὁ] ὈΘυομα 811 Ἄχδιήρῖα, ἐπαὺ ἃ ἔδιν 1}}}- 
ἰογαίθ (]}] 8 ῃ8, 185 Ό 1 Πρ; [ΓΟΤῚ Δ ΟὈΒΟΌΓΘ ΟΟΥ̓ΒΘΙ ΟὗἩἨ ἃ ἀϊδίδηΐ Ἐοπηλη 
ῬΓΟνΊΏΟ6, ὉΠ]Θαυπθα ἀηα ὈΠΒαρροτγίοα, Βῃου]α, ἴῃ πο Ἰοηρ' {ἶτηθ, οὐοτ- 
τη (86 ἔντο ρστοδίοβῃ βϑίδ Ὁ] ἸΒῃμλθπίβ ἰπαῦ ΟΥ̓ΟΥ 66 ογθοϊβα ἴῃ (ῃ6 
ΓΟ], δηα {ὙΠ ΠΡ ΟΥοΡ 411 (86 ρον ῦ οὗ δυθσΥ οοηΐεαογαίθα παίίοῃ, 
{παῦ ὈΠΙνΘΓΒΑΙΥ͂ δββοοϊδίθα ἴο Ορροβθ ἵπθῖω. οι δὴ βίο βῃϊηρ δηά 
Βἀἀθη τον το ἴῃ {π6 τοὶ ρίουβ δηα τηοσαὶ βίαίθ οὗ ἰμ6 που]ὰ, 
Ῥτοάποοα ὈΥ βυοι ἀροηίβ, οουἹὰ Ὀ6 εβδοίθα Ὀγ ποίμίησ 1668 {μη 8 
τηοδὺ ΒΔ] ἸὨ ΟΥΡΟΒΙ οη οὗ (οά, ὁπαονηρ ἴπ6 58 18 πλ ΒΒ ηροΥΒ ὙΠῊῈ 
ΒΌΡΘΓΏΔΙΌΤΑΙ ΡΟΎΘΙΒ, 8Π6 νἹΒ0]Υ Βαρρογίησ ὑμθῖλ 'ῃ ἴῃ6 σϑυδβα ἴῃ 
ὙΠ ἸΟἢ ΒΟΥ οΓ6 οηραροα.} [πάρ66, 1 χὰ οοπίγαβ (86 νϑγίουβ οὉ- 
βίδο]θβ, ψ ῇ ] ἢ κι ὧἶ, οὐρονδα {86 Ῥτόρταββ οὗ (86 (ἀοΒροὶ, ψι {Π6 
Πυηδῃ τθδὴ8β ΜΏΙΟΒ 1158 ῬΓΟΔΟΠΘΙΒ ΘΗ] ΟΥΘα, στὸ τηυδβί δ6] {π6 ᾿δέ]ο 6 
οὗ [η6 τοιλασκ ἐμαὶ τγα8 τοδῆθ ὈΥ δῃ δροβί]ε: ---- “ς (σοά μαίῃ ομόβθη {Π6 
[οο] 18} {πσβ οὗ 186 νου] ἴο οοπέουπα [Π6 ψῖδβα; απὰ (ἀοὰ δαίῃ 
σἤόοβθη [06 ταὶς (πϊησ οἵ {μ6 που]ὰ ἴο οοπέουπα {πὸ {πίπρβ τ ἘΠ] Οἢ 8Γα 
Ὠσῃῖγ." (1 ον. 1. 27.) ΕῸΥ, ΠῸ ΒΟΟΠΟΣ 8 ἴπ6 ΟἸγιβιϊϑη Ομ τ ἢ 
ἔοστωθα ἱηΐο 8 Ὀοάγ, ἴμδῃ 1ὖ γἯὰ8 8881: 6 Ὀγ {γθθ ἀθβοσιρίοηβ οὗ 
ΘΠΘΠ.168, ΟἸ ΠΟΥ 411} αὖ Ομ66 ΟΥ̓ 1 ΒΘΟΘΒΒΊΟΏ, ΥἱΖ. 1. ΤΩ ῥχο)υάϊοαβ οὗ 
ΘΌΪΒΟΥΠΥ δπὰ οὔ μυμδη τ βάομμ ; --- 2. Τα ν]οΪθηοθ οὗ ρογυβθουίοη ; 
-- ἀηα, 8. Τα ἀΡἢἤσαδβ οἵ Ρο]ΙοΥ. 

1. ΤΠῆΘ ῥγορτθββ οὗ ΟΒΥΙβυ ΠΥ τγ88 δββδι θα δηα ᾿πιροαθα ὈΥ ἐπ6 
ΡΕΕΥΌΘΙΟΕΒ ΟΕ ΑΥΤΗΟΒΙΤΥ ΑΝῸ ΟΕ ΗὔΜΑΝ ΜΊΒΟΟΜ. ΕὟΟΙΙ 118 
ΨΘΙῪ οτἱρῖη, [Π6 (ὑοβρεὶ γγᾶβ ““ἃ βίυ τ Ὁ] ηρ- Ὀ]ΟΟ ἴο {Π6 “Ψ 6ν)8, δῃὰ ἴο 
[Π6 ατϑοκβ [ὉΟ]]ΒΏ 688. 

1. ὙΥῈ τοραγὰ το {Π6 ΨΕΡ.8 :---Οἡ [Π6 οπε παπᾶ, νγ Ὀθμο]α {δαὶ 
ῬΘΟΡΙῈ δχοϊυβῖνοὶν δἰίδομῃθα ἰὼ {πῸ6 ἰὰν οὗ Μοβϑϑθ, δῃηᾶ ἱπἰοχιοδίορα 
ἢ ρτῖάθ, οα δοοουπύ οὗ {ποῖὶν θὴρ ἀοβοθηαθα ἔγουιλ ΑἸ γδθδι ; 
{Π6ῚΓ Ἰνροζάπαὶ ἰαϑόθοτβ, ῇο αβροίθα ἴο Ὀ6 πιοᾶς]8β οὔ νγϊβϑάομι, 
Ρἰοῖγ, δῃὰ Βο]μ688, υϑαγρίηρ [Π6 ὨἸρμοδὺ ᾿ηἤἔϊνιθμοθ νοῦ Π6 τηϊπαβ οὗ 
1π6 ΡΘορὶθ, στο σσογα ὈΠΜΑΪΥ ἀσνοίθα (ο (π6 ργολυάϊοθβ ψ μϊολ {ΠΟῪ 
ΟΠ ΟΥΙΒῃ 64, γϑϑρθοίϊπρ' [μ6 ἀυγαίίοπ οὗἁἨ [π6 ον ῖοαὶ τγοσβῃῖρ, {π6 παίαγα 
οἵ τὴ6 Μρββιδῃ β Κιηράοτη, δῃηὰ {π6 ᾿προγίδποθ οὗ {Π6 1} ἰΥδα! 08. 
Απά, οὐ ἴῃ ολον μαῃηᾶ, ννα 866 ὑγγεῖνα τηθῃ, --- ἴσοσα [ἢ6 Ἰονγοδὺ οὐδβϑ 
οΥ̓ {μεῖὶγ παίϊοῃ, ἔοστιουὶν ἱπθαθα πιὰ {Π6 βαηλθ ῥγϑ)υαϊοθβ, ψ 80 
αοσυβοὰ {Πδῃ οὗὨ τρδκίηρ νοἱϊὰ [86 οομηπιδπατηθηίβ οὗ (ἀοὰ Ὀγ ἐποὶγ 
{γα ]Ο 8 :--Ἴ ΠῸ ἀΘΘΡΙΥ οἴἶδβηαοϑα {πον πϑίϊοπαὶ ὑσιάθ Ὀγ (6 Πρ [ΠΘ πὶ 
{παι 1ηΠ6 ΑἸΤΙΣΏΤΥ γα πού {π6 (οὐ οὗ {πΠ6 «6078 ΟἾ]Υ, Ὀυΐ αἰβο οὗ 
1π6 (ΘΠ 0168, δπὰ {παῦ (6 Ποαΐμθη ἡγοῦ] σῖδθ ἊΡ 88 ὙΠ 68868 ΔρΆΪηβὲ 
{Π6πι, δηὰ ποιὰ Ὀ6 δαπιι6α ᾿ηΐο οονθηδηΐ τι οὐ, ἢ116 {μ6Ὺ 
{Πϑηλβεῖνοθ σου Ὀ6 Θχοϊυαθα ἔτγοια ἰἴ: -- - ὅ78ο δηποπηοορα ἴὸ {ῃϑῖὴ 
1Παὲ τΠ6 Ἰονὶ τῖσαι] πΟσΒμ]ρΡ τα αὔουϊ ἴο ἰδυταϊπαῖθ, δῃα ἰμδὶ {8 
ΘΌΡΓΘΟΠΙΘ ΒοΙΠρΡ᾽ 88 ΠΟ ἸΟΠΡῸΥ ἴ0 Ὀ6 Δαογοα Ἔχουν ΟΪῪ δὲ «Γ ογιιβα] θη, 
Ὀυΐ τῃδὲ τλϑη παρ] οἴου ἴο Πὶπλ δοοορίβ Ὁ]6 ψΟΥΒὮΡ αὖ 8}1 {1π|68 δηὰ 
1η. 8}1 ρ]δοθϑ: ---- ἤ πο δυβα αἱοαᾶ ἴον {Π6 Βρ] μα σου θηοπ 8] οη)οϊηθα 
Ὁγ ἴῃς Μοβαῖο ἰδνν (το γαϑ ἃ οοηῃβίδηῦ βουσοα οὗ ογϑαϊῦ δηὰ οἵ 
ΘΟ] της ἴο 8 μοβῦ οὗ τη]! ϑύουβ 80 δἰϊοηαβα δὲ {Π6 8] 0278} ἃ βἰπ}0]6 
8.η(} ϑρ᾽ γῖῦα4] ΤΟ ΥΒἢ]Ρ, ΥΒΙΟἢ το ἀογθα {πον δαπμοίϊοηβ ἀ861688, απὰ 1π 

Δ Ὧν. Ηδγνοοά δ 1πἰγοὐδυοίίου ἰο 16 Νενν Τοδίδσηςηῖ, νοὶ], ἱ. ν. 85. 
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σΠἰοἢ Ἔνοσυ ΟΠ Ἰβεϊδη νν88 10 δ6 {6 ργῖθϑί, [86 αἰΐδν, δῃά {86 νἱοίπῃ : 
-- Πο υμάροεϊνοα {π6πὶ ταϑροοηρσ [16 παίιγο οὗ 16 Μϑβϑιϑἢ β 
Κίπράομι, ΕΥ̓ Δρρυβίπρ ἴπθπλ, (Παὺ 10 198. ποὺ οἵ {818 πουἹά, δῃὰ ἰδμαΐ 
(ΠΥ τηυβὲ σοποῦηςθ 41} {π6ῖγ ἀγάθηῦ Ορθ8 οοποθσγηῖπρ ἴῦ:-- 80 
οοηϑυγοὰ 1 οαυδ] ἔογοθ δηα θο] ἀπθ88 {86 }ν Ῥμδγιβαῖο ἀθνοίίοη, Ἰοηρ 
ῬΓΑΥΘΓΒ, οδβίθηϊδίίουβ [αϑίβ, δηα 41} {πο86 δχίβσιουῦ οὈβασνϑηοθβθ, 1Π 
ὙΠΟ ἢ ἸΘῪ ταϑάθ [ῃ6 δββθῆοα οὗ ρ᾽ϑυ ἴο σοῃβίβί ;---)πηά, θη 4}}γ, νν ῃο 
δχοϊίρα {πεῖν βϑ πόνο, ὈΥ Ῥγθδοβίηρ ἴο ἴμθῖὰ {86 βέιμπ Ὀ]]ηρ- Ὀ]ΟΟΚ οὗ 
{π6 οἴοββ. δὴ 8ηΥῪ οπθ Ὀθ αν {πᾶὶ ἰπ686 ψθτα ᾿ἸΚΕΙῪ πθδῃβ ἴο 
Ῥτόσαγα {Π6 Ῥγθδομοσβ οὗ (86 (λοΒρεὶ ἃ πρατῖηρ, ---- τα ἢ} 1688 [0 ΘηΒΌΓΘ 
186 Π1 Βιι0 6688 ἢ 

2. ὙΠ} τορατὰ ἰο 86 ΠΒΑΤΗΕΝ ΝΑΤΙΟΝΒ, {Π6 ρΡτολυά!οοδ ορροβοᾶ 
ὈΥ ραρσδῃΐδβια Ὑ6γ6 Ὠοὺ 1688 ΡΟ Υ] ἔπη (Π0886 Θηϊογίαιηθα Ὁ τῃ6 
6ν8. Ῥαρδὴ Ἰ4ο]δίσΥ ἰγδοθα 108 οτἱσίῃ ὑο {πΠ6 Τοιποίθϑς δ! αυῖν. 
ΤΠ6 παοϑὺ ἱπηροβίηρ' ΡΟΠῚΡ δῃὰ τῃδρηἤσθηοθ δηΐογθα ἰπίο 108 ΟΓΒΒΙΡ 
Δα ΘΟΓΟΠΊΟΏΙ68. ΤΟ] 68 οὗ {ῃ6 τηοϑύ βρίπαιϊα δχγοβιθοΐαγο, ---- 
βίδίιι68 οὔ δχαυϊβὶὕθ βου ]ρίαγο, ---- ὈγΓΙθϑίβ δηα νἹοῦπι8 ΒΌΡΟΓΌΪΥ δἀογηοθά, 
--- αἰἰοπάληῦ γουηβ οὗἩ Ὀοίἢ Βεχββ, ὈΪοοταϊηρ τι θαδαΐγ, ρογξοσταϊπρ 
41 {π6 Βδογοα γἱῦθϑ τ Π ργδο Ὁ] Π 688 μοὶρ ὐθηθα ὈΥ̓͂ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΥ̓πϑτηθηί,--- 
τηλρ βίγαϊθβ ἀυταγϑα ἴῃ ἴη6 ἱπβιρηϊα οὗὨἩ {πον ΟΠΟΘ,--- Το] σίου ἔδαβίβ, 
ἄδληοοβθ, δῃηὰ 1] πη 10}, ----ΟΟμσογίβ οὗ {86 βιυθαοίθδέ γοΐϊοθβ δπὰ 
ἸΏΒ ΓΌΙΙΘΏ(8, --- ρου ἤπτηο8 οὗ {π6 πιοϑὺ ἀρ  } ἔγαρταηςθσ, ---- Ἔν ΥῪ 
Ρατγύ οὗ {86 Βοδίμϑῃ γϑ]!ρίοπ, ἴῃ ποσί, νγὰβ σοῃίγινθα ἴο 4]]}υγα δὴ ἴο 
οδρίϊναία (8 86 η868 ἀῃα {π6 μδαγί. Ατηὰ 4]] {π688 δἰὐγαοίλνα οὐ]θοῖδ, 
6 866, ΟἹ ἴῃ6 ὁπ6 Β8ηά, ἃ πιὰ] 46 οὗὨ ργοϑίθ θη)ογηρ {π6 τηοϑὲ 
Θχίθηβιγα ᾿ηΠυθηοθ, δ ρρογίθα ΟΥ̓ ΟἸΘΠΒ, ΔιΙρΊΓΙ68, δηἃ ΘΥΘΙῪ ΚΙπά οὗ 
αἰνιπαξοη 0 ἩΒΙΟἢ Ἰρπογᾶποθ δ μα δηχιθὺυ ἴοὸσ {Π6 βαΐαγα δἰἰσ αΐα 80 
ΤΩ Οἢ ΡΟΥΟΣ, ΨΜἢ1]16 1ΠΟΙΓ ΡΘΥΒΟΩΒ ἭΘΙΘ ΣΟΠαΘγΘα βδογρα Ὁπάοσ ἐδπαὶ 
Ῥτοίουπα 1Δο] ΔΙ ὅπα βαρογϑυ οι ἡγῃϊ1οῖϊ μδα Ονογβργοδα {Π6 δαγίῃ. 
Απά, οὐ {π6 οἶδοῦ, γγΧ8 860 ὕνγοῖνο «ὁ ν δῃ ἤβθουτηθη, ἀθοϊασὶπρ {παΐ 
1Πο886 ἀοὶυ168 νοῦ Πα 8βοὸ ἰοηρ Ὀ6Θῃ γϑνοσθα 6.6 ΟὨΪΥ ἀσπιὺ 140]8, 
δηἀ {Πα ΠΥ τηυϑὺ ἔτ ἴο [Π6 οπθ ἰἰνίηρ δῃὰ σὰς (οὐ, {π6 τιδίκοσ 
οὗ μϑανϑῇ ἃπα φαγῇ ; δῃὰ ψὴ0 Πα ΘΟμΟΟΙν θα ΠΟ 1688 ἃ ἀρβίσῃ ἵμδη 
(παὺ οὗ Ἔχρβὶ]ηρ 80 ΙΏΔΩΥ Ἃ6 1168, [ὨΓΟΎΙηΟ ἀΟἾ 80 ΤΏΔΗΥ δἰίδγϑ, 
Ρυϊάηρ δὴ θῃηὰ ἴο 80 ΠΊΔΠΥ͂ ΒΔΟΓΙΠΟ68, 8Π4, ΘΟΠΒΘΟΟΈΘΏΥ, οὗἩἨ δΔπη}}}1- 
Ἰαϊιηρ (6 ἀἰρηιν οὗ βαοῖ ἃ τυ τπο οὗὨ ῥτγιοβίβ, αμα οὗ ἀγγίπρ αρ 
1[Π6 δουτοθ οὐἨ {μοὶν το θ8 δηα οσθ 0. Απά οδῃ ΔΩΥ͂ ομ6 βαϊϊουο ἐμαὶ 
1[Π656 ΤΟΥ ΠΙΚΟΙΥ πθδη8 οὗ βυοοθθῦὺ ΕἌΓΙΠΟΓ,--- 

Οι 1π6 οπθ β8ηά, νγὸ 866 ραρϑῃϊβιη 1π 0] πηδύθ!] Υ απὶίοα ἢ ρο] 6 Α] 
βογνθγῃτηθηΐβ, δὴ δον γ ΙρῺ8 τπδκϊηρ 86 οὗὨ 118 ἀ6ΟΙ510η8 ἴῃ ογάθγ ἴο 
780 1η6 Θλ ογρυῖβο8 ανθη οὗ ὑΥγϑη 108] ρου. Μοτγα ρδγιου α 
αἱ Βοπιθ, απᾶοσ [Π6 τορυ]1Ο, το] ΡΊΟΩ νγ88 ἃ ΡΟ] 168] βυϑύθηλ δ γα ὉΪΥ 
φὐἰαρίοα ἰο ἐπ σοηΐυβ οὐ [Π6 ῥῬθορὶβθ, δπα νγαϑ ποΐ ΟὨΪΥ ρῥτγοίθοϊβα θυΐ 
1 ΙἸΏΔΗΥ͂ ᾿Ἰηϑίβ 668 ΔἸ Ἰδύθγθα ᾿Ὺ (Π6 ΟἾΥ] πηαρ᾽ϑίγαϊο : Ὁ στον ψ ὰ 
{π6 στοσίῃ οὗ {π6 χορ ]1ο, δηα βθθπηθα (ὁ ῥγοιμῖβα 186] ἃ ἀυγαιίοη 
64υδὶ ἰο {πᾶὖὺ οὗὨ 186 οἴδσῃμδὶ οἰΐγ. υτππρ [ἢ6 1 ρ6Γ18] ρονογηπηθηΐ, 
"6 866 (86 ΘΙΏΡΘΙΟΥΙΒ οδυδβίηρ Δ] 1878 10 Ὀ6 οτγοοίθα ὸ {πϑιιβεῖνθβ, πὰ 
{Π6ῖν 18- 6, ΟΥ Ἔχρϑοίιπρ [Ὥθτ δέον ὑποὶν ἀθδίῃ. 

Οἱ {πὸ οέλεον μδηά, νγα ὑθι 0] ἃ ἃ σοὶ] σίομ, δοοογάϊηρ ἴο τ] ΟὮ δῃ 
ἈΡΟΙ]ΊΘΟΒΙ8 15 δὴ δοὺ οὗ ἀδυῖηρ ἱπηρι ον ; ΜΒΙΟΝ, ἱπου]οαύϊηρ ΟὨΪΥ ΟΠ 6 
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Οοά, αἸ]ονγοὰ πὸ σῖναὶ ἀθιυ ἴο {μοβ6 ψοῸ οἰαδγασοᾶ ἰὐ; δηα σοι 
{πο ποοουι ἢ προοββαυλν οδυδοα ἐξα [Ὁ]ΠΟΥΤΟΥΒ (ο Ὀ6 δοοουηίοα Ὀοίὴ 
᾿πηρίουϑ δηα το ρ6]86. Οὐδ ΔΩΥ σϑίϊομδὶ ρογβοι Ὀ6]1ονα ὑπαΐ {Π686 Τ6ΓΘ 
ῬΓΟΡΟΙ οὗ ᾿ΠἸ ΚΟΥ τλθ8}8 ἴο οδι186 ϑι0 ἢ ἃ τ ρίοη ἴο Ὀ6 γϑοοϊνοα ἢ 

1μαβῦ]γ, ου (ἢ6 ὁπ απά, γχ 866 δογταρίοη, {π6 ἔγυϊ οὗὨ Ἰριογαποθ, 
δη οὗὨ δυὐτοσῦ οοιδἱηθα πὰ (Π6 ῬΑΒΒΙΟΠΒ, Βργοϑα οὐδῦ [π6 ϑαγίῃ, 1Π 6 
τηοβὲ βῃδι  ] ρυβοοο8 βαποίοπηϑα ὈΥ̓͂ (Π6 Ὀγοοορίβ δῃά {Π6 δχϑιαρῖο8 
οΥὗὨ 106 ῬΒΙΟΒΟΡΠΟΥΒ, υἱοθθ ΤΑ ΚΘα 88 υἱγίπθθ, 1 βῃοσγί, ἃ βίαϊε οὗ 
ὉΠ ΟΥΒΆΪ ἀσργανΥ, ὈοΟΤΝ τηογαὶ πα γο]ρίουδ, τ μον {πΠ6 ἀροβί]α Ῥϑὺ] 
848 ὈΥ̓͂ ΠΟ ᾿η68η8 Ἔχδρωογαίθα ἴῃ (ῃς βἰκοίος οὗ 1Ὁ πο ἢ 6 ἢ88 ἄγαν ; 
Βίποα 1ξ 18 ΓᾺΪΥ ᾿υβυδοα ὈΥ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΥΆΓΥ δυΐποτθ, Ὀθοΐἢ 9678 δηά 
Ἡδαΐποῆθ. Οἱ {πὸ οἶδεν Βαπά, ἀραΐῃ, 6 μοὶ ἴ6 (ἀοβροὶ, ἱπουϊοαίϊην 
ἃ 80] 26 ΤΩΟΓΑΙΠΥ͂ ὙΒΙΟΝ δ ἰΠδὺ ὑἰπ|ὸ 88 τποσο αἰ ου]Σ τὸ 6 
οὐβογνοα ἴπδῃ ουοσ ; σαίυσηρ ουουυτηρ ἴο (Π6 ρΡἸΟΥΥ οὗ αοά, «πὰ 
Θη])οἱηἴηρ; [86 ΣΟ ποδί οη οὗἃὨ μαβϑίοῃβ δα α} 1} ΟμοσΊβμοα δηα οογγυρίοα, 
τοροῖθοσς ἢ ἃ ἴοίδὶ ομδηρα οὗ μοαγί δηα τῃϊηα, οοη πη] οοσίβ δ ΟΥ 
ἀκηιρρα 1π6 ἀυτγ οὔ 1πνϊαϊϊηρ ανθὴ (ἀοα ἰτηδο] ἢ, πὰ (μ6 δὈβοϊαίθ 
ΠΘΟΘΒΘΙΓΥ οὗἁὨ ἰδικιηρ ὉΡ Π6 ογοβϑ οὔ ΟἸγιθῖ, απα βαδυ τ πρ' ἰο {Π6 1088 
οὗ 811 δαυί]γ σοοὰ 88 ψ6]] 88 ἰο [Π6 δπάυγαποθ οὐ ον συ ον]. ὙΤΒΊΉΚ, 
ΠΟΥ 5:1] ργΟρΘ δ [168 σου ]ὰ τῖϑο δἱ Ποαυῖηρ {18 πόνο] ἀοοίγϊπα, 
Βονγ {(Π6 οογταρῦὺ μοατύ οὗἁ τῶδῃ τνουἹὰ Ὀ6 οἰἴεηαρα αδἱ 1ἴ, δῃᾷ ἤονν 
ΒοΥτΌ]6 (Πᾶῷ Βα] αἴΆΓῪ παπᾶ τηυδβὲ ἀρροδγ, νοῦ σαπηθ [0 ΔΡΡΙΥ 1ῃ6 
ΡΙΌΡα, {π6 Κηϊέθ, δηὰ {πὸ τα ἴο 80 ΤΩΔΩΥ ζ,δηρΤΟηΘα ρΑΓίΒ; δηᾶ {6 ὴ 
ΒΑΥ͂, ὙΠΟΙΠΟΥ [Π 6866 ψΤ6Γ6 ΠΠ ΚΟΥ ΟΥ ῬΓΟΌΔΌΪΟ πηθϑῃ8 0 ΟὈ ΔΙ ἃ Γϑοθρίοη 
ἴον ὑπαὶ ἀοοϊσίηο ὃ 10ο68 ποῦ {π6 ϑύσοσθβϑϑθ, Ὑδιοἢ δἰζοπάδα [ῃ6 ἸΔὈΟΙΓΒ 
οὗἩἨ Τῃς6 Βτϑὺ ργϑδοβοῦβ οὗ ἴπ6 (ὐο8ροὶ,---ἃ Βισοθ88 ποῖ οὐἱγ σἱπουΐ 8 
σϑι86, Ὀαΐ : ὰ ΘΟΠ ΓΆΓΥ ἴο 411} Πυτήδῃ οϑπ868, --- ἀοα68 ποὺ {Π18 Βα 688 
ἀοπιοπδέγαϊο {π6 τα ΠΥ ῥγοίθοϊοη οὗ ἀοά, ἀπα {μ6 νἱοϊογίουβ ἔογοθ 
οὗ ἰγυτῃ 

11. Τῇ ΝΙΟΙΈΝΟΕ ΟΕ ῬΕΒΒΕΟΌΤΙΟΝ τῦδϑ ΔποΙ ΠΟΥ τχοϑὺ ἐστ 06 
οὐϑίδοϊβ ἰο {π6 ργοραδαίίοη οἵ [6 Ογιβίϊδη το] ρίοη. 

Τη βοΐ, ἔγοπι 118 ἄτϑὲ οτἱρίη ἴο {π6 ἔπη οὗ (ὐοπδίαμπο, (ΠΥ δε δηϊγ, 
ἢ 186 ἀχοορίίοῃ οὗ ἃ ἔδυ βῃογί Ἰῃίογ να]8, νγχὰβ βυ δ] οἰθα ἴο {Π6 πιοϑὲ 
νἱοϊοηΐ ρογβοου οηβ. Αἱ «6γυβδίοα (ῃ6 δροβίθβ ΟΥΘ ἱπῃργβοηθά, 
βοουγροα, οΥ ρυῦ ἴο ἄρδίμ ἴῃ γατίουθ αγθ. ὙΥΒΟΓΟΥΟΥ {μον αἰγοοίεα 
μεῖν βίθρϑβ, {Π6Ὺ στ ραγβαθα ὈΥ͂ (Π6 7678, γγβο δἰ {Π6 Ὁ δοοιιβαα {π6πὶ 
Ὀοίοτο . οὐ Βῃ δηὰ Ἡθαίποη {θη 418, ΟΥ δισσὰ ἀρ {Π6 Ροριιΐαςθ 
αραϊηϑέ τ. Βυΐ {ἢ686 ρϑγβθου 008 ΘΙ, ΘΟΙΩΡΑΓΆΓ  ΟΙγ, ΟἾΪΥ 
Βὶ ρ δ ΟΓΟΓΌΠΠΟΙΒ οὗ {πο86 ὙΒΟἢ βυσοθθαϊηρ ασ68 νυ ϊπΘΒ86α ; δηᾶ 
Θ6Ο 6 5148.16 8] ΠἸΒίΟΥΥ (τ μιοἢ 18 σοστοδογαῖθα ὈΥ ΒοδίμΘἢ ΥΙΟΥΒ 45 νν 6]}]} 
88 ὈΥ Ποδίμοῃ οἀϊοίβ {μα΄ γα 81}}} ὀχίϑηϊ) γθοοσάθ ἔθη στίθσουϑ ΟΕΝΕ- 
ΒΑῚ, ρουβθοῦ οη8 οὗἩ ἴΠ6 ΟΠ γΙβῦδηθ πάθον [ῃ6 ῬαρΡΆΠ ΘΙΙΡΘΙΌΓΘΒ, τ 1η 
[86 βρδ866 οὗὨἨἉ ὑνο Βυπατγοά δηὰ ΒΗ͂Υ ὙΘΆΓΒ. 

1. Το ἢγϑβί ψῆο Ἰοα [Π6 ὙΦΑΥ ἴῃ {8686 αὐἰΐδο 8 ὌΡΟῚ {Π6 Ῥγοΐδββουϑ 
οὗ {1πΠ6 ΟΠ γβύδη (ἢ, τγα8 186 ἔδγοσίοιιβ Νϑτο; σψῆ0, ἰῃ ογάογ {ῃαΐ Π6 
ταὶσἢῦ στοαῖς ἀροῦ {Π6πὰ ἴμ6 οἀϊυτα σμϊοἢ ἢ Πα 7 ΒΕ}ν Ἰπουγτοά ἴον 
βαείτπσ (Π6 οἰΐγ οὗ Βοπια οὴ ὅτγϑ, ᾿πῆϊιοίθα τρὸπ ἴπθπλ {π6 ταοϑί οχ- 
αυϊδὶία ἰοχίυγοδ, δὐίθηα θα τ 1 ΘΥ̓ΟΥῪ οἸγουμχδίδηοθ οὗ (Π6 πιοβί γῆποα 
οὐ ο] ἐγ. ϑοπιθ 66 ογυοβοα ; οὐπογθ, ρΑ]6α ; βοῖὴθ γεγο [10 ὉΡ 
1 {86 8κ1π8 οὗ Ὑ11ἃ Ὀεδαδίβ {μαῦ {ΠΟΥ ταὶρῦ ἱ: ἴοτῃ ὕο ΡΊΘο68 ὈΥ̓ ἄοσϑ ; 

ΥΟΙΣ,. . ΝΝ 
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Δα ΟΥΠΟῚΒ τ γα πσαρύ ἴῃ μαγηθηίβ αἸρρΘα ἴῃ ρῥιτοῖ πα οἴμοὺ δομ- 
ὈιιΒ.10168, ἀπα Ὀυγηΐ 88. ἰογοθοβ ἰη 186 σϑγάθηβ οὗ Νϑῖο, δῃὰ 1 οἴμοσ 
Ραγίβ οὗ {π6 οἱἵν, ὈΥ͂ εἰσ. ΤΠΐ8 ραγβοουίουῃ, ἱπουσἢ 1{ γαροά πηοβὲ 
δὺ Βοιὴθ ἀυγίηρ {πΠ6 γϑᾶγ 64, Ἀρρθαῦβ ἰο αν Θοπ παθα, 8 1111}6 
αὐαϊοιηθηΐ, ὨΘΑΓῪ ἰμγθ6 γ6 88 (4. Ὁ. θ4---67). ἀπ ἐοὸ ανθ οχίθῃἀοα 
ἴο ΘΥ̓ΘΤῪ Ρᾶζὶ οὗ {Π6 ΕἸΏΡ ΤΟ. 
ΤῊ βῃοσγί τγεῖρτιθ οὗ (ἀα]ρα, Οἷδο, δά Ὑ 106}}108, δηά {80 τη}} 4 δηᾶ 

ΘαυΣ8 }]6 δατηϊπἸδίγαίίοπ οὗ {86 ΘΙ ρ σοσθ Υ δβραβίδῃ διὰ Τὶίιβ, σαν 
ΒΟΠ16 γοϑύὺ ἴο {π6 ΟΠ τϑαηβ, πῈ}], 

2. Τ)οιδῃ, δυοοθοαϊηρ ἴο {ΠπΠ6 ΘΙΏΡΙΓΟ, ὈΟρΆΠ 8. ΠΟῪ ΡΟΙΒΘΟυ ΟΣ, 
ΒΊΟΝ α͵8ο οομυϊηπιοα αἰτηοβὲ ΓΘ 6 γθᾶγΒ, Α. Ὁ. 98---96. ““ἘὸῸΥ {818 ρογ- 
ΒΟΟΌ ΤΟΙ ΠΟ ΠΟΥ 18 αϑδίσειοα, θυΐὺ [86 ῥῬτοαϊρίουθ ᾿ποσθϑβθ οἵ οοηνογὶβ 
{0 ΟΒγΙβ δ ηΣΥ, δπὰ {ΠΟ ΙΓ τοίαβαὶ ἴο ῬδῪ αἰν1Π6 ΠΒΟΠΟῺΣΘ ἴ0 [Π6 ΘΙΠΡΟΙΌΓ. 
ΤΠη6 οχίθηϊ δηᾶὰ βϑυθυιυ οὐἨ {π16 ρῬογβθ οι ΠΟῺ τηᾶὺ 6 ὀοπορὶγοα ἔγοσῃ 
Του δη Β Ἱποϊ αϊηρ' διμροπρ 18 ΥἹΟπλ8 Θυ αὶ .18 Ομ! ϑΥ ταϊηϊβίουβ δηᾶ 
ἢϊα προαγοβί Κἰπάγοα δπα σοϊαίοηβ. ΤΤΠῃὸ ἀραίῃ οὗ {πΠ1ὶ8 βοοομῃὰ Νοσο 
ἀ]νοσοᾶ {86 ΟΒγ θεέ η8 ἔγοιη {}}18 ΟΑΙ ΑΓ Υ ; δηα ΒΒ βιοσοββοσ, Νογνα, 
ΡΘγμλ(6α Π6πὰ [0 ΘΒ)ΟΥ̓͂ ἃ ΒαΆ80 ΟὗἁὨ ἰγδῃα}}}}1γ, δπα τοβοϊμἀθὰ {μ6 
ΒΔΏΡ ΠΤ ΘαἸοίθ οὗὨ 18 ργθάθοθββοσ. 

8. Τὴ βθοοῃμά οθηΐασυ οὗ [πὸ ΟἸγιβύδη φοὐὰ ορϑηϑᾶ πρὶ {86 
Ῥογβαουϊίοη, ΒΊΟΝ νγα8 Θοματηθησοα ἴῃ {μ6 ταῖσῃ οὗ Τνδ δ, ΒΘ η 80 
στοοῦ ἃ τυ ςπ46 οὗὨἨ Ὀ6ΙΙΟνο 5 βυδογοα τηαγίυσάοι, ὑμαῦ ἐμ ΘΙ ρΟΤΟΊσ, 
ΔδίΟὨΒΠ64 αὖ {π6 δοοουηΐβ ὙΠΟ. Π6 τϑοοῖνθα, ργοβιι ρα ποτὰ ἰὼ Ὀ6 
βουρδι ἴογ ; πουρῇ, 18 ΠΟΥ γοσὸ δοουβοα, ἢθ ροτιαϊοα {μοῖὰ ἴο Ὀ6 
Ῥαπιδμῃοα. ΤὨ18 ρεσβοουϊοῃ σοπίϊησοὰ ἀπάον {μ6 τοῖστι οὗ Ηδατγίδῃ, 
1ῃ6 δαἀὐσορίοα βοὴ δῃᾷ βιιοοθαβοσ οὗ Τγζα]δῃ. 

4, ὅδ. Το ἔουτίῃ δὰ ΒΓ ρουβθους 8 ῥγοναιϊοα ἀποὺ Αὐδοπίηυβ 
δὰ Μαγοιιβ Αὐγοὶα8, Τα ΔΡΟΪορΎ, δἀατγοββεὰ Ὀγ “υδη Μαγίγσ ἴο 
1Π6 ΤΌΓΙΔΘΥ ΘΙ Ρ τοῦ, ἰηάιισοα Πὶπὶ ἴο βίορ 811} ργοσθϑαϊησθ ἀσδὶπδὶ {Π6 
ΟἸ στ ϑοδη8 ἴῃ Εασορα; δυΐ ἃ ὙΘΙΥῪ βίσοπρ οαϊοῖ ἴγομι Απίοπιηθδ οου]ά 
ΟὨΪΥ αυαϑι {η6 ρΡεγβοουϊίοη ἴῃ ϑα. Ἀπαὰ ὑπάον Μαγοὺβ Αὐτγα]λιιϑ, 
ὙΠῸ γα] Β᾽ν ᾿ἰβύθ θα ἴὸ 86 σα] απηπῖουΒ ΟΠΆΓ ΘΒ οὗἉ [Π6}} ΘΠ 6 πλ168, 
186 ἰογίασο δηα [86 ΟΡΌ88 ἼΤΟΓῸ ἴῃ [11 ἔογοθ δραϊηβῦ (86 ῥγοίδββϑοσϑ οὗ 
16 ΟΒγιϑίίδη ἔδυ τἢ, 

θ---10. [χὰ {86 {ϊτὰ σαμίαγν, βονοσαὶ ΡΟΥΒΘΟ 0 Π8 ἀσΘ τοοογθα ἴο 
ἤανα ἴδθη ρίδοθ. ὥδυογυβ, Μαχιηῖη, Π)6οῖη8Β, δηα Ὗ αἰοσίδῃ, βυισοθβ- 
δι νον αὐίδοκοα {ῃ6 ΟΠ γιβίδηβ, δῃα 1οὺ Ἰοοβα 411 {μι ὶγ ἐπυρϑῦῖαὶ γθη- 
θθδΠο6 δραϊηβϑὲ ἰμθῖη. ““ Βαύ {Π6 οἰ πηὰχ οὗἩ ρογβθοιοη τοας σαγγίοά ἕο 
ἐὲβ μἰπιοδὲ πεὶσὴέ ἴὰ ἴπ6 τοῖσῃ οἵ Π)1οο]βίδη," ψ ΒΙΟἢ ᾿παθοα οχίθηάοα 
Ἰηῖο 1π6 ουγίλ σοηΐαγγ. [}ἢ {Π|18 ρογβθουοῃ, “ ἐμ6 ἴυτΥ οὗ (86 
Ρᾶσϑη ψ Σά, Ἰηβαραϊοα Ὀγ Οδ]ογίυβ δπα οἱμοῦ ᾿ἱηνοίδγαία θηθυλ 68 οὗ 
ΟἸΣΙβυϊδηΣ Υ, νγαὰϑ ρουχοα (ΟΥ 1 ὉΠΡΑΓΑ 6] 6 νιοϊοποο, δα ἢ 8 
ἀδιοσπιηδία σγοβοϊ τοι (10 Βῃου]α βϑϑιὰ) ἰο δχυχραία, ἢ ροββί δῖα, 186 
ὙὙΠ0]6 τϑοα οὗ θ6]θνοσθ. ὍὙΠ6 ιυὐπχοβὲ ραΐπβ τ γα (Κη ἴο σοΙαροὶ 
ΟἸ γΙβδῃβ ἴο ἀδἸ νοῦ ἀρ ἰο {π6 τηδρ᾿βίγαίθβ 411 (ῃ6 σορὶοθϑ οὗὨἩ {88 ΗΟΪΥῪ 
ϑογιρίαγοθ, ἐπαῦ ὑΠ6Υ τηῖσῃῦ θ6. ρα] ον Ὀυγηΐ, πα δου γῪ γοϑίϊρα οὗ 
{πεῖν το σίου ἀθδίγογθα. Βαϊ δἰ πουρ {1118 Ρατὶ οὗ ἰῃ6 ἱπιροτῖαὶ 
εὐϊοῖ, ἐοσοίμον ἢ ἰμαὺ ἩΠΙΘὮ τοβροοίθα {μ6 ἀδιπο]ομι οὗ {μ8 
ΟΠ τι βύδη Ομ γΟὮ 68, γγ71ὰ8 ΘΧϑου αα Ὑγ] 1 οχίγθιμ τρουτ ; γοῦ βυοῖ ΓΟ 
{πῸ Πγῃπη6855 δῃὰ Βα 6] γ οὗ {πὸ ΟΠ γι βίλδηβ, δῃηα βοἢ ἐποὶγ ῥγοίουπά 
ΤΟΥΘΓΘΏΘΟ [ὉΓ {πΠ0 βδογοα πυϊηρδ, {πᾶΐ ΤΩ ΠΥ οὗ ἐμοῖὶ βυβογοά (Π6 



“ἐξεπάαπέ οπ ἰλε γοραφαίίοη 9} ΟἸιγἱδἐϊαπίέψ. 647 

βαυογοβί ἰογίυγοδ σαί μος {Π8ῃ ΘΟΙΡΪΥ τ} (Π18 ἀθογθα." ΤΠ6 Ὠυτϊηδῃ 
ἸησΙ ὨΘ ΟΝ, Ἰηἀ664, τγὴ8 δἰτιοδύ δχμιαϊδῦθ ἴῃ ᾿ηνθη τ ηρ 8 νϑυὶθίυ οὗ 
ἰογίαγοθ, ϑΟΙΘ ὝΘΓΘ ΣΏΡΑ]Θα 811ν6 ; οἴμοτθ δα {Ππ͵Η|ῚῸ ᾿Ἰπλῦ8 Ὀσόκαῃ, 
δηὰ ἴῃ ἰπαξ οοπαϊ οι γοτο Ἰοῖν 0 δχρῖγθ ϑοπιλθ γοῦα χοδϑίθα ὈγῪ 
ΒΙΟῪ ἤγεβ, δὰ βδοὴθ βυθρϑῃηαθα Ὁγ ἴμ6 ἴδοῦ πὶ (ποῖ θα 48 ἀονῃ- 
να ; δῃά, ἃ ἔγο Ὀοϊηρ τηδὰθ ὑπᾶργ μοί, σοτο βυβοοδλίθα ὃν (ἢ6 
ΒΙΏΟΚΟ. ϑοῆλθ [δὰ τηρ]οα 654 ρΡουγοα ἀονῃ ἐμοῖσ (Πχοδίβ, δα 16 
68 οὗ βοΐὴθ Μ͵δ (οσῃ οὔ στ ἢ 8ἢ.6118; δπα οἴμοσβ μδα (μ6 801 6 Υ8 
οὗ γϑϑάβ {γυβί Ὀθηθδίῃ (116 π8118 οἵ ὑποὶγ σοι δπα ἴοθρβι 1ὴ6 ἴθ ἡ 
ὙΠῸ ὙΟ͵Θ ποῖ ΘἈΡΙΓΔΙΥ ρῥυπβη6α, δα ὑπεὶν ᾿08 δηα ἐποὶν ἔδαϊυγοβ 
τ ]αῖθα, Νὸο τγασ, ἰδδλί πδα ὄν ἰβίζθη ρίδοθ, δα οαυβϑα [Π6 ἀδθαίῃ 
οὔ βὸο ρστϑαΐ 8 τι 46 οὗὨἨ ῬΘΊΘΟῺΒ 88 [818 θη σΘΠΘΓΑΪ ΡΟγβθου 0 
ἀονοιιγοα, ΑἈἸπηοϑὺ 86 ψῃ0]6 οὗ ἔθ {Πθ Κπονσ ὑοῦ] νγ88 ἀοἰυροά 
ὙΠ}Ὲ [86 Ὀ]οοα οὗ (6 τιαγίγτα. {{{86 (ὐοδροὶ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἰδ οοῃίγίνδμοθ 
οὗ πηδῃ, {{|᾿ οοπάποῦ οὗ {686 18 ἀοἰ 6 γ8 18 αὐξουν ᾿ΠΘχρ] οα} ]6. 

111. Βυϊΐ ποῦ ΟὨΪΥ γγὰϑ ἐμ6 ργορτβδβϑ οἵ (γι δαιίν Ἱπηροαοα ὈΥ (Π6 
ΡΥ) υα!ο68 οὗ δυο δηά οὗ ᾿υπηᾶπ τ ΙΒάομμ, ἃ8 νγ06}} ἃ8 Ὁγ 186 νἱο- 
Ἰθῆσα οὗ ροσδβοουζοη ; ἐξ αδ'δο ϑποουηίογοα 8 ξογῃλὉ]6 οὐϑίδοϊα ἴῃ [ῃ6 
ἈΒΤΙΕΊΟΕΒ ΟΕ ῬΟΙΠΙΟΥ͂. 

ΑΒ Βο0ῃ 88 ἰΐοβθ πὸ δα οιαδγασοά [Π6 το]ρίοη οὗ “6808 ΟἸσὶβὲ 
Ὀορδη ἰο θ6 Κπονα ΟΥ̓ {πΠ6 Δρρο]]αίίοη οὗ ΟἸισιβύδημβ, ΤΠῸῪ ογο ρουτγ- 
ἰγαυϑα ὈΥ {ποὶν Θῃθιλθθ ἴη {δ6 Ὀ]αοϊκοϑὲ οοϊουσθ.Ό «6.18 δηὰ Ηδδίμθηβ 
ΔΙ Κα υηϊθα 41} {πεῖν οθοσίβ ἴο συιΐῃ ἃ σοὶ] σίου μι ἰαπά θα ἰο 8ηπη}- 
᾿ὴ]δῖο ΘΥΟΥΥῪ ὑδηρ᾽ {παΐ ΔρρΘαγοα σϑηθσα Ὁ] ὕο ἔπθπλ, ΣΟ Γ 688 οὗ [Π9 
ανάθηοθθ ὙὙΒΙΟἢ ἀδιηοπδίγαϊοα ἰῃαΐ το] σίου ἰο θ6 ἴτουλ (οάἄ : δηά 
ΤΠ6Υ ταργοβοηΐθα [86 Ὀγοίδδβογβ οὗ (86 (ἀοβροὶ 88 ἀδηζογοῦβ ἱππονᾶ- 
ἴογβ, [6 ἀροϊαγοα δῃθιηῖθβ οὗ 4]] (μδὶ τνδϑ βϑδογοά ; αἰβίυγθοσβ οὗ {86 
ῬΟΌΙΟ ΡΘ806, ρσοῆιχζαία δῃηα Σπιλοσγα] ; 1π ϑοτί, 88 Ῥθυβοῃϑ τίου ν 
ἀδειταΐα οὗ τϑ σίου, δηὰ ᾿πηρίοιβ δίῃ εῖϑίβι ΤΠ686, ὉΠαῸΘΒΟΙΟΠΔΌΪΥ, 
δΓΘ πηοϑὲ ΡΟΥΤΟΓ] Ὡλθδηβ οὗ ρῥσχο)υαϊοϊηρ παίζομβ δραϊηβί ἃ ἀοοίγιηθ ; 
διηα [ὉΓ ἃ ἰοπρ ἔπι μα συγ ἢ Ὠδα ἰο οομβιοῖ 1 (686 ΘΔ] Π.Ώ168. 
ὝΒ6ὴ [16 ΟΒγιδίϊδηβ θορδῃ ἰο πάρα {16 ΠΟρ6 οὗ Θῃ)ΟΥρ᾽ ΒΟΠ1Θ 

ἰγαθα }γ, δένοσ Οομπδίδη πο νγ88 ἱηνοβίοα ἢ {86 Ἰτρο ΓΑ] ΡυγΌ]6, 
δ Πεα ἀφοϊαγοα ἢϊπλβϑὶ ̓  {ΠῸῚΣ ρῥγούθοϊοσ, ἃ ΠΟῪ ΘΏΘΙΠΥ 81Ό86, 0 
οἰ ρογοα {π6 πιοϑὺ ᾿μβι ἰοὺ δυἤο68 αραϊηδῦ (6 ΟἸγιθυδη ΓΑΙ. 
ΤῊΟ ΕἸΩΡΘΙΟΥ “υϊϊδη, Ὑμὸ μαα δροβίδιδοα ἔγοπι ἰῃ6 (ἀοβροὶ, ᾿ς 18 
Ζ6}] ἴον 16 τοϑίοσαιϊοη οὗἨ ραρϑῃΐδη, ἰθϊ ὯῸ πιθδὴβ οὗ οἴογίβ υπδῖ- 
Κοιηρύθα ἴο ἀπαοστηῖπο (6 ὙΟΥῪ Οππααίϊοηβ οὗ {π6 οἤαγοῃ. ἸὙΒουρῇ 
[6 τοίγαϊπϑα ἔγοη ὀρθὴ ρογβοουίοη, γοῦ μ6 οΘομῃϊνθα αὖ ἰπαὶ οὗ 118 
οἴ ἕοοσβ, το ρογβθουϊοα {π6 ΟἸγιθδηθ ἰὰ Ρ]δοθα σϑιιοίθ ἔγοῖλ [δ6 
οουτί, Ης οῃαοανουγοά ἴο χοΐοσπι ραραπίθια, δηα ἰο Ὀτίηρ ᾿ἴ 88 ΠΘΆΥ ἃ 8 
τηϊσῦ Ὀ6. ἴο 86 Δατηῖγα Ὁ ]6 τηϑίποᾶβ, ὈΥ τ οἢ π6 ρογοθῖγοὶ ΟἸγιβί!- 
ΘΗ Υ δα ρῥγονδὶ]οα ἢη (Π6 σου. Ηα αἰ ΘὨΥΥ 861Ζθα ου ΣΎ ορροτῦ- 
ζυπὶγ οὗ οχροβϑίηρ ΟἸγιβδπθ δηα {μοὶ σοὶ σίου ὕο τἱάϊουϊθ ; δυὰ 
Θχμδυβίοα 41} ἢϊ8 βού 8 οὐὔἩ τι δῃα βορ ϑίϊοαὶ ἱηροημαϊ τ [0 Θχμιθιῦ 
{πῃ πῃ ἃ σοηίοιρί 06 ροϊηΐ οὗἹἩ νἱονσ. ϑοιιδίϊμηθθ, πα δῃἀθανουγοά 
ἴο ΒΌΓΡΥΪΒΘ ὈΠΎΓΑΓΥ (υΙδίϊδηΒ Ἰηΐο ἃ σοιαρ! δηςσα πιὰ ραζϑη ΒΌροΓ- 
βίο η8, ἴμδὲ μ6 ταῖρθξ ταῖθθ ΠΟΥΤΟΥ ἴῃ {Π6ῚΓ τηϊπβ ΟΣ ἰηυτο {ὑπ6ὶγ 
τορυϊαίοη. Αὖὐ οἴποῦβ, δ βουρμῦ ὈΥ͂ 41} πηθβῃβ ἰο ὑγθάκϑῃ [86 ΡΟΥΤΟΣ 
δηὰ ᾿ἰηἤμπθηοα οὗ ἰμ6 ΟἸτιβιίδηβ, ὈῪ ἀορεϊνίης (δοιὰ οὗὨ 41} ρδοβθβ οὗ 
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ΠΟΠΟῸΓ δηᾶ δυϊμουῖγ, ὑ}] 688 {ΠΥ Μοῦ] α βδουῆσθ ἰο 140]8, διὰ ὃν 
Ἰποδρβοϊίαξησ ἴμθτὰ ἔγοπὶ ΠΟ] ἀϊηρ' Δ ΟἾΥ] ΟΥ̓οα8, ἔγοτη ὄχθου Πρ’ 
ἰοϑἰδπηθηΐβ, ΟΥ ἰγαηβίθστϊηρ, ΔΩΥ ἹῃΠοτϊίαποο. Απιοὴρ ΟΠΟΣΡ ὄχρο- 
ἀϊοηίβ ἰο ποῖ Φ0]1Δη Βαίγοα οἵ ΟΥΙβ ΔηΣΥ ἱπαοοα Ὠΐτὰ ἴο ᾶνὸ 
ΤΘΟΟΌΣΒΟ, νγὰ8 (ἢ6 ΘΠ ἀρα ΟΌ ἴο ΒΌΡΡΓΘΒΒ δηὰ δχίηρι δῇ 41} Ὠυτηδ 
Ἰδαγπίπρ' δπλοπρ {πὸ ΟὨ τ δα Π8, νγ6}} Κπονπρ' ΠΟῪ παίΌΓΑΙΥ Ἰρῃόταποα 
ΟΡΘἢ8 8 ἄοοῦ ἴο οοῃίδπηιρί, ὈΔΥθΑτβη, δηα Ἱπιρὶοίγ. ὙΥΠῈ {Π18 ἀ6- 
β'σῃ, 6 ρῥγοῃιθιοα ὑμοὴλ ποτὰ ὑθδοβῖπρ ΡὨΠΟΒΟΡΗΥ, δηα {μ6 1106 ΓᾺ] 
αὐίβ, αῃα δῃηυ}} 68 411 (Π6 ρῥυῖν!]θσοθ συ ]οἢ {Π6Ὺ Ὠδα ΠΙΠογίο οπ)ου θά, 
ΑἸ, ἸΔ501γ, 831} δασμοῦ ὑὸ στ ΕῪ ΜΒ Τα ΠΟΟῸΓ ἀραὶπδῦ {π6 ΟἸτΙβυ Δ η9, 
6 ῥτοίθοϊθὰ δῃά ᾳνουτγτθὰ (86 9678, δῃηὰ σεβοϊνβα ἴο σϑῦυ]ὰ {πον 
[απιρ]6 δὖ ϑγιβαίθα : Ὀὰὺ {818 αὐϊθιηρὺ βεγνυθα ΟὨΪΥ ἰο δῇοτγα ἃ σι μοΣ 
(ΘΘΕΠΟΩΥ [0 {π6 {τὰ οὗ [μ6 (ἀοθρ6ὶ ργβαϊοίομβ: ἴον 10 18 τεϊαϊ θά 
ΒΟΙᾺ ὈΥ Ραραῃ 88 νν6}} δ8 Ὁ γιβιϊδη δἰϑίοτσιδηβ, {πα΄ 0418 οὗ ὅγε τὸ - 
Ρβδίθαϊν ᾿ἰββυθὰ ἔγοπι {μ6 ἔοι παάβι!οηβ αηὰ ἀδϑίγογθα στρδηῦ οὗ {ΠπῸ 
ΑΛΓ ἤσοτβ, δηα βοοσοῃ θα {π6 τοβύ, ὙΠῸ δ ἸΆΠῪ δἰίθιηρίδ 6ΓΟ οοτὰ- 
Ρ6]]1εα ἰο ἀεβίϑὺ ἔγοπι μοὶγ ρυγροβθ Τθθβθ νδγουβ δοίβ, Πονγαυου, 
Ῥτγονϑὰ ἔγυ 1688. ὙἘ6 ΟἸ γιβῦδηβ, ἱμουρἢ Ορργθεβθα, οΘομ παρα ἔα1}ι- 
0] ἴο {πεῖν στο] ρίοη, δμα {πὸ ἀϑδίδ οἵ εἶα] 18 ΔΙ͂ΟΣ ἃ βμογί τοῖρῃ Ἰοἵς 
{π6 ομυτοῖ 1 βαξοίυ, 

Εὐοῖα ἴΠπ6 ργθοδάϊησ νἱθν οὗὨ [86 Ῥγόρτδδβινο ϑϑδ Ὀ]ΠΒητηθηί οὗὨἩ ΟἘγῖ58- 
{αἱ ΤΥ, 10 18 ον θηΐ [Πα] 1Ὁ τνγᾶϑ ποῖ ᾿πἀ θύρα ἔοσ 118 ϑιοοθβα ἴο {86 παΐασο 
οὗ 118 ἀοοίγῖπθ, οὐ ἴο {πΠ6 ῬΘΥΒΟΏΔ] αὐ8}1168 οὗ [086 το ἱδυρὨῦ 1, οΥ ἴοὸ 
[86 ἀἸΒροβιτοηβ δπὰ ργο) υἀϊοοϑ οὗ [μο86 μὸ οι Ὀτδοθα 10, οΥ, Ἰαϑίγ, ἴο 
1Π6 ᾿πῆμπαποο οὗ ρονοσηπηθηί. ΟἹ {86 σοπίγαγυ, [Π 6 Βίσ Κιησ' Θοη Γαϑίβ 
Ὀεοίψοοη {π6 παΐυτα οὗ ΟἸΥἸ ΒΕ ΔΏΣ Υ ἀπὰ 6 βἰδίθ οὗ {π6 που]ά ντθγθ 
ΒΆΘΝ ΡΟ ΘΣΡΙ οὈδίβοϊθβ ἰοὸ 1ζ, ὑπαὺ {6 ν οχοϊθα δραϊηδὺ 10 ὈΟΤᾺ “68 
δα (θη 1168. ῬΥΪΏσ68, ργἹ οϑίβ, δηα ΡΠ] ΟΒΟρἢο 8, ν]θα τ] ΟΠ 6 ΔΠοίΒου, 
ἴῃ τηρκίηρ 1[Π6 ρσγοαΐδαι οβογίβ ἴο Θχ Πρ 8}. {Π18 το σίου. Μοβδῃβ {86 
τηοβύ 1816 1ο8 88 Ὑ76]] 88 {86 τηοβδῦ οὔιιθὶ ἀρρϑαγοὰ ἴο Ὀ6 {Ππ6 τηοβῖ οϑυ- 
ἰαὶῃ [ῸΓ [86 Δοσοτα  ΠΒὨμηθηΐ οὗ [Π οἷν ἀθδῖσηβ. ῬΘΊΒΘΟ. 1018, ΟΡΡΓΟ τυ πι, 
ὉΠ ΘΑΓΑ-ΟΕἴ Τοστηθηίβ, [Π6 τηοϑῦ Θχαυ διΐα ΡΒ τ θηΐβ, ἃ8 νγ6}} 88 ΡΟ 10 
ΔΥΓΗ͂ΘΘ8, 6 Γ6 θιρἰ ογϑα ἔῸΣ [ΓΘ 6 ΒΒ σθβϑῖνα σΘηζΌΓΊ68, ἢ ΟΥΘῚ ἴο ρΓ6- 
νοηῦ 1ἴ ἔγοπι δϑίδ ] ]βηϊησ 1086], ἀπα γοῦ Ὁ αἰαὶ ΘΒ Δ Ὀ]18} 186] {Πτουρἢ- 
ουΐ ΘΥ̓́ΘΓῪ Ραγί οὗἩ {πὸ {Π6ῃ ἱκπονγ που ἁ. ᾿ὐπαμ βομδΌΪγ, (818 στοαὶ 
Το] υὐϊοπ 18 ποὺ ἴο Ὀ6 δοοουπίρα [ὉΓ ὈΥ̓͂ ΤΏ68}8 80 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο (Π6 6η4. 
Πόσο [6 γα γ͵ὸΟὸ [0 Β66ῖκ ἴοσ. Οἴβοὺ βυπΔ ἢ ΤΘΔΏΒ ὃ 

2)ο νὸ Βπάὰ {πθπὶ ἰπ (Π6 οἸοαιθηοο οὗὨ 118 ργθβδοποσβῦ Βυΐ {μον ἀϊά 
ποῦ ρΡοββθβδ ἐπαῦ ἢυπηλῃ ΘΙ] Οα ΘΠΟΘ Ὑ ΠΙΟἷ. ΒΌΓΌΓΙΒ68 δηὰ βιι δ) ρσαίαβ (86 
τη; δηὰ 10 {ΠΥ Βαα (μα΄ οἰοαυθηςο, ΒΊΟΝ ΟΑΥΤΙ68 ρογβυδβιου ἢ 
10, θασδιβα 1 ργοοθϑαβ ἔγοπι ἃ ποαγῦ ἀθαρὶΥ ροπμοίσζαϊοα δηὰ οομνηοοῦ, 
1ῦ 18 1η6 864] οὗ ἰγυτῃ, δηα ηού οὗἨ πωροβίαγα. 

55.841} νυ ββοὶς ἔοσ ὑβϑῖὰ ἴῃ σγοα!ῦ δηὰ δ ποι ν ᾧ Π0 που] Ὀ6 αἱίουν 
τ Ιου ]ου 8 ἀπ Δοβυγά ἴο αὐ υΐα οἰ ον του] ἸΥ ογοάϊῦ οὐ δα ΒΟΥ Υ ἴο 
1Π6 ροΟΒΕ168. 

1)0 νὰ Βηά ἰδδη τη {Ποῖν τοῃοβὺ ὙΠΟΥ Πα πο ἰοὸ οὔἶοσ : δοβιάβα, 
{ΠῸῪ ὙΠῸ ὝΈ͵Θ ἀδβίγουϑ οὐ δια γδοίηρ (ἢ6 (ἀοβραὶ ψγογα τοαυϊγο ἴο Ὀ6 
ΤΟΔΟῪ ἴο ἀραπάοῃ {Π6ὶΓ ροββθβϑίομβ. Οὐου]α θαγί]ν ρ]θαϑαγαδ ρσγοπιοίθ 
{Π6ῚΣ δυοθοβ8 ἢ ΤῊ ρογβθουοη8 ἴο ποῖ ἴΠ6 ΟἸγΙβυ δ ἢ8 ἡ γ οχροβθὰ 
ουύ {ππθπὶ ΟΥ̓ ἴγοτμ ΘΥΘΣΥ ΠΟΡΟ οὗὨ δῃ)ογίηρ {π6 11. 



Ργορλιοεῖεϑ ἐπ ἰλε Οἷά Τεείαπιεηί. δὅ49 

Ἀιἃ {86 Δροβίίοθ Ῥόββθβϑθ (86 τηθϑῃβ οὗἩ δοπαίγαϊῃϊ σ᾽ ῬΘΥΒΟῺΒ ἴο θι- 
Ὀγασα {μοῖν ἀοοίτημοθ ἢ ΤῊ ἢγδί ργοθοδοῦβ οὗ {π6 (ἀοβροὶ γϑσὸ ἰοίδ!]ν 
ἀεϑεταϊα οἵ οοογοῖνα τηθδη8, δηα {π6 ἠδίαγο οὗἴἹὨἍ ποῖν ἀοοίτιηο ρ»γολιδέϊοά 
16 πὶ ἔγοτα μαύρ ΔΗΥ ΤΟΟΟυΣΒΟ ἴο ἴθ. Ὑοΐἱ 4]1 {π686 ᾿ϑθϑηβ Ψ6ΓΘ 
δι ρ] ογοα ἀσαϊπϑὲ ἰμθηὶ ἰπ {Πποὶγ αἰπηοθέ Όγοα. 

1, πού θη Ἰηρ 411] {[Π686 οὐδβίβοϊθϑ, δηὰ {118 θα Κηθββ οὗ 18 το - 
ΒΟΏΓΟΘΒ, ἔμπα γα 18 ποίδιηρ' ἸΠΟΧΡΙΙΟΔὉ]6 ἴῃ [6 ΘΒ βὈ Βῃτηθηὶ οὗ Ομ γ]8- 
ΠΔΏΪΥ, ΠΟῪ Θομλθθ ἰῦ [0 488, βίποθ 1 αἸά βργϑαὰ ἱπίο δυθσΥ μαζί οὗ 
{π6 Κπονγη ποῦ], {Παὺ 41} {86 ῥῃ]ΟΒορἤθτβ οὗ δη θαυ Παὰ ΟΠΪΥ͂ 8 
4πιαἷϊ πυτηθοῦ οὗ ἀϊβο ρ168ῦῷ ΤΠοβα ρΡὨ]ΟΒΟρΠΘΓΒ, τὶ 41} {π6ὶγ ἀπηϊίοά 
Κηοπ]οᾶσα, Θἰοαιιθηοα, δηα ΟΘ]Θ ΌΤΙ, ΠΟΥ͂ΘΡ Ὑ6Γ͵Θ 8016 ἴο οἴδοί ΔὴῪ 
οὔδηρα ἴὴ τοὶ ρθη, ΟΥὁἨΎ 10 ργοίσοθ ΔΩΥ ρσθηθγαὶ πόσα] σοίοστηδυοη ἴῃ 
186 νου ; δηὰ γοὺῦ {86 δηϊδρσοῃϊβϑίϑ οὔ ΟΠ τ ΒΒ μΣὙ {ΠῚῈΚ 10 Δἢ ΘαΒῪ 
τηλίίου τπαὶ ἔμψοϊνα 8 ουτηθη Βῃοι] ἃ ἤαγα δ] ροποα [ῃ6 του], απὰ 
Ῥογβυλάθα ἴὉ ἴο Δρδμαοα 108 ἴαϊβθ ροάβ, ἴο σθποῦηοα 1(8 ν]6 68, δῃὰ ἴο 
[Ό]]ΟΝ 8 πιδῃ γὙῆ0 ΘΧΡΙΓΘα ὉΡΟΠ ἴΠ6 ΟΓΟΒΒ, δῃα ἴο αἀ16 ἴον μῖμι 
ΤΠ ΘβδὈ} Βῃμοηὶ οὗ ΟἾ ΓΒ ΔΗ Υ 18 ἃ ἔδοῦ 80 δύσι Κρ, 80 Β'ῃρυΪαΥ, 

80 ΘΟὨΊΓΆΓΥ͂ [0 ΘΥΟΤῪ ὑπὶηρ ΠΊΟΒ ἢδ8 ουοῦ γοῦ ὈΘΘῊ Β66Π, 80 αἰβργο- 
Ῥογιοηαία ἰο 18 Δρραγθηΐ οδιβεβ, ὑπαὶ 10 γχὰβ πού ψτμβουΐ ΤΘΆΒΟΠ ΤῸ- 
ΤΑ Κοα ὈῪ ἃ ἔβίμον οὗ ἴμ6 οπυγοῖ, {παὶ 1 ΟΠ ΥΙΘ.ΙΔΏΣΥ ΘΒ Δ] 1868 
1166} τ πουΐ ἃ ταΐγο]θ, 11 ἰ8 1186} (86 στεαίϊοϑί οὗ 411 σζαΐγβοὶ θβ. 

Νο. ΥἹ]. 

Α ΤΑΒΙΕῈ ΟΕ ΤῊ ΟΗΙΒΕΒΕ ΡΕΟΡΗΒΕΒΟΙΕΒ ΒΕΙΑΤΙΨΕ ΤῸ ΤΗῈῈ 
ΜΕΘΘΙΑΗ. 

ΟΗΑΡ. 1. 

ΤΉΕΞ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ῬΒΕΟΡΉΒΟΙΕΒ ἘΕΓΑΤΙΨΕ ΤῸ ΤῊΗΞ ΜΕΒΒΙΑΗ, ὙΙΤΗ ΤΗΕΙΒ ΔΟΟΟΜ-“- 

ῬΙΙΒΉΜΕΝΤ, ΙΝ ΤΗΞ ΨΕΕΥ ὙΟΒῸΒ ΟΥ ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

[Κεχεννο ἰο ἐπ ραρεε 292. ανὰ 852. 7 ἰλὶΣ Ῥοϊμπιε.} 

ΒΕΟΤ. 1. 

ῬΒΟΡΗΞΟΙΕῈΒ ΒΕΙΔΤΙΥΞ ΤῸ ΤῊ ΑΥΡΕΝΊῚ, ΡΕΞΒΟΝ, ΒΟΡΕΕΒΙΧΟΒ, ΒΕΒΌΟΒΒΕΟΤΙΟΝ, ΑΝῸ 

ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΞ ΜΕΒΒΙΑΗ. 

81. Τλαὲ α Μεδβεὶαλ «λονιϊα οοπιε. 

ῬΠΟΡΗΕΟΥ͂. --- ὅοη. ἴἰἰ, 16. Μὲ (ἴῃς βοθὰ οὗἩ [86 τοῦδ) 888}} δγμέδε [ὉῪ δορὰ 

διὰ ἰδοῦ 5ῃιαῖὶ δγεώμ ἷθ μοοὶ. Οοιιραγα ὅθ. χχὶϊ. 18., Χὶ. 8.) ΧΧΥΙ. 4.,ὄ ΧΧΥΗΙ. 4. 

απὰ Ῥεαὶ]. Ἰχχίϊ. 17.---1βὰ. χὶ. 6. ὙΏδ ρίογγ οὗ 186 1ψογὰ 5841} Ὀ6 τενοδὶβὰ, δῃὰ 4}} 
βοςἢ 5041} βϑα ἰξ ἱοροῖῃ}ν.--- Ηδσ. ᾿". 7. ὙὝὙΠδ ἀφβῖτα οὐ αἰΐ πδιίοῃβ 8881} φοπιβ. ! 

παρ εμξητις Θαϊ. ἷν. 4. Ὑγοπ 186 δαΐπαβα οὗ {ἰπιθ νσ88 οοπλα, ΘΟ σα δεης ἐγ μἷϑ 

ὅπ, τηϑάδ οὗἉ δ τσοπιαπ (4000 γοδι8 αἴϊεν [86 βΒγδὲ ργορββοῦ τῶ8 ἀε]ϊνογϑα).---οαι. 
.. Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ Ὁὖἷ τ ιιιιωιΔι.-.ςΓ ͵-.ς-͵͵ς͵ς͵ς--ς-. -ἝἝ--- -ο--0 οὈΘΒῳϑ ὕτῦ-Ὀ.--ς-ς-ς.ςς--τ07ἠγὥτττο οή᾽  ΄ -------- “ΔΨ 

ι Ησγ Νοιτί δίδη 1 βοΐαγοϑ, νοὶ. ἱ. θοοκ 1. οὔ. 18, ανοίδἰπ, ᾿Ῥέιποηδιτδιίίοη Ἐνδη- 

σεϊίφας, ΡΡ. 177-202. Μαμτα ! ἀοτβ Ὑ ον οὗ τ86 Ἐΐ50 δηὰ Ῥτογρτοαδ οἵ 1η8ἀ6}1γ, τοὶ. ἱ. 

Βογθοηδ 3. δηά 4. Απβρδςὶ, Οουτ ἀ Ἑλυά 68 ἀο [δ Ἠοϊρίοη ΟΒγέτθπηθ, Ῥασὶ 11. τοσιο 1]. 

Ῥ. 361---278. Μετγηεῖ, Ἰταῖιῷ ἀς 16 γέτιιό ἀθ 16 Ἐεϊρίοι ΟἸιγόείοηδα, ᾿Οπ) 686 ΥἹ2].--ὶ, 

ΝΑ ατῖοπ δ 70]18ῃ. : 
νὰ 



δδο Ῥρορίιοοῖος ἔῃ ἐμ Οἰά Τεείαπιοπέ 

χνὶ. 390. Τδο ἀοὰ οὔ ρδδος β.)4}1} ὁγμίσο ϑδίδη ἀπᾶοσ γοῦν ἔδοϊ δβογε γ.---Ἱὶ Φόδη 1. 
8. Τα βοὴ οὗ αοἀ νγ88 πιδη [εβιθᾶ, {παὶ Βα ταϊρὺ ἀσβίγου 86 ψοτκβ οὗ (86 Τεσὶξ 
(παι οἱὰ δεγρενὶ, Βὸν. χιὶ. 9.). 866 Αῖ8ο ΗΘ. 1. ]4.---ἰ κα 11. 10,0ΟΕ[1 Ὀχίηρ γοὰ 
βοοὰ υἱάΐηρε οὗ στοαῦ 10γ, τι ἢ 8841} Ὀ6 ἴο αἰΐ ρΘορῖβ. 

8 2. λοη ἢ δὐοιμία σοπιδ. 

ῬΕΟΡΗΒΟΥ.---ἀεἢ χἰϊχ. 10. ΤΏ βοορίγα δλαὶ ποὶ ἀδρατὶ ἴγομι ὁ πἀδἶι, ΠΟΥ 8 ἴδιν- 
εἶνον ἔγοῦι Ὀαίνγθοῃ Ἀ15 ἴδοῖ, πὲ ΘΒΠΟὮ οοπι6.--- 86 Μοβϑίδὰ γὰ8 [0 Θοπη6 δὲ ἃ 
ζἴπη6 ΟΥ̓ ΠΟΑΥΪΥ απϊνογεδὶ ρθδοο, πὰ τ βθη μοῦ γγ88 ἃ ζἜΠΟΓΑΙ ΘΧροο ΔΈ οὴ ΟΥ̓ δῖπὶ ; 
δη πἢ}]6 τΠ6 δοοοημὰ ὕδρ]6 γ788 βίη ρ΄, ΒΟΥΘΠΓΥ ΘΟ ΚΘ (οὗ γ6ΆΓΒ, ἑ. 6. 490 γ68Γ5) 
αἴτον 86 το υ!]άϊηρ οΥὈ Φογύβα θαι. 8566 Ηδβσ. ἰϊ. 6---9. ; 1)64ῃ. ἴχ. 24, 26. ; Μαὶ. 11:..1. 

Εὐχειιμεντ.---  Βοη [Π6 Μοββίδἢ οδιηθ, {86 βοορίγα λα ἀεραγίεα ἔτοτα 88 ς 
ἴον 186 δεννβ, που σὰ ρονογησὰ ὈΥ {πον οὐσῃ ΤΌ] ΓΒ Δηὰ τηλρίϑγαῖθϑ, γοῦ 6 Γ6 δα Ὀ]οοῖ 
ἴο ἴδε Ῥαγδιπουηῦ δ ΒΟΥ οΥἁὨ [86 Εομηδη ΘΠΊΡΘΓΟΥΒ ; 88 ΜἯ8ῈῪ8 δυ]ησοα ΌΥ͂ 186} ὈεΐηςΣ 
δὺ δ᾽δοί τ0 [86 δῃγοϊιηθηὶ οὐὗἩ Αὐρσιβίιιϑ, ραγίηρ' {τὶ αϊα ὑο δοθαγ, βηὰ ποὺ μβανίπρ ἐμ6 
ῬονοΓ οὗ "8 δμὰ ἀδθαιὰ. Οοιηρασα ὺκ6 ἰιϊ. 1. ὃ--.6. ; Μαιί, χχὶϊ 20, 21. ; δηὰ 1:6 
ῬΆΓΆ]1εἱ ραββϑαρθθ; δὰ ϑοδη χυ δ. 81. --  Υ Βοη «6808 ΟἸτδῦ οαπηα ἰηΐο ἴπ6 που]ά, 
(86 Βοπιδῃ γὰγβ ψεσα ἰεσταϊ παῖ, [86 ἴδιαρὶς οὗἩ «Δη 8 νγγὰ8 βΒῃῃαῦ, πὰ ρϑδοθ γεϊρτιϑὰ 
τπγουρδοαυΐ (Π6 Ἐοπιδῃ Θηιρίγα ; δηὰ 81} πδίοηβ, Ὁ ἢ ον διιὰ (θη 68, σατο 6Χ- 
Ῥεοιίπρ δα σοπκίηρ Οὗ βοῦθ ΘΧ ΓΔΟΓΙΠΆΣΥ ρΟΓβΟπ. ὅ66 Μαίϊ. ἱϊ, ]---10.  Μδγκ χν. 
48.: [κ6 11. 26. 88. ; δῃηὰ Φοδη ἱ. 19---45. (ὁ0γΥ ἴ86 οχροείδιίοη οὗ 86 ὅετθ. Τα 
ἵνο Εοιγδη ι)ϑοτίαπ, ϑασίοηϊαϑ δπᾶ Ταοϊζα8, οομᾶστα {86 Γ] ἰτπηοηὶ οὗὁἨ {Π6 ῥὑσγϑάϊε- 
τίοΏ, 88 ἴο {86 ὀχρεοοϊδιίοη οὗἩ (6 (ἀφη 0168. 

ἢ ὃ. 7λαὲ ἐλε Μεϑείαΐ, «λοι δε Οοἄ απὰ πιαῃ ἐοσοίλιοτ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ.--- 82]. 1. 7. Τπου ἃτῖ ΤΥ ϑόπ, {15 ἀδγ αν 1 (ἴθ {866.--- 

Ῥα]. οχ. 1. Τα 1οτὰ βαϊὰ πηίο τ 1,οτὰ.---ἶδβ8. ἰχ. 6. ὙΤο6 τὶρν Οοα, 186 
δνουἰ ϑιϊηρς ΕΑιμον.--- ΜΊΟ. ν. 2. ΥΥΠοβα σοίηρθ ἔοσίῃ πᾶν Ὀδοη ἔγομι οὗ οἷά, ἴγοιι 
δνου δίϊησ. 
ΕΟΣΨΙΙΜΕΝΤ. ---- ΗΘΌ. 1. 8. Τ]ηΐο {86 οη Βα β8αϊ(ἢ, “ ΤῊΥ ἰἤσομθ, Ο Οοά, 15 ἴοσ 

ΘΥΟΓ δηὰ ουογ.᾿" Οουρασγο Μαῖϊ. χχιὶ 42.-- -4δ. : 1 Οοτ. χνυ. 9δὅ. : ΗθΡ. ἱ. 13.--- Μαῖι. 
ἱ. 28. ΠΟΥ 5888]} τ ἢ 18 δι Ετωνηδηιϊοὶ, ὑπαὶ 18, Οοα στ ἃ. --- ΦόΒη 1. 1. 14. 
ΤΠ Ἡγογὰ ντῶϑ σὶτὰ αοά, δπὰ πὸ Ἡογαὰ τὰβΒ ΟαΟοά. Τίς Ῥγογὰ νῶϑ τηδὰθ ἢ6 5}, 
δηἃ ἀνεὶς δηιοηρ τ6. --- οπι. ἰχ. ὅ. ΟΥ̓ σΒοπὶ (188 ἐδίμι6.8) 88 οοποογηίηρ (88 
Αδὸ Ὁ ΠΣ οδπι6, ΜιῸ 18 αοα οτος αἱ], Ὁ] ββθὰ [ὉΣ αὐθῦ. ὅ8.466 α]50 (οὶ. 11. 9. ; 
1 Φοδη ν. 20. 

ἢ 4, ἤγοπι τοΐοπι δ τσαϑ ἕο δο (ἀεδοοπαάεά, 
ῬΒΟΡΗΕΈΟΥ͂. --- Ετοπι ἴα ἄγβι πόοῖπαπ, θη. 111. 1ὅ. 
Ετοπι Αὔγαλαπι κπᾷ μὶ5 ἀοβδοοπάδηϊβ (θη. χὶϊ. 8., χνὶϊ!. 18.): νἱζΖ. αας (Οεῃ. 

ΧΧΥΪ. 4.) ; .ῳ]᾽αοοῦ (ἄδη. χχνῖϊ!. 14.) ; μάαλ (άεῃ. χ]ῖχ. 10.) ; “εδεο (158. χὶ. 1.); 
Ῥασϊὰ (Ῥϑαὶ. εχχχι!. 11., ἰχχχίχ. 4. 27. ; 188. ἰχ. 7. ; Φ6γ. χχ τὶ. δι, χχχῆ. 15.) 

ΕΟΙΣΙΙΜΕΝΤ. -- Οαἱ. ἰν. 4. ΆΘΩ ἐπ ζαϊηθθ5 οὗἁὨ (ἰπη6 τγαᾶ8 οοιῃο, αοἀ βοπὶ ἔοσί ἢ 
ἢ 18 ὅοῃ, τηϑά6 οΥ̓ἃ ὙΟΙΏΔΠ, 

Αοίϑ 1]. 26. Τῆς οονεπαπὲ, το ἀοα τηδάθ τΐᾺ οὐ ἔλίΠμ ΓΒ, βαγίησ υαὐΐο Αὖτα- 
λαπι, “ Απᾶ ἴῃ ὑδγ δϑϑὰ βἢ}δ]] 81} {86 πδίίοπβ οὔ {π6 δαγίβ Ὀδ ὈΪοββοὰ." (δες Μαῖι. 
Ι. ἡ πε γ}. 14. 1 18 ουἱάθηϊ ἐμαὶ οὐὖῦ ]μοχὰ δρσγϑδὴρ ουἱ οὗὨ «ιμίαλ.--- Βοτα. χν. 
12. ᾿βαϊδἢ 8410} ἴῃ 6τα 88}8}} Ὁ6 ἃ σοοὶ οἵ .7649ε.---Φοὔη νι, 42. Ηδιὰ πού (86 ϑ8ετῖρ- 
δῖε 5814, ὑμαὺ Ομ γιβὶ οοτηθίδ οὗ {μ6 δοεὰ οὗ δασία ἢ 866 αἶδο Αοἰἷϑ ἱϊ. 80., χὶ!. 28. ; 

αἱ. 832. 

ἢ ὅ. 7Τλαὲ ἐδε δεξειαῖ Ξ«Ποιια δὲ δογπ 0 α υἱγσίπ. 
ῬΒΟΡΗΈΟΥ. --- 58. νἱϊ. 14. ΒΕΒοΙΪὰ ἃ Ῥεγρίπ 5884}} οοποεῖνα δπὰ Ὀσίηρ ἕογι ἢ ἃ ϑόη. 

δεῖ: χχχὶ, 22. Τμὸ [οτὰ Βδίἢ ογεαϊθαὰ ἃ τὸν τμίησ οὐ {86 δασγίῃ ; 8 ποιηδη β8δ}} 
ΘΟΠΙΡΒ8Β ἃ τηϑδῃ. (Ν. Β. 7λὲ αἀποϊθηΐ «εισδ αρρίϊεαὰ ἰλὶ ρῥγορλεοεν ἴο ἰμ6 Μοββίδῃ, 
γθ6Πο06 ἰξ [Ό]]ονγβ, ἐλαέ ἐλο ἑαίετ' ἱπίεγργοίαίξοπια ἴο ἴ[μ6 ΘΟΠΈΓΑΤΥ ἀγὸ ονπῖν ἐο ατοϊά (ἦλθ 
ἐγιίλ τολιοκ τοϑ Ῥγοΐεδε; νἱζ. Τλαὶ ὕεια τε δογη 07 α υἱγρίπ, απὰ ζιεγοίονε ἰς ΤῊΕ 
ἸΣ οΥ Μοεβίδβι. --- Βρ. Ῥοδσβοῃ οὐ 116 Οτθοᾶ, Ασὶ. 1Π|, ρ. 171: δἀϊι, 1716. 
ὉΪ1ο. 
Εστετίμεντ. --- Μαις, τ. 24, 25. “οβ8ερὶ ἑἐοοῖ 818 τ δπὰ Κηον δοσ ποῖ, {11} β!8 

ποα Ὀγουρῃς ἑοτὶ Βασ ἤγβί-θοση βοὴ. (ὐοιαραγο Π0Κα ἱ. 26---36.---λει. ἱ. 92, 23. 
ΑΙ] (δῖ τδβ ἄοπο, μα 10 ταῖς Ὀ6 1 8}16 ἃ, τ αἰ οἢ τγὰϑ ΒΡΟΚοὴ οὗἉ 186 ψογὰὶ ὈῪ {16 
ῬτΟΡΒοῖ, βαυίηβ, “ Βεβοὶά ἃ σἱγρὶπ 88.}}} θὈ6 τὶ Ομ] ἃ δηὰ 54}1} Ὀσίηρ ἔοσὶ ἢ ἃ βοῃ." 



Ἰεϊα(ἷυο ἰο ἐλ «ἀυεηί, ϑιι)ετίπρε, δ. 07 δὲ Μεοβθοία. δ5ὶ 

ξ 6. λεγο ἐλ Μίοβδιαἢ ισαϑ8 ἐο δέ δογη. 
ῬΒΆΟΡΗΕΟΣ  --- Μίῖς. ν. 2. Του Βείλῥελοπι ἘΡΒγαία, (βουσὶ μου 6 1118 ἀπο 

[86 ᾿Ἰδουβαπαβ οὗ ὁυάδὰ ; γοῖ ουὐ οἵ [66 68}} ἢ6 οοῃθ ἔοσί δι ὑηΐο 6 ἐμαὶ 15 ἰο 6 
[86 τα] 6 ἴῃ [βγδοὶ. 
ΕυτσινΜεντ. -- {08 ἰἱϊ. 4---6. ΑἹ] παηΐ ἴο Ὅ6 ἰαχοᾶ (οΥ ϑῃγο θὰ), ΚΣ οὔ6 

ἰπίο μἷ8 οὐγη εἰϊγ. Απὰ «“οθδθρὶν αἷδο σοὶ ὑρ ἴγουλ (811166, τὰ ΜΑΓΥ Ἀΐ8 οδρουδοὰ 
νἰΐο, απο Βοίλίολοηι; πα τ }]6 ΒΟΥ Το τα ἵπογα δμ6 ὁγοιρλὲ γζογίλ λον ἥγεί- ὅογπ δοπ, 
Οοιαραγα δἰδο [υκα 11. 10, 1]. 16. ἀρὰ Με, ἰϊ. 1. 4---(. 8. 11.; Φοδῃ νἱῖ. 42. 

ἃ 7. Τλαέ α ργορλεῖ, ἐπ ἐδιε δριγὶξ απα Ῥοισον οΥ᾽ Εἰίαδ, ον Εἰϑαΐ, «ποιά 
, δὲ ἐλ Μερρίαδ᾿ 5 ζΟγεγππ ον, ἀπά ργόραγο ἠϊς τοαψ. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. -- Μαίδοῦὶ 10}. 1. δηᾷ ἱν. ὅ. ; 188. χὶ. 8.: 10Κ6 1. 17. Βοβοϊὰ 1 π|}} 
Βοπὴ ΤΩΥ͂ ἸΏ ΘΘΒΘΉΚΟΙ, δη ἃ Πα 58}.8}} ργορᾶγῦα ΤΩΥ̓ ὙΑΥ͂ ὈΘΙΌΓΘ πι6. 

ΕὝΣΨΙΙΜΕΝΤ. --- Μαις. 1.1. [ἢ (μο86 ἀΔγ8 ολπη6 ὕζολη ἦε Βαρίϊεέ Ῥγοδοβῖπρ' 'π [ἢ 6 
ὙΠ 689 οὗ δυάωα, ϑαγίορ, Ἐοροης 786, 86 Κιηράοιῃμ οὗ Βοδνϑῃ ἰδ δὲ μβαῃὰ. ---- Μαϑιι. 
ΧΙ. 14. [ἕυκα νἱϊ. 27, 28. ΤῊϊδ 18 Ε]185 τ ΒΙΟΝ 88 [ῸΣ ἴο Θοιη6. 

δ 8. 7ῇλαί ἐδε Μεεβίαϊ τισας ἐο δὲ α Τγορλεί. 
ῬΠΟΡΗΕΟΥ͂. -- Ὠοιυΐ. χυὶ!, 16. 18. 1 νν}}} ταῖβα ὑμβοπὶ ἃρ ἃ Ῥρορλοί ἴγοῃλ διποης 

ἴδοῖν Ὁσοίδγοη, ἢἰἶἰκα ἀπίο ἴπ 66. 
ΕὐτΡρινΜΕΝΤ. --- Φόδη ἷν. 19. Τὴ ποπηδὴ δα ὑπο ᾿ΐπι, Θ'γ, 1 ρογοοῖνα (παῖ 

ποὺ αγῦ ἃ Ῥγορλεί. --- Φοθῃ ἰχ. 17. Ης 15. 6 Ῥγορλεί. ---Μαιῖ. χχί. 46. ΤΉΘΥ ἰοοὶς 
μἰπι ἴον ἃ Ῥγορλεί. --- Ματῖ νἱ, 15. 1 15. ἃ Ῥγορλοί, οὐ 85 ὁπ οὔ [86 Ῥγορβοῖβ.--- 0 Κ6 
νι]. 16. Αὕὔρτοᾶῦ Ῥγορλεῖ 18 Υἰβθῃ ἊΡ ἈΠΊΟΩΣ 8. --- ΦὍΒὴ νἱ, 14, ΤΙ [8 οὗ ἃ ἰγσυὰ 
ἐλαί Ῥγορλοί, νι ϊο ἢ βου σοπιθ ἰηῖο ἐμο πο υ]ά, ---- Φοδὴ νἱῖ, 40. ΟΥ̓ ἃ ἐγυῖὰ ἐμ ἷ8. 18 
ἐλε Ῥγορλεί. --- Τκα χχίν. 19. 9 68βὺ8 οὔ ΝΖζαγθίῃ, σοι ττὰ5 ἃ Ῥγορλεί, ναῖρ μιν ἴῃ 
ἀρεὰ δπὰ ποτὰ Ὀθέίοσε (σοὰ δηὰ 4]} [86 ρϑορία. --- Μεῖῖ, χχὶ. 1]. ΤῊθ 16 Φόβιυ ἐλο. 
Ῥνορλεί, οἵ Ναζατειὰ οὗ Θδ}}166. 

ὃ 9. 7λαὲ ἐλο Μοβειαὶ δλομία δεσίπ ἐο ρεδίϊδὴ ἐδ Οσοερεὶῖ ἐπ Ο αἴϊῖοο. 
ῬΚΟΡΗΒΕΟΥ͂. --- δα. ἰχ. 1, 2. ἴῃ Ο'αἰίϊοε οἵ [88 παίίοῃδ, (86 Ῥβορὶς ἐμαὶ πα κοὰ ἴῃ 

ἀαυίποϑ ἢανο βθοὴ ἃ στοαὶ ᾿ἰρὮ, 
ΕὐΣΕΊΏΜΕΝΤ. --- Νδις. ἵν. 12, 17. Νοῦν θη 9685 Βολτὰ ἐμὲ 90) γγᾶ8 σδϑὶ ἱπίο 

τίβοη, ἢ6 ἀοραγίοα ἱπίο Ο᾽αξιδθ. Ἑτοαι δαὶ {ἶπι6 “6808 Ὀοχδη ἴο ργϑδοῖ δηὰ [ο 88γ, 
περί, ἔοσ ἰδ Κἰηράοῃι οὗ μοᾶνθῃ 8 δ΄ μϑηά. 

8 10. Τλαὲ ἐλό Μοεοίαὴ φ«λομϊα οσηλῖγηι πἰβ ἀσοίγῖπο ὃν στεαὲ πιΐγαοῖεδ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. -- 88. χχχνυ. ὅ,6. Τδοη ἴΠ6 ὀψέδ οὗἨὨ {πΠ6 δὲῥπα 584}} [5 ορεπεοά, διὰ 

16 οαγδ οὔ {86 ἀδαῦ 8})4}} Ὀ6 μηδίορροα : [Βδη 8}}4}} {π6 ἔαπιδ τηδῇ ἔδαρ 89 δὴ μδγῖ, δῃὰ 
{π6 ἐοσπρτο οὗ {116 ἀμ βίηρ.--ἶβα. χὶ!. 7. ἴὸ οροπ πὲ ὀὲὶπα ογέδ. ---- 188. χχχὶ!. 8. 
ΤΏ δυε8 οὗ μοῦ) ἐμαῦ 466 8}|8}} ποὺ ὉὈ6 ἀΐτπ; δῃὰ (μ6 θαγδ οὐ (μοπὶ {μαὺ ἀεαν, 8.4} 
Βοασίκοη. --- [58. χχίχ. 18. ΤΠ 6 ἀδαῦ 5814}} ἀθαν' [16 πογὰβ οὔ ἐμ Ὀοοΐ ; δηὰ [δ ἐγεδ 
ΟΥ̓ 186 δὲὲ᾽πα 584}} 266 ουἱὐ οΥ̓ ΟὈδουτ!Υ ἀπαὰ ἀκυ κῃ 688. 
ΕὙΣΕΊΙΜΕΝΤ.-- Μαΐι. χὶ. 4, ὅ. 965808... δε, “ 6ο, δηὰ δονν Φοβη ἰδοβα ἐμίηρϑ 

ΜΓ ἘἸΟὮ γ6 ἀο Π6 ΔΓ δπὰ β66: ἴῃς ῥἐϊπαά τϑοοῖνθ {δμοὶγ δίρλέ. δπὰ {86 ἰαπιθ τοαϊὰ; 116 
Ἰαρατβ ἅτ οἰδαηβεά, δπὰ {μ6 δα ἀδαν, (μ6 ἀδαά ἅτ ναϊδοά ὑρ.--Ἴυϊκα νἱῖ. 21. [π 
16 βῶτωθ βουγ, 6 οσυγοά τηϑηγ ΟΥ̓ {μοὶν ᾿πῆτπι 1165 δηὰ ρΐασιιοβ, απὰ οὐ οὐἱϊ βρί γι: 
Δηὰ ἀπο ΠΙΔΩΥ ἐμαὶ ποσὰ ὀέϊπα, ἢ6 σανα δὲρλί.--- Μ αι. ἵν. 28, 24, «6808 ποηΐ δϑουΐ 
4}} Ο6.:1166.... Βοα σ᾽ 4}} τηδηποῦ οὗὨ βίο κηθββ, δηὰ 41} τηδῆποῦ οὗ ἀΐβεαδα διοη {ἢ 6 
Ῥοορίθ. .. ΤΟΥ Ὀγουσαῦ ἀπο δΐπι 4] βἰοἰς ρθορὶα [δὲ σεγα ἰβκϑη νεῖ αἴνοτβ ἀἰβθαβαβ 
δπα ἰοτιμθηῖϑ, ἀπὰ ἔδοβα τ ῃϊοἷ τ ΓΟ ἀδορ εὐνῇ ψ} ἀν 8, δὰ {μο86 τ 8] ἢ ψ6ΓΤ6 
[υπετίς, δηἀ ἐπο56 το μὰ [86 μαΐβυ, δηὰ μ6 Βοαϊβὰ {8θπι. --- Μαίί. χν. 80, 81. 
Απὰ στοκὲ πιυ] τυ 65 οπ]6 ἀπο δ πὶ ΠΑΥΙΠΕ πὶτ (Ποῖ ἴΠο86 {μα΄ ΟΓΟ ἔαπιο, δέϊπα, 
αἰνωὗ, πιαϊπιδα, Δ ΠΙΔΏΥ ΟἾΒΘΙΒ ; 8ηἃ οαϑὺ ἴῆ6πὶ ἄονῃ δ “68118᾽8 ἴδοῖ, δηὦ μὲ λεαἰεά 
οι. [πϑου οἷ (δαὶ (86 πιυϊἰὰὰς πτοηδογοᾶ, θη {ΠΥ 58 {86 ἀμπιδ ἴὸ ἀ, 
16 πιαϊπεειΐ ἴο Ὀα ισλοῖδ, 6 ἔανιε ἴο τοαϊᾷ, δηὰ (δα ὁξέπα ἴο 866. ---- Αοἰδ ἴ'. 29. “6508 
οὗὁἨ ΝΆΖαγΟΙΝ, ἃ τδη δρρτουοά οὔ (ἀοά διποηρ γοῦ ὮὉΥ πιΐγαοΐδα ἃ ττομογ δηὰ δὲ ὶ 
ψὨοὶι ἀοά ἀϊὰ ὮΥ δἷπι ὰ (δλ6 τηϊά δ οὗὨ γοιι, 88 γο ἰκζῃον. 

Αϑ ἴἰὺ ψουϊὰ βπν6}} (818 ἀστιοϊα οὗ 186 Αρροπάϊχ ἰο δὴ ππάυδ ᾿ἰθησίθ, ΟΣΘ Μ͵ὸ 
δν ΡΟ ΟὟ αἱΐ {π6 πιγας]ο8 οὗ Φ6δὺ5 Ομγὶδὶ τοϊδιοὰ ὈΥ {ἰὸ Εναηρο]ϑίδ, τ ΒΏΠΟΧ 
(ἴω ἔαγίμον ῥγοοῦ οὗ ἐμ6 δ Βμδηΐ οὗὨ {86 ῥγορβοοῖοβ οοποοτηίηρ ἐδότα) [86 10] ον ἱπαὶ 

κν 4 



δ5δ2 ῬΡγορλιεοὶο5 ἔπ ἐλε Οἷα Τεβίαπιοπέ 

οαἰαΐοραο οὗἁὨ ἐδποπι, ἤγοτῃ (1:6 Βδν. Μσ. Ασοβάδαδοοη ΝΑ Γοδ᾽Β ὙΌσδοῖν οὗ (ἢ ΕἘνδη- 
δ6 1518 ̓ Ποπιοηβίταίοα, ῬΡ. 288---286. :-- 

1. Ὑαίοσ ἰυγποὰ ᾿πΐο ὙΠ 6....... οὐ οοοοοσοο ξων δ υνοιεο νὸς δδο ρους εν υννύόονον. ΨΨΌΠΗ ἵπ. 
ῷ, ΝΟ πλΔη᾿ 8 ὅοη οὗ (δ τπδυτὰ Βοδ]οα...... 6... ὡς οοοοοο..6..4. 4 0ἢῃ ἷν. 
8. Ῥαβδίηρ υπβθοη Τπβγουρὰ [86 Ημκαν δ αὐτ ρου ονο οι ϑν ον ὙΠ .. Ϊλκοαῖν. 
4. Μιγβδουΐουθ Ὠναυρῃὶ οὗὨἨ ΕἸΒΏΘΒ..... ὁοοοοοοο ον οοοσοοοοοοοοοοοο να ϑ ως κὸν. 

δ. Ἰ)οιιοηΐαο ουτοᾶ Ματκ 1. Φ φοθθοονοφθϑοοοφοοοοοθθθοθθοθ ΦΘϑοοοθοθοθΘΘθοΘθωοσνοοοθοθοφθθθοθυουο ΙακΚοὶ ἦν. 

Μαῖιί. υἱὲ. 
6. Ῥοίονβ Υ το 5 ΜΟΙΒΟΣ ουγοά ...... ὁ οοοοοοοο οοοοοοοοο ὁ ὁ οοοσοοοδοφοῦ του ἽΣ 1. 

χα ᾿ν. 
Μαεαῖι. νῖϊ!. 
[μὲ ϊ. 
11}: ἶν. 

: αῖϊ. ἵν. 
8. Αἴςο ἑλγουρλουΐ (Οἷκἰτίδῥι,, τους οι υφνον ἐς κου συν ἐς  νεῦθουουύωες Μαγῖκς ᾿. 

Μαίι. νἱῖϊξ, 
9. Α ΠΡΟΣ ἩΘδ δῖ]: νώτοις ιςς ἐς εὐ εν ος φὸοὸὺὀςοοόἐοὺεεν οὐ ἐουνοῦδὸὺυνονοῦνον ἘΞ Ἰ. 

Κα ν. 
Μαεῖιῖ. ἰχ. 

10. ΤΒο Ῥαγαϊγίϊς 1οἵ ἄονγῃ ἴῃ ἃ Βθᾶ...... οὐ νον οοοοθο σου οοο δοοοοο οοοδδο σου ἘΞ 1: 
Γἶὰ ν. 

11. Το πιροίοης Μδη, δἱ Βοίμοβαβ ........ ὁοοοοοου δου ὐοοοοοοοο 669... ΦΌΒΏ ν΄ 
Μαῖι. χῖϊ. 

12. Τα νι πογχοᾶ Ηδηά, οα (86 ϑαὈΌΔΙ,.......οοοο νον σον οοοοοοοοοσοοοοο ἘΞ 1. 
ζυΚ6 Υἱ. 
Μαῖι, ΧΙ. 

18. απ ιδαζοιίζιῖς ἐενειν εν ς υἐφεοον ἐς ὁ ἐφο εὐςοὐος ἐκ ύ  ὀοςςοοεύςςυςνοοὺ δος ΜαΡνκὶ Εἰ. 

14. απ, δὰ ΒΟΙΏ 6 ὈΥ ΤΔΘΓΘ ἰουοὶ Θοοορθοοθθοοοθθοοουοθθοουθθοοοθθοφνοοθθθοθο χυκα Υἱ. 

16. Οδηείυσοπ Β βοσυδηΐ Ἢ Μίατί. νὴ . ΦιορορουϑθοΘθοθοθοοφούΦΟθδο φΦθοθθθορθοθοθο θοφοθθοθΦθοοδοῦθθ ΚῊ ΤῸ υἱϊ. 

16. Το ὙΥΊΙ ον 5 ϑοη ταϊϑοᾶ, δὲ Ναϊῃ........ τ ΑΒΗ υἱ!. 
᾿ : αἰ, χὶ. 

17. Κατγίοι ἡΜΜιγαοῖεος ΔΡΡοδὶοὰ ὸ Φυϑθθῶθο Φυθοφνοδοδοοθθδοδϑ Φοοοθοοορθδοοοθοθοφθῶφθο ΠῚ ΤῸ νὴ 

18. Μαπυ λοαϊοά...... φΦφουφθθο Θοοοοοθϑουθθθόοοθοονοθθ φοοοθθοθθοθοθθοφθοοθοο δοοθοθ 890 Μαιὶ ! ἸΧ. 

19. Α ΣΝ φΦοοθοοϑθο φοφοθοοοοθθοοοθοθοθΘΘΘΘΘΟΘΟΟΘΘθΟΟΟΘΟΘΘΘΘ 

ἀκα ὙΠ]. 

Μαῖι. Ὑ}1} 
90. ΤΉΟ Τοιροβῦ 5.16 ἃ οοιφροροθοοοουδοοοθόοοοσοο ὁοθοοροφθοοοοοοθοροθύθοδοοου ἸΞ 'Υ. 

9], Τα Τοσῖοι οὗ αν 8 οδϑδί ουἱνἕἔἶ φοθοφοδοθοθθονοοοθοθθθροοθοοθθθοῦθο ᾿Ν 

᾿ ΒῊ Ὁ νη. 
Μιειῖ. ἰχ. 

99, Τα οπιδπ 0 ἰοπομοά 18 (ἸΔΥΤΩΘῊ .... «0.6. .οοοοο νου οον ον οουδοο ἘΣΣ γ. 
Τιυΐκα νὴ]. 
Μαῖιῖ. ἰχ. 

23. Το αυρδίαρ οὗ “ε6ἰγυβ χϑὶβϑα .......... οὐδ δ δον νὴ με ἐν ευγῳ 

94, Ττπτο δ] Μοδη ΦΘΦυθϑοροοθθοθοοθθοθϑοφθθ φΦοοοουφθθοοουθοθϑ ΦοΘοθοοθοθθοθθοοθουθθθ 

25. Αἕ ἀν Ποιηοηΐδο ......... Ἐπ ΠΥ ΤΟΝ 

26. Ῥονγοῦ ρίνοῃ ἴο ἴ86 Αροβίίθβ ο ἈΘδΪ .....6 6.6. οοοοοο ον ον οοοοοοοο 

᾿ς κ ὰ, Μαῖΐίι. χῖν. 
97. Μαην ϑιολ λεαϊρὰ φΦροοοοου ϑοοθοθρθοροοθοοθθοθόθοφοοοθοσο ΘοθοφθοοοοθθοθόΦΦθθκα09 ΚῚΤ| 1χ. 

᾿ δι, Μαδιαν ΒΑΥΒ ἴνο ἀοιηοηΐδοδ, 1116 ΟἿἾΘΓΒ ΣΟ ΠΕ ΟῚ ΟὨΪΥ οὴ6. ῬῬΧΟΌΔΟΌΪΝ οὔ 85 
ΖΏΟΓΕ ΣΟ ΔΓ 80}]6 1ΠΔὴ [06 ΟἸΒΘΙ, 



Ἰεϊαξίυε ἰο ἐδιε “Ααἀυεηΐ, δι) εγίησε, δ. ΟΥ ἐλ Μοϑϑίαλ. δ58 

τ χιν. 
.»- ΑΥΚ ν). 

98. 16 ΤΒουξαηά οὰ Ὡοὐ ο δα ὐύε ων ον ἐὸν νυν ἐὸν ἐν ύνα, ΙΊΚα γχ. 

Ψοδη νἱ. 
Μαιϊί. χῖν. 

20. Ηκα ὙἈΚ8 ΟΠ {86 36. φΦορθθοθοοΘορθΘοθοθθοφοοθοοθοο θοφθοοθθθοοθθοοθούφοθο Θυο [πωὶ νὶ. 

Ψοδη νὶ]. 
80. ϑ'Βὲρ ἱπηιηθάϊα οὶ δἱ 118 Τ᾿) δβυϊ μβεοὮ. .....6 0.6 ὁ.οοοοοοοοοσουοοουοο “..0. ΦΌΒη γἱ. 

81. Α5 ΠΙΔΩΥ 85 ἰουοβμοὰ Βοαϊοᾶ .........ννοσονονονοανννύννν {{λΏβεςς χῖν. 
82. Παυρβμίον οὗ Βγγορμαπίοίβῃ ͵ΌπΩαπι ......υὐονονονυνονννίννννο { δέϑει, αν, 
38. Π)οαῦ δῃὰ ἀστ Μϑδῃ .......06 00. οοουοοο ον σοοοου σου σου σου σου οουσοοοο.... Μαγκ νἱϊ. 
34. Μωπίμαρε λεοαϊοα Φοϑδοοϑθῦ ΦΘΟΟΦΘδθ ΦοοθΦΟ 6099 ΘοῸ οδϑϑυοοδδθοονδϑ ΓΥΣΥΣΈΕΣΣ ΕΣ ΣΕΕΣΣ ΣΙ Μαῖίι. ΧΥ. 

86. ΕουΣ ἘΠπουβαηὰ ἐρὰ ..... πϑθυ νόον ἐθννθθ φεωον σὰ ἀϑο θυ θυ νὸν τοῦ ΤΌΝ ἡ Ἐν 

86. ΑἍὄ Ὀἱϊηὰ Μδὴ οὐυγοὰ ........(ὁ({ς ἐδ ονν νειν ἐὸν ὺς εν ἐνὸν ναεν ἐς ευφφοςνννοος ΜΕΥ ΨΠ. 
Μαῖι. χνυὶϊ. 

37. ΤΏ ρστοαῦ Μίγαοϊβ οὗ ἴμ6 ΤΎΒΉΒΑ  ΌΓΘΟΟΙ. ....96 «οὐ νου νου νοο σον ον ἘΞ ἷχ. 
ὅ Τυκα Ιχ. 

Μαῖὶ. χνυὶ]ὶ. 
938. Α ἀοεαῦ δὰ ἀυῦ Ποιηοηΐδα ...... ἐοευ εν εν ον ναοὺς ἐν ῥἐὲπ ΤΟ Ματκ ἰχ. 

ζυκα ἰχ. 
80. Α ΕἸ! Ὀγίηρο μ6 Ττϊδαΐα ΜΟΏΘΥ .......66 ὁὁνοοοννοοοονοοονο νόον. Μαῖῖ. χνῇ 
40. Τ!6 Μδϑη δ]: πὰ ἔγοσῃ ᾿ἷβ ΒΓ .......ὁ(ον νον ἘΤΓΤΕΝ ΕΚ ΡΝ Ἢ “οἤη ἰχ. 
4]. Το ἰπᾶσγτῃη ὙΠ οιδη σοϑίοσοα ...... οοοοοοοοον οὐ ὑφ ϑωνν τὰ δ νους τ ἢ 1υΚα ΧΙ. 
42. Τα ὈΥΌΡΒΥ μεα]οὰ οπ ἔβα ΘδΌθα ἈΝ .....6 ὁὁοοονοσοου ὁοοοοοοοοοο.0.... ΠΌΚΟ χὶν. 
48. Τεη ΤΙ ΘΡΟΙΒ οἰοδηβοα ....... 0666 66. οὐολν νῶν δνρννον νοι 'ὸ ἐὰθὰ νύν οὐδὸν . [0Κὸ χνὶ!. 
44, Τ,ΑΖΆΓῸΒ Ταϊδοὰ ἔσοπι ἰπΠ6 ΠὨοδα ....... ὁ... οοοοοοοοοοουοϑοδουοοὐδονοοο. 4«0Πῃ Χὶ. 

Μαῖῖ. χχ 
45. Β]Ἰηὰ ΒαΥ θυ συγοά ̓  4... 9... ννοοο συ οσοουοοονοοοο σου σον ὁοοον....... ἡ ΜΑΙΚΧ. 

Ζακα χυιῖὶ 
46. ἥαπῳ δἰηπα απ ἰαπιδ ..........νοοοοοοοονοοοοοοοοοοὐοοδοσονοοοοοοο6..... Μαίϊΐ, Χχ, 

5 Μαῖι. χχὶ. 
47. ΤὨΘ ᾿  τα τιν ΕἸκ-ἴ 66 ἀοεβιγογοά Φοφθοοφυοοοοδθοοθθαθο ΘοοδυοουροθοφουοθΦφοθο Μανκ χὶ. 

Μαιῖῖ. χχνΐ. 

48. ΤΈα ἘΔΡ οὔ Μαδϊοδοι τοβιογοὰ φοθθθοφοθθο ΦοΟθΘΘθΘΟΟΘΟΘΘΘΟΘΟθΦΟΘοΟΘθΘθοοΟθθΦ Ἔα χαῇ. 

Ψοδπ χυῖϊ!. 
49. Μιγδουϊουβ Ὠγδυρδὶ οὗ ΕἸδδοδ δμου. δἰ6 ΒΘϑΌγ ΘΟ ............ ΦΌΒη χχὶ, 

δ 11. 7 τηοδλαὲ πιαππεῖ ἐΐε Μεδείαΐ ισα8 ἕο πιαλε ἠδ μιιδίϊς οπέγυ ἱπίο 
«)εγιδαΐδηι. 

ῬΒΟΡΉΞΟΥ. --- ΖΘΟΝ. ἰχ. 9. Ἐ ο)]οἷςθ Ετ δεῖν, Ο ἀδαρμίον οὗ Ψογαβδίθη, Ὀ6 ο] ἃ ἢ Ὺ 
Κίηρ οοποί ποΐο ἰδ66; Βα ἰδ ̓ υϑῖ, δπὰ Βανηηρ δα υϑθου ; ΟΝ], δηὰ σι ἀϊορ ροὸπ δῇ 
858, ΟΥΘἢ ὍΡΟΙ 8 οοἰὐ ἴδ ἴο6] οὗὨ 81 888. 

ΕΟΣΨΙΧΜΕΝΤ. --- Μαίι. χχὶ. 7---10. ΤῊς ἀΐδεῖ [68 ---- ὈΓοΌσἢς [86 259 δῃαὰ {86 οοΪ(, 
διὰ ραΐϊ οὐ ἔμεπι (πεῖν οἰοῖμοβ, δπὰ δεῖ δἰπι (} 6888) ὑβδγθοη ({μδὶ 18, ἐροη ἐδε οἷοίλε4). 
Απὰ στοαὶ πηι] ἰτυ658 δρτγοδὰ {μοὶν Ἐπ ἄς. δία. --- Μαῖϊ. χχὶ. 4, 6. ΑΙ (λὶα τοαϑ 
ἄοπο, ὑϊαὶ ἴὲ τισὶ Ὀ6 1616 τυ! ἢ τγῶ8 δροΐίζοη ὈΥ [86 ῥτορδοῖ, δαγίηρ, Το]] γα {116 
ἀδυρθίον οὗ βίου, “ Βοβοὶά, δ γ Κίηρ οοπλοίδ," ὅζο. δζο. 

8 12, Τλαὶ ἐδε Μεεξειαλ «Ποιά ὅς ροον απάὰ ἀεερίβδεά, ἀπά δὲ δείταγεα 
ὃν οπε ὁ ἀξ οιοη αἰδεῖρίες ζογ᾽ {ἀϊτγίψ ρίδοοδ 0 οἰ ϊυοτ (αἱ {Πα ἔἰπλ6 {116 
ΟΓΑΙΠΆΓΣΥ ῥτῖοο οὗ {π6 υἱἱϑϑί τανε; ιοἐᾳ ιολϊοῖ ἐδε ροξέεγ 5 Ποιά 
δλοιιϊά δὲ ρεγολαδεα. 
ῬΒΟΡΗΚΟΥ͂. --- ἴδε. ἰϊϊ. 8. ὙΒΟΤΟ 8 πὸ ὈΘΑΌ παῖ τὰ βμου!ὰ ἀθδῖγο μῖπι. Ηο ἷβ 

ἀεοπρίβοά δπὰ γοὐθοϊθὰ οὗ πιοη, ἃ τηϑῃ οἱὗἉ ϑογστονγβ, δηὰ δοηυδιηἰδὰ τὴ ατίοῦ; πὰ τὸ 

} 8ι. Μδιιπον δ γ8 ἰνο ὈΠΪ πὰ τπςπ, ΟΥ̓ τδοπι, ἀουθι]ο88, Βαγιϊπηθῦ8 γγἃ5 1Π6 πιοδὲ ΓΣῸ- 
᾿ ΣΏΔΥΚΔ]6. 



δδά Ῥγορδλεοῖες ἰη ἐλ Οἱά Τεδίαπιεηξ τοϊαξίυο ἐο ἐδε εδείαδ. 

δὰ 28 1 ΟΥΘ ΟἿΓ 0698 ἤτοηι πὶ: ἢ6 "αϑ ἀδβρίβοᾶὰ, δῃὰ νχῶ οϑίβθοιηθα ἢΐτ ῃοΐ. --- 
Ῥ5. χῖϊ. 9. απὰ Ρβ. ἷν. 12---Ἰ4. εκ, τηΐμο οσσὴ δ η}}}1δγὺ ἔτ] ηὰ ἴῃ σοηὶ 1 ἐγυβίοα, το 
ἀιά οαἱ οὗἉ τ Ὀγοδὰ, μαῖ 1ἶτ ὃρ 158. 66] δσαίῃϑῦ 116. --- Ζεςἢ. χὶ. 12. 50 {πΠ6γ 
οἰ ρΒοα (ὋΣ ΤΥ ῥστίοο ἐλίγέν ρίδοοα 9 αἰϊσον. ---Ζεςοἢ. χὶ. 18. Απὰ ἰδὲ Ι,ογὰ βαϊὰ υπῖο 
τη6, Οαϑῦ 1ἃ ἀπῖο {86 ῬοϊοΥ : ἃ ΨΟΟΑΪΥ ῥσίος ἰμαὺ 1 νγᾶ8 ργιζοὰ δὶ οὗ (οὰ  Απὰ 
Ι ἰοοῖκ {86 {πῖτὶγ ρΐθοθβ οὗ διϊνοῦ, δῃὰ σδϑὲ ἔβοπὶ ἴοὸ ἴῃ6 Ῥοίδσ ἴῃ ἴμ6 ουδὲ οὗ 186 
Ι,ογά. 
ΕὙΙΡΙΜΕΝΤ.--- αἶα ἰχ. ὅ8. ΤῆΘ βοὴ οὗ τοῦδ δαὶ ποῖ στ οτα ἰο ἴΔγΥ 8 Βοδά. 

--.θ 2 Οον. νἱϊ. 9. ΕῸΓ γουῦ β88|κ68. ἢ6 Ὀθοᾶπια ΡΟΟΣ. ---- Φοδη χὶ. 86. “ εκοῦ8 ὙΕΡΈ. --- 
1Κὸ χχὶϊ. 8, 4. ΤΏΘη ϑβαΐδη οπίογοα ἱπίο “88, Ὀαϊηρ οπα οὗὨ {μ6 ἵπαῖνο, δηὰ ΒΘ 
τγϑηῦ 18 ὙΔΥ͂ Δα οοτηπιαποα τ ἢ {86 οἰ οΥ ρυθβί8. μον Β6 ταῖρι ὈδίγΑΥ Βΐπὶ πο 
τ 6 πη). -- Μαῖϊ. χχνὶ. 14. Απὰ δυάαθ8 ποπὲὶ απο δ ΟΠ οθρνὸν με δὰ απο 
1μοπι, ὙΥ̓ μα μι 1}} γα ρῖνο τη6, δῃὰ 1 ψ}} ἀθ νοῦ Εἶπ απίο γοὺ ἢ δηὰ ἴπδγ οονθηδηϊοά 
ΜῊ} Βα ἴὸσ ἐλίγίν ρίθοθη 97 σίϊσον.. ---- Μαῖῖ. χχυὶϊ.. 8--8. Το δυΐδθ, τθὸ ΠΒαὰ 
Ὀοϊτγαγοα μἷπι, Ὀγουρῶῦ ἀσαὶη ἴΠ 6 ΓΠΙΓΓΥ ὈΙΘΟ68 οὗ ιν οσ, βαγίηρ, 1 μανα ϑπποὰ 'ῃ ἐμαὶ 
Ι αν Ὀοϊγαγοὰ ἱπποοθηὶ Ὀἰοοά; δπὰ δ οδδὲ ἀοσῃ [86 ΡὈΊ6068 οὗ Βἶνεσ 1 186 
Ἰοπιρὶθ, δηὰ ἀεραγίθα δπὰ νοπὺ ἀπά παησθα μἰπμ56} , Απὰ {Π6 ἌοδίοΥ ῥγίθϑίβ ἴοοῖκ ἐπα 
ΔΙ νου, δηὰ {86 5εϊὰ, [ὑ 15 ποῖ ἰαννίω! ἰο ραῦ ᾿ῦ πο [86 ἰΓΘΑΒΌΓΣΥ, Ὀδοδυδα [Ὁ 15 ἐμ6 
Ῥτίςς οὔ ὈΪοοά. Απὰ {δ6γ ἰοοῖκ οουπβεῖ, δπὰ Ὀουρῦ τ1Ὲ ἰδθπὶ (86 μοΐδεσ ς Πεϊά, 
ἴο ὈυΣῪ Βύγβηρογδ ἴῃ. 

ὃ 18. 7Τλαί ἐλε λίεδείαϊ, ἐὐλοιία 5:76 ραΐπ απὰ ἀοαίι ζ0Υ ἐδ ςἰπϑ 9. ἐλε 
Ῥνογία. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. - Βα]. χχὶϊ. 16, 17. ΕῸΣ ἄοσβ (δαὶ 185, ἴ:6 ΤΠἸραίλοηβ, τ οπι τῃ 6 
7.6 νΥ8 “4116 ἦοσβ), βαᾶνθ δοπιραββοα τὴ; ἴΠ6 ἈΔαΡἊΝ οὗ (86 πὶοκοὰ μανὰ ἱποϊοβρὰ 
τη6 : Π6Υ Ρἰθγοθαὰ ΤΥ δηα8 δῃηὰ ωγ ἴδοϊ. 1 τηδῪ ἰ6}] 81} ΤΥ ὈΟΏΟ5 ; {πο γ Ἰοοὶς πὰ 
εἾΆΓΘ. ὌΡΟΠ [Ὧ6. --- 8.1. 6. 1 ρανα ὩΥ ἤαολ ἴο ἴΠ6 δηείογα πὰ ΤΥ οἰδεῖ ἴο 16 η 
ἐμαὶ ρ] υοϊκοά ΟΥ̓“ μ6 μιαὶγ. 1 Ἀἰὰ ΠΟΙ͂ πὶγ ἔδο6 ἔγοπι δῆαπιθ δι α βρίε{ἰῃρ.. ---- 184. 11]. δ. 8. 
Ἠδ ναϑ πουῃάρα ([ὉΓ ΟἿΥ ὑΥβηβσΓ βϑοἢΒ : ἢ6 γγὰβ ὈΓΟΪδΟα ΖῸΓ ΟἿ πα ἶ68 ; ὈΥ 5 
ΒΊΓΡ68 Ὑ6 8Γ6 Βο}]θὰ, Ηδ νπ8 ουΐ οὔ ουΐ οὗ [86 Ἰαπὰ οὗ [μ6 ᾿Ἰνίηρ: τἴ0γ (86 ἰΓδπ5- 
δταβϑβίου οὗ ΧΥ ΡΘΟρὶα νγὰ8 Ἀ6 βίγίοκθῃ. -- 1588. 1. 12, Απᾶὰ Βα δαγε {86 5 οὗ 
πιαηψ. 
Ἐσυξβνενε, - “ὁπ χῖσ. 1, 2. Τπϑὴ Ῥι]δῖθ ἰοὸκ 6805 δηὰ δοοεγαεα ἢ. Απὰ 

186 βοϊάϊοτϑ μἰδιϊθα ἃ σον ἢ Οὗ [Βογη8, ---- Δη ἃ {8 67 δπιοίδ ἷπὶ τ ἢ {86 ρά] 18 οὗὨ τμοὶς 
Πδῃ (8. ---- Μαιῖ. χχνῖ. 80.; Ματκ χν. 1θ. Αμπὰ ἵδμοὺ αἰὰ ρὲ ὑροῦ δῖπαι δπὰ σηεοίε 
τα οἡ 186 Ποβά. --- Μασὶς χν. 26. Απᾶ ἴμογ ογυοι ρα Ἡΐπι. -- 1 Τοῦ. 11. 28, 24. Υ[ο, 
Ἡδ δῆ δα γῶὯὀδ τον δᾶ, γονὶ θα πος ἀραὶ ; τ μοη 6 δυβδγοά, Βα {πγοαϊοηθα οί. Υ̓Βο 
ὈΔΓΘ ΟἿΡΣ δβὶῃ8 ἴῃ ἷ8 οὐσῃ ὈΟΑΥ͂ οὐ ἰδδ ἔγεθ (1116 οΓΌΒ8). 

ὃ 14. 7Τ)αΐ ἐδε Μεεοιαὶ λοι δὲ ογμοϊίῳ πιοσλοά απή ἀετιάεά. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- Βα]. χχιὶ. 12, 18. 7, 8. Μίδῃγ Ὀ1]118 αν α δοταραββοα πὸ ; βίσοηρ 

Ὀ01]8 οὗἩἨΒαβδδὴ --- ((Πδΐ 15, [ἢ 6 νι οΚοά βηά [αγίουϑ 9608, πο ΠΠ|κὸ 16 Ὀθαβὶβ δι ϊοηθα 
οα [86 ἔδγΌ 16 Ρ]61}}5 οὗἩ Βαβδῃ, “ σαχϑὰ (δὲ δινὰ κἰοκοὰ ;᾿" --- Ὀδοῦτα ργοῦιὶ δπὰ σα θο]- 
Ἰ1ου.8) --- ἄανα Ὀοϑοῖ τὴ6 σγοῦπα. ΤΆΘΥ σαροὰ ἀροῦ τ6 Μὰ (Π6ἷν τη ου 8 88 ἃ γαυθη- 
ἱπρ ἀπά τολγπρ Ἰ᾿ίοθ. ΑἹ] (Π6Υ Ὁ αἱ 866 τλθ, ἰδυ σῇ πη ἴ0 Βοογῃ ; ὑθ6Υ ϑδοοῖ οαἱΐ (86 
Ἰ1ρ, βαγίηρ, “6 ἱγιιοίεά ἐπ αοα δαὶ ἣδ τοοιιὰ ἀοέϊσετ λα; ἰδὲ ἀἰμι ἀεἰϊοον ᾿ἀῖπι, ϑβοϊη 
Βα ἀε] στοά ἴῃ Βἰη,. 
ΕΙΚΊΙΜΕΝΈ. --- Μαι. χχυῖ. 39. 41], 42. : Ματκ χν. 81, 832.: 1ὺκὰ χΧΧΊΙΝ. 85, 86. 

Απὰ {Π 6 (δαὶ ραβϑδὰ Ὀγ, τευ ]δὰ Βίπι, νγαρρίηρ ἱμεὶγ μβαδά8. 1 Κθν 188 1350 186 οί ο 
Ῥυϊοβίβ, δῃηὰ [86 συΐογϑ Ὁ} τὨ δ), ἀογιάοα, ἀπά τμοο ΚΙ ς᾽, δα] ἃ ἀπλοησ (μοιβο νοβ. 
ψὑ 0 [ἢ 6 βου 68 δηὰ οἰάθσϑ, “" Ηϑ βανοὰ οἰβουβ, Ὠἰπιϑοὶ ἢ ἢ6 ὀδηηοῖ βᾶνο : 1 Βα Ὀκ {π6 
ΘΟ γῖϑι, (ἢ σμοθθῃ οὗ (οί, ἰοὺ Ἀϊὰ πον οοῦλα ἀονῃ ἴγουα {Π6 ΟΥΟΒβ3, δη ἃ βᾶν6 Πιτηβοὶ 
{θαῦ 'ντὸ ἸΏΔΥ͂ 866, δηα νὰ νυν} ]Ϊ Ὀ6 ον Β'πι. 776 ἐσιιδίοα ἐπ Οαοά, ἰεί ἀὶνι ἀδἰοον' ἀπ πον 
ἱ 6 τ} μᾶνα δἱηλ." Απά (86 8βο] ἀΐδγβ α80 τηοςκϑα δι, ---- ϑαγίησ, “ 1 του 6 ἴδ 6 
Κιηρ οὗ 189 ὅ6ν78, θαᾶνα {Ἀπ γ56 10" 

ὃ 16. 77ιαέ υἱποσατ απὰ φαϊὶ ἐΠομία δ υγεγεοά ἰο ἐδιε  οδοιαὶ προη {}ι6 
67γ088; απα ἠὲ φαγπιεπίς ὁλοιμζα δὲ αϊυϊάεα, απα ἰοί5 σαϑδί ζὼΥ ἐὲς 
υδϑίμγε. 
ῬΒΚΟΡΗΕΟΥ͂. --- ῬβΑ]. ἰχῖίχ. 21. ΠΟΥ ρᾶνα πι6 αἶξο σα ]] ΤῸΓΣ ΠῚῪ τηοϑῖ, πὰ ἴῃ πὰγ {δ γϑὶ 

{ΠῸΥ μάνα τὴ Υἱποσδῦ [0 τη. ---- 84] χχὶ, 18. ἜΘΟΥ ραγῦ ΠΥ ραστθ 8. ἈΙΩΟΙΡ, 
(μύμι, κηὰ οαϑὶ ἰοἱϑ ἸΡΟΙ ΓΩῪ νοϑίιγο, 



Ῥγεάιοίίοηδ τεϊαΐξζυο ἰο ἐδε Οἤῇῆῇῆοες ὁ ἐδ Αεϑεϊαλ. δδδ 

ΕΟΥΨΊΜΕΝΤ. --- θομη χῖχ. 29.; Μαίϊί. χχυῖὶϊἹ 48.; Ματγὶς χνυ. 86. Απὰ {μὸν 
δΙΙοὰ ἃ βδροῦρο τῖτἢ ΤΙΠΟΒΈΓ, δηά ρυὶ ᾿ῦ ἀροπ ΒγβθΟρ, βηὰ ρμυϊΐ 1 ἴο Β8 τηουτ.--- δομη 
χὶχ. 28,24. Απὰ {6 βϑοϊάἱοσβ, βθη {Π6Υ μαὰ ογυοιῆοα “6808, ὑοοῖ 8 ματτηθηΐβ δπὰ 
τηδά6 ἔουΓ ἀαβῳι ἴο ΘΥΘΓῪ 0  αἱοῦ 8 ρασῖ; δηὰ 8]80 δἷ8 οοδὲ ; ὩΟῪ {86 οοαδΐ γγα8 Ὑ 1} - 
ουΐ δοδῆ. ΤὭΏΘΥ κδὶὰ, ἱβοζοίοσο, “1,οἴ υδ οὶ τοηὰ ἰξ, Ὀυΐϊ οδδὶ Ἰοὶβ υβοβα ἰΐ 841} 06." 

δ 16. Τλαέ ποὲ α ὄοπε ὁ ἐδ ΜΜεβοίαῆ οΠοιϊά δ ὁγολεπ, διέ ἰλαὲ ἠΐξ 
διε Ξλοιία δε ρἱεγοεά, 

ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ͂. --- ΚΔ]. χχχῖν. 206ό. Ης Κοοροίβ 1] μἷβ Ὀομθδ; ποί ὁπ οὔ ἱβοῖὶ ἰδ 
δγοΐεη. ---- Ζθο. χὶϊ. 10. Απὰ {86Υ 58}8}} Ιοοκ ροῖ πὴ ὙΒοτὰ ὑμ6 γ Βανθ ρέθγοοα, 
ΕΥΣΨΕΙΣΜΕΝΤ. --- ΦὍδη χὶχ. 82-- 84. ΤΏθη σδηλθ {86 60] ἀἴ6τ ἀπ Ὀγαΐκα ἴμ6 Ἰορ8 οὗ 

16 ἢγεὶ δῃὰ οὗ [86 οἶμον νι οἢ 88 ογυοϊβοὰ πὶ ἶτα: δαὶ τ μθ πη (ΒΟΥ οδῖηα ἴο 
Ζοβυ5, δηὰ βὰν ἰδὲ [6 νᾶδβ ἀθδὰ δἰγοδάν, πον ὅγαλε ΜΟΊ λὲς ἰερο. Βαΐ οπ6 οὗὨ ἴδ6 
ΒΟ ἀἴοΥγΒ τ ἰδ ἃ σροᾶν ριεγοεά ἣὶδ δἰθ, ἀνὰ ΤΟΥ ἢ ὑπό τα σδλα ουαἱ Ὀϊοοά δὰ ναΐϑγ. 

.8. 17. Τλαὲ ἐδε ΔΙοδειαὶλ «ποιὰ αἰό ιοἱδδ πιαϊεζαςίογϑ, διέ δὲ διγὶοαά 
λοποιιγαδίν. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- 48. 11:}.9. Απὰ Βα πιδάδ .εἷδ στῶν Ἡΐἱ [Π6 πνὶιοκοα, δηὰ τῖτα {86 
ΣΙ ἢ ἱπ 15 σα ἢ. 
ΕὈΨΕΊΣΜΕΝΎ. --- Δαϊ. χχνὶ!. 38. δ7---60. ΤΒΘῊ τόσο ποτ ἔπο (δίονο ογυοϊβοὰ 

ὙΠ ἢ Βἷπι. ὙΒΘΓῈ οϑταα ἃ σῖςΒ τάδη οὗἩ Ασἰπηδίμοα Ὡδιλθὰ οβϑαρῖ, δπὰ Ὀερροὰ {6 
ὈΟΑγ οἵἉ Φοδ8; δῃὰ 6 πυδρρϑά 1ξ ἃ οἰἴϑδῃ ᾿ἴθβθη οἷοί ἃ δῃὰ Ἰδἱὰ 10 1ὴ 818 οὐσῃ ὩΘῪ ἰοϊηὉ. 

δ 18. 7Ζλαέ ἐδλε δεεειαλ «λοιϊα γτῖδο ἤγοπι ἐδε ἀεαα, αμὰ αϑοεπά ἱπίο 
λοαυεη. 

ῬΚΟΡΒΈΟΥ. --- ῬπΔ]. χυὶ. 9,10. ΜΥ 4165]. αἷβοὸ 8}}8}} τοδὶ ἴπ ορθ. ἘΕῸτν ἴδου π|ιϊῖ 
ποῖ ἰοᾶν ΠΥ δουὶ ἰῃ λοζέ ({π6 βαρασαδία ϑίδίβ οὔ ἀδραγίοὰ κείεμον, παϊθες αἰ (Ποὰ 
βυοσ [Ὠΐη6 ΒΟΙ Οπ6 ἴο 866 σΟΓΤΌΡΙΙΟΗ. --- 158. 111}, 10. απ ἔμβοὺ δ[δὶῖ πλαῖκο δὶδ 
Βοιιὶ δῃ οἴεγίηρ [ὉΣ δίῃ, --- Β6 δια] ΠΡ ΌΡΕ ιὲ8 ἀ6γ5. --- ΤθδΑ]. ἰχυ!"Ἱἱ. 18. Τπου μαδὶ 
αδοοπαεα ἀρ οπ. πἰρἢ : ἴΒοὰ μαδὲὶ ἰδ σΑΡΟΙΥ οδρῖϊνο ; ἰδοὺ μαδὲ σϑοοϊνϑὰ σἱδδ ἴοσς 
θη, ἴα {86 Τωογὰ Οοὰ ταῖρι ἀπ 6}} διιοπρ ἐδ οῖι. 
ΕὙΣΕΙΣΜΆΝΤΈ. --- Αοἰδ ἰϊ. 81. (θνιὰ) δρᾶ Ὀοίοσα οὗ (6 σοδυσττοοίοη οὐ Ομ γῖϑβέ, 

{Βαὺ δ!5 βοιιΐ νγὰ8 ποῦ ἰϑῖν ἴῃ λεῖ (Ηβάδδϑ, οὐ. ἴ:6 βορασγαῖδ δίϑιθ) ; ποῖτμον ἀϊὰ ἢΐ5 βθβὴ 
866 σογτυρίίοη. 8466 αἷδοὸ Αοίβ χὶϊὶ. 8ὅ. -- Μεδίῖ, χχυν!. ὅ, 6. ὙΠ δηροὶβ δδϊὰ ὑπο 
1:6 ποζαθῃ, “ Ηδ ἰδ ποὶ στο, ἴὉγ δ6 ἰ5 γίβει, 85 ΒΘ βδι ἃ." 8.6 1ἰ0Κ6 χχίν. ὅ, 6. --- 
1 ον. χυ. 4. Ηδ τοϑα δρβίῃ {86 τηϊγὰ ἀΔγ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 ϑογρίυγοδ.---Αοἰα, ἱ, 8. 
Ἧς ββονοὰ δ: πλ86 17 αἱϊνα, δον δὶ5. 855: ΟΏ, ὈΥ ΤΊΔΩΥ͂ 191Ἀ1}}0]6 ὉΓΟΟΙ͂Β. --- ΜΑΙ χνὶ. 
19.;: Ιμὐκὸ χχίν. δ]. ; Αοἰδὶ. 9. 8.0 ἱδθῃ, δδὺ εἰς Ιοτὰ Βαὰ δϑροίοῃ ἴο βῆ), 
ψθ 116 Β6 γγὰϑ ὈΪ βϑίηρ Πθτὰ, δπὰ τΠῚ6 Το γ ὈΘθ6] ἃ, 6 γ188 αβαδα ἔγοτῃ ἔμ6πι, δηὰ 
οαγγὶ δα μρ ἰμῦο μϑανθη, δπὰ βαῦ δὖ [86 σίμὺ Βαπὰ οἵ ἀοά. ΤΡΑΓΟ [80 1 Ῥεῖ, 1]. 
22. 1 Τιι. 1]. 16. ; ΗΘ. νὶ. 20. 

8.19. 7Τλαῖ ἐλε Αἰεδείαὴ «λοιϊα δεπα ἐλὸ Ἡοίν ϑρίγιἱ, ἐλθ Οὐπιξογίον. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- ὅ06] 1ϊ. 28. 1 ν}} ροὺυῦ ουΐδ τὴ βρίσιϊ ὑροῦ 4} ἢ68} ; δῃηὰ γοὺσ 

ΒΟΏΒ ἈΠ γοῦὉ ἐμὰ ἰδνὶς 58.4}} ργορῇδδυ. 
ΕΙΣΙΙΜΕΝΤ. --- 560. 4}} (8686 ῥγοιηἶϑοαδ δηὰ Ὀγεαϊοιίοιδ 4016] ἰπ Αοἰο 1. 1 ---4, 

ἦν. 81., νἱῖϊ. 17., Χ. 44., χὶ. 1δ. 

ΒΕΟΤ. Π. 

ῬΒΚΡΙΟΤΊΟΚΒ ἘΚΙΑΤΥΙΨΕ ΤῸ ΤῊΣ ΟΥ̓ΞΊΟΕΒ ΟΥ ΤῊΝ ΜΕΒΒΙΛΗ, 

81. 7)αί ἰλε Μεβειαΐ τοας ἰο ὅδ α ῬΒΟΡΗΕῚ απὰ 1.ἘΘΙΒΙΑΤΟΕ {1ΚῈ 
ὕΝΤΟ ΜΟΒΕΒ, δκξ διρεγίοῦ ἕο ᾿ιΐμηι, τοῦο «λοι ολαησφο ἐΐε ἴαιο οῦ 
υεες ἱπίο α πεῖ ἀπά πιογὸ ρεγζεςξ ἴαισ, σοπιπιοη δοίλ ἰο “ειοδ απά 
Οτπίϊϊες, ἀπά τολ τοὶ «πομία ἰαεί ΤΟΥ ευετ. 

ῬΒΟΡΒΕΟΥ. --- Πευβ. χνϊ. 18, 19. 1 ν1}} ταῖβα {ποπὶ παρ 8 Ῥγορλοὶ ἴτοπι διποηρ ἵποὶν 
Ὀγοίδγοη {Κα απῖο {ἢ66, δηὰ νὺ}}} ρμυΐ ΠΥ ᾿νοσ 8 ἱπίο 818 τηουϊ.. ..... Απὰ τ᾽ 538Ὰ4]}} 
οὐ ὕο Ρᾷ58, ὑπαὶ Ὑβοβοευϑγ Ὑ}}} μοὶ μδδτίζθη ἀπῖο ΤΑΥ͂ υγογὰ5 γε ίς ἢ μ6 588}} ΒρΘΑΚ ἴῃ 
ΤΑΥ͂ πϑῖηθ, { ν}}} γοαυΐγα ᾿ὑ οὗ ἰπι. ὅ66 α50 σαὶ. χν!.1δ. : Αςἰϑ 1), 22, απὰ νἱ!. 87. 
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ΕΟΣΣΊΙΜΈΝΤ. -- Τὶ (86 Μοβϑιδῃ νγὰ8 ἤο Ὀς ἃ Ῥγορλεῖ, ΚΟΏΘΓΔΙΥ, 566 ὃ 8. Ρ. 65]. 
διργὰ; Ἀπ ΠΟῪ οἰοβοὶγ “6818 ΟἸγίϑι σβοιι Ὁ] 6 ἃ Δίοβεβ, ο βοτὰ δα ψα8 150 ᾿ηᾶ- 
ὨΙΙΟΪΥ ΒΌΡΟΥΙΟΣ ἱῃ ΤΩΔΠΥ ταβρθοῦβ, γ7}}} ΔΡΡΟΔΡ ἴτοτῃ ἴδῃς ζ0] ον ηρ ρατγιϊουϊαΓϑβ: --- 

((.) 41 ἐο ἐλε ἀϊσπὶίν οΥ λἰ8 μοῦ δβοπι --- ΗφὉ. 1]. 6, θ.ἁ ΜοΒβεβ ΨΟΥΠῪ νγᾶ8 1 ΕΒ ΓᾺ] ἴῃ 
4}1 18 Βουιβ6, 88 ἃ δεγυαηΐ, [ὉΓ 8 ἰοβιϊ πποπυ ΟΥ̓ [Πο56 ὉΠ] Πρ8 τ ΒΙΟἢ γα ἴὸ 6 Βροϊκθῃ 
αἴϊον ; Ὀαὺ ΟὨγίβὺ 88 ἃ ϑθη ΟΥ̓ῸΓ 8 οὐσῃ δοιιδ6, 088 μὨοι886 ἅτ 6. ΟΥΠΟΣ ΒΣοΟρἤοῖς 
μαὰ σϑνοϊδθομϑ ἢ ἀγοϑίηβ δηὰ υἱβίοηβ, Ὀυΐ λΔίοβοϑ ἰδ] κοὰ τὰ ιν αοα ἕλος ἴο ἔωςο. 
ΟἸὨ γὶβὺ βραίκα ὑπδὺ τ βίοι Βα δὰ βθθὴ σῆμ [86 ΕΔΙΠΟΥ. 

(ἰ1.) 442 ἐο λὲὶδ ἱοριεἰαξίσε οΠῆο6. ---- οΒ65 νγ88 ἃ Ζιοριδίαίον, ἀρὰ ἰ6 Μοεαίαΐον' οὗ ἃ 
οονοηδηῦ Ὀοίποοη ἀοὰ δηὰ Μδαη. ΟἸγιδὺ γα {Ππ|| εαϊαίον οὗὁἨ αὶ Ὀδοϊῖοῦ ςσονθηδης 
18 18αΐ πὶ οἢ νγᾶ8 Θβίδ Ὁ 1586 ὈΥ {86 βδοσι σα οὐὁὨ Ὀ0}18 δῃὰ σοδίβι:ἑ Τμδ οὔθ τᾶϑ3 
τηοτίαὶ : {π6 Οὐμοῦ ἀἰνίπθ. ΟἿΠΟΡ Ῥγορμοῖβ γα ΟἾΪῪ ᾿ΠΘΓΡΓΟΙΟΥΒ πὰ ΘΠ ΌΓΟΟΙΒ οὗ 
1Π6 Ἰατν, δῃὰ ἴῃ (μὲ γοϑρθοῦ ΓΘ ΤΌΔΕ Ἰησοῦ ἰοὸ Μοβοβ. ΤῊ 8 18 οὐ 2.86 17 δ ξυυΐ- 
Βεϊοης ργοοῦ, ὑπαὺ ἃ βιοσαβδίοη οὐ ργορῃοίβ οου]ὰ ποῦ θὲ δυΐοίῳ αἰ] υἀοὰ ο. ΤΒς μοτ- 
ΒΟη ὙΠῸ γγὸῸπ8 ἴ0 Ὀ6 γταϊβοά ἀρ, σου]ὰ ποὺ Ὀ6 Κα Νἴοβοβ, ἰὴ ἃ βίσιοῦ β6ῆβ6, π}]6 85 Βὸ 
ὝΘΓΘ 8 6 ρ ΒΙΔΙΟΥ --- Β6 τηυδὶ σῖνα 8 ἴδ ἴ0 τηδηκίηα, Δπ4, σοηβοαιθηίγ, ἃ τποσο ὁχ- 
οΟΙ]θηῦ αν ; ἴον ἴ τλ6 ἢχβὶ δά Ὀδθὴ ρογίδοϊ, 88 [86 δυίδμοῦ οὔ 86 Ἐρίβιϊα ἴο τῆς 
Ἡροῦτονβ ἄγριο, μα γα οουϊὰ ᾶγα ὈΘΘὴ ΠΟ ΤΌΟΠῚ [ὉΓ ἃ δοοοῃά. (ΟἾτιϑὺ ν88 {815 
Ἰερ ϑαίον, τγῦο ργᾶνα 8 ἰδ τῇοσα ρϑσίδοϊ ἴῃ 105 βαίυ ΓΘ, ηοτῈ οχίρηϑινα ἴῃ 118 Δρρ] 1 ὰ- 
τἸΙοη, 8πα τηοτγὰ μ]ογίουϑ ᾿ἢ ἰἴ8 ὈΓΟΠΊ1568 Δηὰ ΣΟΥΑΓΩΒ. --- ΗΘὉ. νἱ!. 18,19. ὙΤμοτὸ ἰς ἢ 
αἰβδηη} } 1 πρ' ΟΥ̓ [Β6 σοτητηδηαιπθηῦ σοίϊηρ ὈΘίΌΓΟ, [ὉΓ ἴ6 ὑγοβ κῃ 658 πὰ Ἀπργοβίαῦ].- 
Π688 ἰβοτοοῖ; ἴον {86 αν τηδὰβ ποίμϊπρ' ρογέδοι, θὰ ὑπ6 Ὀγϊηρίηρ π οὗ ἃ δείίοσ λωρε 
(.. 6. οἵα πον ἰὰ.7) ἀϊἃ, Ὁ 186 νοΐ τὸ ἄγαν πἰρὰ ἰο ἀοά. 

ΤΠα Ζαω οἵ Μοβοϑ Ὀο]οηροᾶ ἰο οὔθ πδίίοη οὐἶΪγ, Ὀσὺ ἴμ6 (οβροὶ, νβϊο 8 (ἢ 6 
αι οὗ Ολγίδέ, 18 ἀοϑιρηρὰ ,0γ αἷϊ παξΐοπΒ. Τὶα Μαοββίδῃ ψγαϑ ἴο ἐπασί α πεισ αι ; 
188. ᾽.. 8. Ουἱϊ οἵ Ζίοη 888}} ροὸ ΤὍσ (ἢ {π6 ἰατν, δηὰ {Π6 ποτὰ οὗ ἴπ6 1ογὰ ἔγομπι 3 γὰ- 
ΒΆΪΘπ). ΤὮ18 πο ἰδ Ὸ ΟΥ Θονθηϑδῃηςξ τῦι8 [0 ὯὈδ6 σοπιπιοπ ἴο αἷΐ παξίοηδ; 866 ἴ88. 1}. "), 8. 
δηἀ 1]. 4, δ.; δῃὰ τγδ)ὀ8αο ἴο θη ἄυγα [ῸΓ ουοὺ ; 866 88. ᾿ἰχ. 2].; Φ6Γ. χχχὶ. 82. ; ΕΖ.Κ. 
ΧΧΧΥΪ. 27., ΧΧΧΥΙΪ. 20.: 188. ἷν. 8., ἰχὶ. 8.; Φ6Γ. χχχὶὶ. 40.; ΕΖοϊς. χχχὶν. 26. : 
Π δη. νι]. 18, 14. ; 188. χΧ]Ι!. 6.. [χὶϊ, 2. ; σοιῃηραγοα σι Μαιῦ. χχνὶῖ. 19, 20. Μοκὸς 
᾿Ἰηϑι1υϊοὰ [Π6 Ῥαβδονοῦ, Ὑ ΒΘ ἃ ἰδ} γγ88 βου ) βοοα, πομα οὗ γῆο86 θΟοη65 ΤΟγο ἴο ὃὈ6 
Ῥτόκοη, δῃὰ πῦοβα Ὀἱοοά ργοϊθοίοὰ {π6 ρβορὶθ ἔγομμ ἀδβίσιοίίοῃ. ---- Ομ τιϑ᾽ τγὰβ Ηΐπι- 
Β6] ἢ τὺ ρᾶβοδαὶ δὰ. Δίοβοβ ᾿ιδᾶ ἃ γ ΥῪ Ὑϊοκοὰ δηα ΡΟΣΎΘΥΒΕ σοῃΘΓΔΙ ΟΠ σοτ- 
τοὶ [6α ἴο ᾽ν 18 σᾶγα ; δῃὰ ἴο δῃδΌϊα Εἰπὶ ἴο σαΐθ ὑμοτη, τ σοι] ουβ ΡΟΥΤΘΓΒ γογα σίνθη 
ἴο ἢ, δηὰ 6 υϑοα ἷ8 αἰτηοδβῦ Θηἀθανουσϑ ἴοὸ τπδκὸ [86 ρϑορίὶα οὐράϊοπὲ ἴο ἀοά, 
δηὰ ἴο βᾶγ6 {θη} ἴγοπι γα ΐῃ ; θα ἴῃ γαΐῃ : ἴῃ [Π6 ϑρᾶςθ οὗ [ΟΓ(Υ ὙΘΌΓΒ ἰΠ 6 Υ 41] {6}} ἴῃ 
[6 ψ] ΘΓ 688 οχοαρὺ ἔὍγ0. ---- Ογίδὺ 450 γγδβ σίνθη ἴ0 ἃ βεπουδιοη ποὶ ἰθ88 νι ὶοκεα 
Ἀπὰ ρούνοσβο ; 818 ᾿Ὠϑ ΓΟ] ΟὯΒ δ [18 ΤΩΪΓ80168 ΤΟΥ Ἰοϑῦ Ὡροη {ἢ θτ ; δηὰ ἴῃ δϑουΐ 
[Π6 βᾶπη6 Βρᾶ6θ οὗὨἁ {ἶπι6, αἴζαν (Π6Υ δὰ χο)οοϊρα δἷπι, ἐΒ6Υ πογὸ ἀοβίσγογοά. 

(11.) 442 ἐο λἰβ ρνορλείϊο οΥο6 ἀπά σλαγαοίεγ. ---- Μο868 [οτοῖο] ἃ [86 αἰ τα 168 {δαι 
σοῦ ἃ θ6.4}1 ἷ8 πδίοη οσ (πεῖν ἀἰβουοάϊθῃοα. --- ΟὨτίϑὶ ῥγϑαϊοϊοὰ [86 βδῆι6 δυθηῖβ, 
ἤχοά {Π6 ῥγϑοῖβα {1π|6, δα Θη]ασροα ὩΡου {μ6 ργουΐουϑ δ βυι Ὀβοαποηΐ οἰτουμηδίδηςοθβ. 

Μοβ68 οἴιοβα δῃὰ Δρροϊηνθα βενθηίυ οἰ ἀοσβ 0 Ῥγοϑίθ οὐοῦ [868 ρθορὶο --- ΟὨτῖξο 
οἤοβ6 ἴ86 5816 ὨΌΤΑΌΟΣ Οὗ ἀἰβοῖρ᾽.8. Μίοβοβ βοῃῦ ὑπ εἶν 6 ἴο ΒΡΥ ουΐ {86 ἰαπὰ 
γ᾽ ὨΙοἢ 88 ἴο Ὀ6 Θοπαυοτγοά --- ΟἾγΙδὺ βοηῦ 88 ὕτεϊνα Δροβίϊθβ ἰηΐο ἴδ:6 τοῦ], ἴο βιὰ - 
ἀπο ἰὺ ὉΥ 8 τὭοτα ρσίοτίουβ δῃηὰ τη γδοῦϊουϑ οΘοηηπσϑ8ῖ. 

(ἰν.) 414 το ἐλε δοποβίς σοηζεγτοα, ---- Μο868 ἀοἰνοτοα ἰμ6 1βγδοὶ 68 ἔγοπι ἐμ ῖν 
οὶ Ὀοπάαρα ἰπ Εγρρῦ ; Βα οοπίοπάρα σὰ} ἴΠ6 τηλρὶοἴδη8, ἀπὰ πδὰ (})6 Δἀναηῃίασο 
ΟΥ̓́ΟΡ Ποῖ 80 8} 1} 680} Υγ, ἐπαὺ Π6Ὺ οοὐἹὰ πὸ Ἰοηροῦ πὶ βίδα Εἴ, Ὀὰΐ τότ οοὰ.- 
εἰγαϊποὰ ἴὸ δοκπονϊθᾶρα {86 αἰνίηθ ῬΟνΡ ὉΥ ΜΕΘ [6 γ7ῦ88 αϑϑιϑίθβα, Μοβεβ συῃ- 
ἀυοιοα {86 18γδο} 168 ᾿θγουρσὶ ἰμ6 ἀδβογί ; δϑϑυσίησ ὕδοπὶ ἱμαὺ 10 {ΠΥ πουἹὰ Ὀο 
οὈοάϊοηΐξ, [6 Υ βου ὰ δηΐοσ ᾿ηΐο [86 ΒΆΡΡΥ ἰδῃὰ οΥ̓͂ Ῥγομηΐβθ, Ὑυ ῖς ἢ {Π|6 ΒΓ ἐὸν 5 
ϑιι 8 }} 7 υηαογβίοοα ἴοὸ Ὀ6 ἃ ἴγρ6 οὗ {Π| οἴογπαὶ δηὰ οοἰ βία] Κἰησάοπι, ἴο τ ἢ 186 
Μοβϑίδῃ νγῶϑ ἰ0ὸ ὀρθῇ δὴ δηΐίζσαμῃοθ. Απὰ Μοβββ ἱπιογοθάθα ψτἢ ἴμ ΑἸπι ΒΥ ἴον 
ὑμδῖ σϑὈθ!]]οὰΒ Ῥοορὶα, ἀπά βίορροᾶ {μ6 τγϑῦμ οὗἁἩ ἀοά, Ὀγ ΠΠΙησ ἂρ 86 ὈγωΖθη 
βογρθηῦ ἴῃ [86 πι]άθγηθβα. Ὑμ6 ρθορὶα οουϊὰ ποῖ οἠΐον ᾿πῖο {Π6 Ἰληὰ οὗἨ ργοιηῖξο {1} 
Μο5868 νγᾶ8 ἀοδα---γ (86 ἀδαίῃ οὗ Ομ γιϑῦ “186 ἰϊηρσάοπι οὗ Βδανθῃ ν᾽ 88 ρθη ἴο αἱ] 
6] 1 νυ γβ.᾿" -- Βαΐ 9 Εδῦ8 πὰ8 ἀο] νογοα τ18 ἔγομῃ {Π6 [ΔΓ ὝΟΥΒ6 ΤΥΤΔΏΩΥ οἱ ϑαΐδη δὰ 
β'η, δηὴ Ηδ δαῦ68 Δι, ἡ ὯΟ γα γ ὈΘΙΐανθ ἐπ ἃἰπι πᾶ ὑπο ρηθαϊγ σορθηΐ, ἥγοσι (ἴα 
σαϊο, εἰ ρόσον, ἀπά 6 ρυ ἸΒμμχθηῦ οΥ̓ ἐλοὶῦ δῖπβ. (Μϑιῖ. 1. 21.) -- {6815 Ὁ γῖϑὲ 
ολοῦ Οὐ ΟΥ]}] Βρ  ΓΙ8, ππὰ σοοοϊνοὰ {μοὶ ΔοΚπον ]οαστηθηί8 Ὀοῖἢ οὗἁἨ [Π6 ἀϊρηϊν οὗ 
.ι15 παΐατα ἀπὰ {116 ἱπηρογίδηοο οὗ [15 πηϊξβίοη, Ηδ τγὰιβ 1τοὰ ὉρΡ οὔ (δ6 στοβα, πὰ 
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τγ88 {π6 δίοῃοιμοῃς 0 ἴ[Π6 Ὑ Ποῖα νου. ἘΔ μῺ5 δ᾽8ο Ὁσουρῶῆῦ 1Π|6 ἀπὰ ᾿πληλον ἈΠ ΠΥ 
ἴο ᾿ἰσ. Α,8 ΟὟγ [Ὀγουμποσ, μ6 Βαῖ οπίογοα πο πράνοῃ, ἰδὲ βογα ἢ ͵8, ὑπο γα 
᾿ν 18. (0]] Οοὐτο 5 ΤΩΔῪ Ὀδ 450 (Η6Ὁ. νἱ. 20.. ᾿χ. 24.; Φοβη χὶν. 2, 8.): δπὰ 88 δὴ Αὐοοςαίεα 
.8 δυϑῦ' Ἰνοί ἴ0 τηδῖα ἰῃιΟΥ  β8: 0. [ῸΓ 81} ἱμαῇ σόα υπὶὸ ἀοα ὈΥ δἰπι. (1 Φοδῃ 1}. 
].; ΗΘ. νἱϊ. 26.) 

Μοβεθ8 ὙΤΟΌρΡΗΪ 8 ρτοαΐ γγ οἱ ΟΥ̓ τηΐΓΆ 6168, πὰ ἴῃ (815 ῬαΥ Ιου ]ΑΓ ἴΠ6 ῬΑΓΑ]Ϊ6] 18 
ΤΟΙΏΔΥΚΑΌΪΕ ; βιηςα Ὀθβι 68 ΟἸ ιν ϑὺ ἐλέγθ ἀγοδ6 ποί α ρῥγορλεοίῖ ἴπ 7εγαοῖ ἰϊλο εἰπίο λῖοδοα 
τὐλοπι δε 7 ογα ἄπεισ ὕασε ἰο ὕασε, ἐπ αἰΐ ἰλ6 εἰρπϑ απα ἰλε ισοπᾶογ8 υλ᾽ἱοὺ ἰλο Ζονά βοπὲ 
λὲπι ο ἄο. (Ὠδυῖ. χχχίν.) Μίοβϑϑ γγ88 ποῦ ΟἹΪΥῪ ἃ ἰδυγρίνου, ἃ ρτορμοῖ, δηὰ 8 ΤΌΣΚΟΣ 
Οὗ τῖγβο 68, Ὀυὺ ἃ Κη πα ἃ ρῥγὶοβὶ. Ηδ 18 οδ᾽ δα κίησ (θ οι. χαχῆ. ὅ.), δηὰ Βα βὰ 
Σηδορά, ἰπουσὰ ποὺ (86 Ρομρ, δηὰ {86 σόν, δηὰ (Π6 βοορίγο, γαῖ [6 Δ ΠΟΥ Υ οὗ 
ἃ Κίησ, δη γὲ8 {Π6 ΒΌΡΓΟΠΙΘ τιλρὶβίγαῖα ; δηὰ (Π6 οἰἕοας οὗ ργοϑὲ 6 οἴὔδη Ἄχ ογοϊβαα, 
Τῃ 411 8686 οἴἶδορβ {86 γϑβϑοι δηοα Ὀούνθοη Μόοβοβ δηὰ ΟἸσιδὶ ὰ8 δι υϊ Κίησ δπὰ 
Θχδοῖ. 

Μοβοβ ἴδ (δὰ ροορὶθ πιϊγδοῦϊουβγ ἴῃ ἴπ6 τ] ΔΟΥΠ 688 --- ΟὨτΙδὺ ἢ Ὀτολὰ απᾶ 
χα ῖ1}} ἀοσίγιπο ς δπὰ {π6 τοδῆπα Ἡδιοὶ ἀοβοθηάοα ἔγοση ἢρᾶνοη, δηὰ ἴΠ6 ἰοανο58 ΒΟ Ὦ 
ΟἸιγῖϑυ πιὰ  υἱρ 116, σοῦ α ΡΓΟροΓ ἱπιασαβ οὗἩἨ 186 Ββρὶγιξυδὶ ἐοοὰ σι βιοῖ {μ6 ϑανίοιγ οὗ 
{86 πουῦ]ὰ θοβίονθα ἀροη 813 ἀϊδβοί ρὶ 68. 

Μοβ68 δχαργ}ββὶν ἀθοίδσγοβθ, “ ΤΊ|δῦ ὃ 5114}} οοπὶθ ἰο ραβ88, ὑδμαΐ Ὑπβοβοῦνοῦ Ὑ1}} ποῦ 
Ἀδαγ κα ΠΙῸ ΤΑΥ͂ νοτὰ8 ΒΊΟΝ {86 Ῥτορμαὶ 8Βῃ4}} βρθαὶς ἴῃ ΠΥ πδᾶπιθ, 1 Μ01}} σα γθ 
ἴ οΥἩἉ δἰτα." ΤΠα «6 ν»:8 το)οοϊοα ΟὨγίβι, δηὰ αοάἂ το)οοϊοὰ ὑπθ6πι. [ἢ 1116 σσβοὶς σουγβθ 
ΟΥ̓ [πὸ Ὠίδίογυ οὗἨ (6 68 {Π6 γα 18 0 ᾿ἰπβίδηςα γθοογάθι, σι θγα, ἴῃ {86 οΆ86 ΟΥ̓ α15- 
ΟὈθα θῆσα ἴο [86 ὙΥΓΏΪΠΩΒ ΟΥ δά νίοο οὗἩ Δ}Υ̓ ρῥσοροῦ, 5.6 ἢ ἰογτὶ 016 οΔ]απλ} 168 Θηβιιοα, 
8 {Π|ο86 νυ ὶοῖ {ο]]ονσοὰ 1.6 το) δοϊϊοη οΥ͂ ἐϊε Μεβϑιδι. Ὑὴὲ ονοΓΊΒΓΟΥ οὗ ἴΠ6 «ἐν ]Ἐἢ 
Θηρία, ἴ.6 ἀροϊγασίίοη ΟὗὁὨ 50 ΤΩΒΗΥ «96 078 αὖ 1116 βῖορα αὖ ογυβαίθαι, ἴδ αἰ δρθγβίοπ 
οΥ̓͂ (88 δυγνίνϊησ Ρθορὶο, απὰ {μ6 ἔἰβιοῦν οὗ (86 δενγβ ἀοσῃ ἴο ἴπ6 ργοβθηΐ (ἰλγΥ --- 
Οδ᾽ απι 65 Ὀαγοηὰ τηθᾶϑυτο δπα Ὀογοπὰ δχδηρῖο --- Ὁ] 416 τ[ῃ6 ῬΓΟρΡΏΘΟΥ οὗ Μοβ68. 

(ν.) 44 ὠ ἐδδ εἰγοιπιδίαποοα ΟἹ λὶδ ἀδαίλ. --- οδο8 αἀἰοὰ 'ἱπ οὴ6 βθῆ88 [ὉῸγ ἰδθ 
14 1168 οὗὨ δἷ8 Ῥθορίθ ; 1ὰ νγὰϑ ὑμεῖς σοῦ θὶ Ποη, οἷ νγᾶ8 [86 Τσοσαδίοη οὗ ᾿[ἴ, τυ ΒΙΟἢ 
ἰγεν ἄονῃ ἴΠ6 αἰβρίοαϑισα οὔ αοα ὑροῦ ἰδεπὶ δπὰ ὑροη δἷπὶ: “ ὙΠΟ ]οτγα, ̓" 58]α 
Δοβοϑ ἴο ὕπθπὶ, “" ὙῶΩῸ8 ΔΠΩΤΥ ὙΪΔ 26 [ὉΓ ὙΟᾺΓ Βα 68, βαγίηρ, Τ ποὺ 8Βμ8}0 ποῖ ρὸ ἴῃ 
{6 ν, θαΐ τοὺ 8810 ἀϊ6.᾿" ΓΗ ϊ. 87.) Μοβεϑ ἱδβογοίογο σοπῦ ἂρ ἴῃ {π6 5. 
οὔ τμ6 ροορὶο ἴο {86 ἴορ οὗὁἩ Μουπὶ Νοῦο, δηὰ {μογὰ πα ἀϊθὰ νίθη ἢ 6 τῦ8ϑ9 ἴῃ μογίθοῦ 
τἰσουν, “ τ θη [8 ΟγΥ6 Ὑ88 Ὡοῦ ἀἶπι, ΠΟΥ 88 ΠαίυΓΤΑΙ ἔογοθ δθαϊοα,"--- ΟἸτῖϑὶ δυβετοὰ 
0 {6 81η8 οὗἍ τηθπ, δηὰ νδ8 ἰοὰ ἀρ ἴῃ ἴπ6 ργϑβθησα οὗ [Π6 ρϑορῖβ ἰο ΟἉ] νΑΓΥ, τ ποτα 
ἢ6 ἠϊοὰ ἴῃ (Π6 ἤονγου οὗὨ ἢ15 αρὸ, δπὰ ῇθη 6 γγᾶϑ ἴῃ ἢ ἷ5. 1}} παίαγαὶ βίγοηρί. 
Νομοῦ Μόοβοβ ποῦ ΟἸ γίβῦ, ἃ5 (ᾺΓ 88 Ὅ1,6 ΠΙΑΥ͂ ΟΟἸ οὐ ἔγοπι βδογοὰ ΒΙΒΊΟΥΎ, ΟΓΘ ΕΥ̓ΘΡ 
βίο κΚ οΥ [810 ΔΠῪ ὈΟΔΙΪῪ ἀδοαΎ ΟΥ ᾿πδγηλγ, πο πσουἹὰ ἰᾶνο τοπάθγοὰ ἴπθπὶ ὑπβί 
ἴον 186 το 5 {ΠΥ ἀπάογπθηῖ. ὙΠΟ βυβογίηρβ τ γὰ οὗ δποί]ογ Κίπα, 

Α8. Μοβϑβ ἃ [16 Ὀδίογα 18 ἀθδὶῃ ργοπιίδοὰ τπ6 ρθορὶα ὑμαὶ ἀοά τννυουϊὰ ταῖβα ἔμ πὰ 
ὼρ ἃ Ργορ μοῦ Κα πηῖο Ὠϊπ156---- 80 τίσι ἰδ κιης ἰοᾶνο οὗ ἢἷ8 ΔΗ] οὐδ ἀἰβοῖ 0165, ἰο]ὰ 
186 πη, 7 ισἱϊἑ ποί ἰδασθ ψοῖι συπιίογ(ἶοα5 : 7 ιυἱἱϊ ταν ἐλὲ αίλεν, ἀπά ὧθ ἐλαὶϊ ξὶυε νοι 
αποΐλεν' Οπιζυτίεν. τ θὰ χὶν. 18. 16.) 

“19 τη ΐ8 δια δ δηα σογτοβροηάάθησθ, ᾿π 80 ΤΩΔΠΥ͂ ΑΓ σαἾΪΑΓΘ, (Π6 οἴἶεοϊ οὗ 
τηοτα σἤδηςα ἢ βαγ8 Ὦγ. Φοτγίίη, ἴο τ βοτὶ νγ6 8.6 ὈΥΪΠΟΙΡΔΙΪΥ ἱπαοὈϊοα ον ἴπ6 ᾿γα- 
οράϊπα οἰγουπιβίαποοϑ οὗ τοϑοιίβηοο Ὀοίνθοη ὅ9}6905 ΟἸτὶδὶ δπὰ (86 τοδὶ Ῥγορδοὶ 
δηά 1,ομ δδῖον οὗ {Π6 «6:08 : --- "1,6 18 δοδγοὶ 8}} (}λ:6ὰ τεοογᾶδβ οὐὔ υὑπίνογβαὶ Εἰ ΒΟΌΣ, 
απ Β66 [ἢ τὸ οδη ἤπά 8 τηϑη ὙγΠ0 τῦ85 60 ἰἶκα ἰο Μοβϑϑθ δ8 Ὁ  γίϑίὶ νγα8. 1 τὸ σλπποῖ 
ἢπὰ βυς 4 οπο, ἔβοῆ νὰ ἰ'ίανο ἰουπηὰ πἷμλ οὐὗἨ τσ οπὶ Μοβοα ἴῃ (86 ἰανν δηὰ (86 
Ρτορίιοῖθ ἀϊὰ ντῖϊοθ, ἴο Ὀ6 68ι8 οἵ Ναζαγοιμ, ΤΗῈ δον οσ ἀορ. 

82, Το Μεοβείαἰ, τρας ἰο ὧς α Ἴδαολιεῦ, τοῖο τσας ἐὺ ἐπδίγιιοί απαὶ 6η- 
ἰἰσἠέοπ πιέη. 

(..) Μεεδίανι ισας ἰο ὃς α Τεασλογ. 

ῬΠΟΡΉΚΟΥ. --- [δ8. ἴχὶ. 1. ὙΠῸ 1ογτὰ Βα αποϊπιοὰ πὸ ἰο ργοαοὶ ροοᾶ εἰ πρ8 

1 ψοτγεῖπ 8 Ποιά ὁπ Τὐ ο] δ ἀδίσδὶ ΕΠΙΒΓΟΥΥ͂, το]. ἱ. ΡΡ. 185--- 150. δεςοπὰ οαἀἰϊτοη. 8.66 
αἶδο Βρ. Νονίομ᾽ 5 Π)δβοσίδιίουδ ὁπ ἴπ0 Ῥτορβοςίοθ, νοὶ, ἱ, Ρρ. 90---101. Ιοπάοη, 1793, 

πίη οὐἀπίοη. 



δδ8 ΤῬΡγοαϊοξίοης πὶ ἐδ Οἱά Τοείαπιοπέ 

πηΐο 86 πιοοκ. --- 168. ν. 185. ΑΙἸΙ (Ὦγ ἀρα γα 8Δ}3}} Ὀ6 ἐαυσὴέ οὗ 86 1,οτά, --- ῬρεαΩὶ, 
ἰχχνῖ!. 2. ΟΕΣ] ν}}} ὀρθὴ σὰν ταοαί ἰπ 8 ραγαδίο. 

ΕὙΔΣΊΣΜΕΝΤ. -- Μετ 1. 14. 96 81}.8 ΟΒπη6...... ϑαολίπρ ἰδ6 Κίηρσάοπι οὗ (σά. ---- 
1υκα νὶϊ. 1. Ηθ ποηὶ [σουρθουῦ ΟΥΟΓΥ ΟΥ̓ 8ἢ ΥἹ ἈΒῸ, ῬΓΡΔΡΝΙΝΘ, δηὰ δῃον) 
16 σἰαὰ υἰάϊηρ οὗ 186 Κίηράοπι οὗ (σα. --- ΜατΚ νἱ. 6. δ πϑηΐ σουμπὰ δου 
186 ν᾽ !]Παρο8 ἐδαοσλίπρ. --Ἴ ακο ἵν. 16. 44. Ἠς ἀπ Ὰ ἴῃ δαῖγ δγῃδρορυθβ; δπὰ ἢ 
»τγεαολεὰ τὰ 16 δΥμιαβοβυοδ οὗ 8}1166. 866 αἷ8δο δίαιϊ. ἱν. 28., :χ. 8δ. ; Μασγκ ᾿. 38, 
99. --- Μίαιι. χὶ. δ. ΡΟΟΣ μαᾶυθ ἴμ9 ἀοβροὶ φγϑαολεα ὑπο ἔβοπι. --- Μαῖὶ, χιὶ, 84. 
ΑἹ] (686 ἐμ ρ8 βρακα 6βὺ8 απο 186 τυϊαλο τὸ πα αὐυῤὸι δηὰ σου ἃ ρασαῦὶα 

Κα δ ποῖ υηΐϊο ἰδοῦ, ἐμαὶ 10 ταῖσμὶ Ὀ6 ἐυ18]1ςἃ τ ΠΟ τγᾶϑ ρόκοι ὉΥ ἰδ6 ῥὑγο- 
βῦ. ΒΑΥΪηρ, 1 Ὑ}} ορθὴ ΤΥ τοουΐ τἰ ἢ γα τηνι Ἀρας τὲς ἵν. 88. ὙΠ τοδηγ δυο ἢ 
Ῥαναδῖεε ϑρακα δὲ ἴ8α νογὰ υπῖο ἴβθπλ. Τδο [οἸ᾽ονίηρ [180 οὗἨ ῬδγδΌ 68 πιδῪ βεγνθ ἴο 
"Πδίταία 116 ργορδοίϊς Ἄομδγαοίοσ οὗ 86 Μοββίδῃ 85 ἃ ἴδδοβοσ: 10 ἴδ Ὀογζονγοα 
ἴτουῦ Μγ. Ασοδάρθδοοῃ Ναγθβδ᾽β ἡ Ἕγαο υ οὗ (6 Ευδηρο δί8 Θοαιοηδιχαίθα, ὑρ. 287 
--Ε]2ἠ89.:- 

. ΟΥ̓ τ1δο ΒΙηὰ Ἰοδάϊηρσ 1δο ΒΙ᾿πὰ ΘΦΟΦΟ0ΦΦ960ο θΘοθουοθθοθΘθΘϑΘοοΘοΟΟΘΘΘΘΘΘΘΟΦΦΟΦΘΩΘΟΘΦΘ60Ο9Φ6 χὐὺκα γἱ. 

Φ Οἵ ἰδα Ηουδβα νυ ΟΏ δ Ἐοοϊκ ΦοοθϑοοθοοΘΟοΘΟΟΘΟΘΟΘοθθοσοΘΘθοΟοΘθΘοΘΘοΟΦΟΘθΘΟΩΘθΘΟ ΔῊ νυ. 

Ἢ ΟΥ̓ {Πα πο ὨοΟΌΓΪΟΓΕ ΦΟοουνονθφοοοοοῦθ φΦοουοοοοθθοοοοθοοοοοθοοθοοθοθοουοουονθοοοόοφοθθθθ Ιιακα ΥἹΪ, 

Φ ΟΥ̓ {6 ΤΟ ρδι Ων δι οη 86 φΦθοοοοϑϑοθοθοοῦοο φϑφοροθοοοοθοοθοθθοθοθοθθοόοφθθοθθ πρπάι ἈΠΕ 

[ ΟΥΓ {8 τοῦ Μδ8ῃ δά Ἦΐϑ ψ8]Ὲ Τρ δυο ὲ τον εν ον νυ ϑὺ νυ ὁ υυεν νι ννς ἘΠῚ {: χΙΐ. 

ΟΥ̓ΤΠ6 Ἰ,ογὰ σοϊαγηϊης ἔτοπι ἃ ΥΥ οὐ ἀϊηρ,.......... οοοοοοοδοοοοοοοοοοοο.... [ὉΚ6 ΧΙ. 
. ΟΥ δα Ὀάγγοη ΕἾΝ -ἴσαθ. ον. ὁ οο ον οοοοοσο νου αὐδιεσελ ον ἐνοννὸ υὐόνον ὑοϑος εὐόνυχον . [ἀκα χῆϊ. 

Μαῖὶ. χα. 
ΟΥ̓ {ὴ6 ΒΟΟΣ ΦοοοθοθθοοσθοθοοθουθοφΦοοθοθοθοοθουοθθοοοοθθοθοουθδοοοθθοθοφθοοθοθθο Ἐς: ἦν. 

δ ὦ ὦ ν»Ὁ 

ΓμΚ6 νἹ]. 
:- ΟΥΟ ΤΑΡΘΑ τες ος ον φονζυνοένενενους εὐ οον νυν ρθε τεσ εἰρωνοὐονιεῶφο δ θοὶ οὰότς .. δὲ ἃ εἴς ἘΠῚ; 
Μ Οἴ {6 δορὰ ΒΟΥΤΓὮ .. ««οφοοφοοοοοουυοθουοροοοθοοοοθοοθφοθθοοοοοοθοοθοοφοθθοοοοσδοδοο τ πῆς ἷν. 

τῖ. χὶϊὶ. 
}]. ΟΥ̓ {86 Μυρίανὰ δορά... φοουσροθοδοοθοο φροοοθθοοδθοθόοθοοθθθ ΦοοθοοθΘοΘΟΦΘΟΘΟθΦ6θ80 Με ἦν. 

10. Οὔ ΘΟ. Τοδαν δῇ. ἐἰνεςςς κου ν κρυζων ον ὐ ροῦν οὺ νον οὐ δζυνὸς ρὸν όνευνς,ουυνύσέενο.. Δδίδίξ, ΧΗ 
18. Οὔ το ἰὰ ΤΊΘΒΒΌΣΘ .... «9 ὁ... οοοοοοοσδοοοοοοδοδονοὐσοοοδο οοοοοοοσοοοοοοο...ω..Ύ [ὈΪα, 
14. Οὔ μα Μογοδβαηΐ βοοϊκιηρ ΕΘΑΓΪΒ.... «ον κοο νον σοο σου σου οοδοϑοοοοο ον οοοοοσο.. [ὈΙα. 
156. Οἔιδὰ Νοῖ οδδὶ ᾿Ἰπίο ἴπ6 3568...... ὁ... ὁ οο οοοοοοοοοοοοοοοοοροοὐοοοοοοοοοο.... [Ὀϊα. 
16. Οὗ με ροοὰ Ηουϑοβοϊθῦ.....9..666 6 ὁὁ6 οοοοοσ οι σοοοοοδοοοοοοονοοοοοοοιδοοοο. ΔΙ, ΧΙϊὶ, 

Μδιί. ᾿ἰχ. 
17. ΟΥ̓ τ6 πον ΟἸοίἃ δηὰ οἱὰ Οδγιωδῃξ ......... 0 οοοοοοοοο ὁοοοοοουοοσουοοονοσου [μὴ Ἰὶ. 

[υΚὸ ν. 

Θώ Ὁ 10) Οι με 

Μαῖς Ἰχ. 
18. ΟΥ ἰδὲ πον ἸΥ δ απὰ οἱὰ Βοίε68... «ον ον νου υνοσου ευσονονονενοννννενον ὦ Μαεκ ἰἰς 

Κώ6 γν. 
19. ΟΥ̓ τμο Ῥίδμὶ ποὺ ρἰδυϊθα ὈΥ (ὐοὰ....90 κ..οοοοθο κροοοοοδο οοοοοοοοοοοοοον. Μαῦϊ, χν. 

20. ΟΥ̓ [86 Ἰοβὲ 5[66Ρ... φΦοϑϑοδϑοϑυ ὁοοοσουθοοοοοοοοθοροθοοδορθθοθορθοθοθοοθοοθοοθοοοοοῦθο ΠΌΣΙΝ 

ὡΙ. ΟΥ̓ ἐδ6 πηογοῖ ἢ} βου νϑ ἢ... ...οοο ον οοοοοοοο οὐοοδοοοο οροσοοονοοοοοοοοω... ΒΜήδί χν ϊὶ. 
22. ΟἴἸδ6 δδοριογὰ δηὰ 86 Κ'[66ρ. .. «ὁ... .οο οοοοοοοσο ον ουσοδδο οοοονοδονοουο. ΦΌΒΗ Χ. 
28. ΟΥ̓ ἐ)6 δι) δυὶ [Δ}...... ὁ. νον οσοοο οἰ δον νος οὐδ ὺϑεύν υούνιώξον ἐν νον ἐρνύνυνοῦ. ζ  κούχι 
24. ΟΥΓΤΒ6 Ουοσϑὺ σδοοδίηρ ἰμ6 Βισβοϑῦ ϑιθδῦ. 9.0 .ουνοουοοοοοοοοοοσοοοο........ [0Κ6 Χῖν. 
2δ. ΟΥ̓ ρτοδὺ ΘΌΡΡΕΓ ... 966 6. οοοοοοοοοοοοοοον ἐδ οοα νονδοοούνο νον ον οὐδ οονεονονουν Τοϊά. 
26. Οὕ δα Ὀυϊ]άϊηνρ ἃ ΤΟΥ͂ΤΟΣ ...... «οὐ. οοοοοοοφοο σου σοοδοοοο σοοοοοοοοσοοοοσοιοοο.... [ΌΪα. 
27. ΟΥ̓ τὴ9 Κίπρ' ργϑρδγὶηρ ἴον ΥΥ̓ ΔΓ .9...ὁὁ.οὸ ἐόν οοοοοοοοοοσοοοο οοοοοοοοοοοδοοσσ 1014. 
28. ΟΥ̓ 16 861 0......νοουνο νον οοοο διὸ νων νον τὸν οφυνωφο σις νὸν ΕΤΥΕΡΕ Σ ὙΓΝ .......0. 1014. 
29. Οὔ τ.)ὰ ΡΙοςο οἵἉ β΄ :ἴ νοῦν Ἰοβῖ.... 9.0.0... οὐ εν ύοὸ νὰν ὐο δὰ οὐδὸν ὸν ὁ εὐνρα εὐνυδα 2 ΜΚῸ αν. 
80. ΟΥ̓ ἰδὲ Ργοάϊγαὶ ϑοη...... ὁ. νον συ το οο κοοοοοσοοοοοδο σου ἐνονανον οὐ κου υςζυφουῤῳ, 610: 
31. ΟΥ̓ἐδὲ υη͵υδὶ δίονυδγα.. ...... ὁοονόοο νυ σον οοο οοοοοοσοσοοο σου ΠΡ ΕΉΣ ἘΡΕΤ ΤΡ . 1Κοχνὶ. 
8.2), ΟΥ̓ τοῦ Μδὴ δηὰ 1 ἈΖΆΓΣΊΙΆ... . οὐ νον οονονοοοοο ΠΤ ἐξόώνον 1014. 
38. ΟΥ̓ 6 Μαβίοῦ σομηπηδηδιηρ 815 ϑοσνϑηζ. ον... ον ον οοο οοοοοοοοοοοοοοοοι.. [ΚΘ ΧΥΪ], 
842. Οἶδα υπὐυδὲ Φυᾶμ6 ἀπὰ ὙΥ̓ΤάοΥ,....... οὐν νον οοοοοοοοουοο οοοοοοονοοοονονο ᾿ΔὈΚΟΧΥΪΙ, 
856. Οὔτ ῬΒασίθοα δῃὰ Ῥυθ] Δ ......06.. 0. οοοοοοοοοοοοοοοοοοσουδοοονονοον.... ἔδΙα, 
86. Οὔἔτμο [μα ουγοῖδ δἰγοὰ δἱ ἀἰδογθηΐς ἨἩΟΊΓΒ.......0. ὁ... οοοοοοοοοοο.......0. Βδί(ϊ, ΧΧ. 



Ἰβεϊαἐϊσο ἰο ἐλς Οβὲέσεβ 9 ἐλε Δεδϑταλ. δδ9 

857. Οὔτε Τοη Ῥουπάᾶβ δηὰ Τϑῃ ϑογυδῃἝβ....... ὁ. .οοοοουοοσον ὁσοοο »ο.....00.0.. [μκὸ χΙίχ. 
838. Οὔ ιδα ρῥγοίεδβιηρ δὰ {86 τοροηςησ ΟΠ... 696. ὁοοοοοοοοοοοοοο.69...... ΒΑ, χχὶ. 

Μαῖι. χχὶ. 
99. ΟΥτδς πνὶοκοὰ ΗΠ 5ὈΔη ἀτθῃ ......... ὁ. οοοοοοοοοοοοοοδοοοοϑοοοοοοοοοοο νοι... 1 ΜΙΆΓΚ ΧΙ]. 

Κα χχ. 
40. Οἴ δε Ουοσείϑ Ὀἱάάδῃ δπηὰ ἐδο Ὁ οὐ ἀρ (ὐδυῃιθηΐῦ....... «ὁ. οὐ φόνον... Μαίϊ, χχίϊ. 

Μαῖι. χχὶν, 
41]. Οἵ δ6 ΕἸς-ἴγοα ρυϊιίηρ ἔογῖ ζΘΑΥΘΒ .... (ὁ οοοοοοοο6... ὁδοοφοοοοοοονο06... 7 ΜΙΆΓΕ ΧΙ. 

1μακο χχὶ, 
42. Οὕτδ6 ΤὨΪΟ ἴῃ {86 ΝΡ... ὁ οο νυ οο οοο ον οοοοοσοδοοδοσοοοοο σοοοοοοοοοονον.. Μαί ΧΧΙΥ. 
48. ΟὕτΠ6 Μδῃ ἰακίηρ ἃ ἰοηρ ΦΟΌΓΠΟΥ ... 9... οὐ οοοοοοοοοσοοδοοοοοοσοοοοοφο.. ΒΔΙΒΘΙΪ ΧΙ, 
44. ΟΥ̓ Πα ΓΔ 11 ἀπὰ υπΐδιι αι! ϑοσνδηῦ...... οοοοοοο δου οονοοοοοοονοοοοονο... Μίαίς, ΧΧΙΊΥ, 
45. Οἵ [6 Τοη ὙιΡΩΠΒ....οοοοοοο φοοοθορυθοθϑοΦο θΟθΟΟΟΘΦΦΟΘΘΟΘΘοΟΟοθθοδδο ΘοοθΦοΦθοΘθο Μαεαίι. ΧΧΥ. 

460. Οἵ {86 Τα δη δ... ..ς φοοοοο οφρεοθοοθοοθοοθΘοΟοοοθοοθοοθθοθοοθθοοθοοθϑοοροοθοΘΘθΘΟΘΘΘΦΘΟΘ9 ΤΌϊὰ. 

Ῥεγλαρδ αἷδο ἰΐλε 7οϊϊοιοίπρ᾽ πιαν δὲ αὐάεά: --- ΜΗ 
ὐα : ἰϊ. χὶ, 

47. Ομ] γϑη ΙΏ 16 Μαχΐεος ῬΙδοα φοοθθθοοθοθοθοο φουοοθφοοθοθθθοοοθθθοθθοθοοθθοοῦθθ ΕΠ Φ- Υ]]. 

Μαῖι. χὶϊ. 
48. ΤΡ δίτΟΏ Μίδη Κοορί πα ἢ ΤΤῚ Ἡουδβο ΦοΦοθΘοΟΦΟΟΟθθοΟοοθοοροΘθΘΟ ΘΟΘΟΘΟΘΘΘΘΟΘΦΟΘΘθΦ μων 1. 

Κα χὶ. 

(.) ἡΜεδβείαδι ισας ἰο ἐπείγιιοΐ ἀπά επϊἐσλέεπ πιθη. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂. ---- 188. ἴχ. 2. ὙΠῸ ροορία {μαὺ ταὶ Κοα ἴῃ ἀδγκηθδβ ἤδγθ δθθὴ 8 11 

ἱἰρσλῖ; 186} ἴδδὲ ἀπε] ἰὰ ἴμ6 Ἰαπὰ οἵ 186 βϑιδᾶον οὗἩἨ ἀδδίδ, τυροῦ ἴμθπλ Βδίι (μ6 ᾿ἰγαὺ 
8.1 π66, 

ΕΥΙΡΠΜΈΝΤΈ. --- Φοδη χὶϊ. 46. 1 διὰ) οοπὴδ 8 ἔϊρἠλέ ἰηἴο ἐπ6 νον], (Πδὲ ὙβΟδοΟνΟΣ 
θα αν ον οἢ τὴθ βιιουϊὰ ποῖ δίάθ 'ῃ ἀδυίζῃθβϑθ. (866 αἷδο Φόβῃ υἱῖ. 12., χ. δ.) --- 
10 Κα ̓ ,. 82..ΣΔᾺ ἐΐφλέ ἰο ᾿ϊριύδη (86 (ὐδηι 68. --- Αοἴδ χχνὶ. 18. Τὸ ορβϑῃ {δεῖν 6γε8, 
δηὰ ἴο ἑωυτῇ τδοιη ἔγοπι ἀαγίςηοβϑ ἴο ἐϊρλέ, ἀηὰ ἔγοιι [86 ρόνγοῦ οὗ ϑδαίδη υπΐο (οα. --- 
Ἐρδ. ν. 8. χω ψϑγθ βοιῃθί! 08 ἀμέπεα, Ὀυΐ ΠΟῪ δγὰ γ6 ἐϊφλέ ἴῃ [86 Ἰμογὰ ; να]ὶς 
88 οἰ ἄγοη οἵ ᾿ἰρδι. --α Αοἰδ 1]. 26. Οοἀ Βανϊηρ' γαϊϑοὰ Ἂρ 818 δοὴ 6 δι, δοῃΐ δίπι 
ἴο Ὁ]658 γοι;, ἰπ ᾿υΓ ΠΡ ΔΥΤΩΥ ΘΥΘΤΥ Ος οὗ γοῦ ἔτοιι ἴδ ἰὨ1}168. 

ὃ 3. 117 ισαϑ ἰο δε ἐδ δή[εε5αἦ, Ολγῖβέ, ΟΥ Αποϊπίεα 9 Οοά, 
ῬΒΟΡΕΚΟΥ. --- 88. ἴχὶ. 1. Τδα ϑρίγις οὗ ἴ86 οτὰ ἀοαἂ 18 ὕροῦ τι, θθοαυβα (86 

Ιοτὰ μωὰ αποὶπμίφα τχὰ ἰο ρῥγϑδεὶι σοοά (ἰἀϊηρθ ὑπο 186 πηθοκ, --- ΤΠ Δη. ἰχ. 24, 26. 
Τὸ αποὶπέ 186 πιοβὶ Βοῖγ, --- (6 λ[εκδιαλ ἴ1μ6 Ῥεῖποο. --- Ῥδδ]. Ἴχχχι 17. 1 Βανθ 
ογιἰαϊηθαὰ 8 ἰαπρ (ὉΣ τιὶηθ Αποὶπέεά. ὅ8ε8 4190 Ῥεᾳὶ]. ἰχχχῖχ. 20. δ]. -- Ῥβαὶ. 11. 2. 
ΤῊ τυ ]οσθ ἴα οουη961] ᾿οροίμοῦ δραϊηδὶ (6 Ιμογὰ ἀηὰ δραϊηδὶ [ι18 αποίμίεαά οσΣ 
Δοκεϊαλ. 
ΕΟ ΕΙΙΜΕΝΈ. -- “οὔη ἵν. 25. 42. 1 πον (δαὶ {6 οασίαλ οομλοῖδ, το ἰ8 

οὐ] οὰ τὰς Ολγέ. ὙΤῊΪ8 ἰ8 ἰπάοοὰ ἐδ Ολγίδέ. ---- νἱ. 69. ΥΥ6 Ὀοϊίονα δῃὰ δζὸ βυγο 
παῖ τποὰ ατὶ ἴα Ολγίδέ, [6 βοη οὗ ἔα ἱνίησ αοά. 8.66 αἷἶϑὸ Φοδιη χὶ. 27. ; Μαιι. 
χνὶ, 16. --- Μαῖῖ. χχυὶ. 68, 64. ὙΤΏὴο δἰχὰ ῥχιοϑὶ βαιά, “1 δάὐωγ ἰ8θα ΌῪ (86 ἀδιλν 
(οἄ, ιΒαὶ (οι 161} υ8 ὙΒοῖμον ἴθοὰ Ὀ6 (86 Ολγέδέ [886 ϑὅοῃ οὗ Οοά ;" “6508 δαὶ 
ὑηΐο ᾿ἶπι, “ Τῆοὰ ἢαδὶ βαϊ." 8506 αἷϑο Ματκ χίν. 6]. -- οί χνὶϊ. 28..Ὀ. Ηθ 
ταὶ ρ ΕἸ γ οοηνίπορὰ {8π6 “96ντβ, δηὰ ἐπαῇ ΡΒ] οἱ γ, βπονείηρ ὈΥ μι ϑογίρίωυγοβ ὑμαὶ “}ἐδβὺ8 
παϑ ἰδ Ολγίφί. 866 εἷδο Αοῖβ ἰχ. 22. δπὰ χυ]]. 8. --- Αοἰϑ 11. 86. [,οὐ 81} (Π6 Βοιδα οἵὗἁ 
Ἰεγαοὶ ΚΠΟΥ͂Ν αδβϑυγθάϊγ, ἐμεῦ Οοα μαι ἢ τηδάς (μαὲ βαπι6 6808 ψιθοπι γ6 αν σγυοἰβοα 
Ῥοῖἢ [,ογὰ δπὰ Ολγίδί. ---- ΡΒ]. 1...11. Ἐμαὺ ον ΣΎ ἰοηρσας δδου]ὰ οοηίοδθ (δὲ 6608 
Ολγίδέ ἰδ Ἰωοτὰ. 

84. Τῆε Μίοερείαν ιραϑ ἰο ὃε α Υϊεδέ. 
ῬΒΟΡΗΕΟῚ.--- αὶ. οχ. 4. Τῆου δγὶ ἃ γί ἴῸγ ὄνον, δος ἴ86 ογάϑνὺ οὗ Μοὶ" 

ζοίεκ (εἰτοὰ ἴῃ Ηοῦ. ν. 6., νἱϊ. 21.).-- Ζεοδ. νὶ. 15. Ηδ 884}} Ὀ6 ἃ »γίεδέ ἀροῃ [5 
ἰδ γοηθ. 
ἘΟΣΤΙΣΜΕΝΤ. -- ΗΘὉ. ἱν. 14. ΤΥ ε ἢανα ἃ ργοδὺ ἀιρὴ ργιἱοδί ἰμαῦὺ 15 ραββϑοὰ ἴηΐο {πῸ 

Βοάνθηβ, δοβδὺϑ (6 ὅοη οὔ ἀοὰ, (866 8180 ν]νῖ. 1.) --- ΗϑὉ. 111. 1., χ. 21. Οοπβίάον 
16 ἀρο8}16 δπὰ λίγὰ ργίοε οἵ οὐῦ Ργοίοδϑίοῃ, Ομ γίβὶ Ψε508.--- ΗΠεὐ. 1). 17. ΤΒαὶ ἢα 

ταϊσον Ὁ 8 ἐν ἐπα ἀπὰ (ἈΠ αὶ λίσὰ ργίοδέ ἴῃ Ὀϊπρβ ρογίαϊπίπρ ἴο ἀοα, ἰο πιᾶκὸ 
τοροποϊἰαϊίοη ἕο ἴπ6 βίη οὔ ἴ86 ρεορίϑ. ---- Η οὐ. νἱῖ. 24, ΤῊΪδ τηδὴ Ὀδσαυδθ6 ἢθ ςοη- 
ἐἰδυθι ἰῸΣ ΟΥῸΣ Βδίμ δὰ ἀπομδηροδθὶς ργίεσίλοσά. 



δ60 ΤΡροαϊοΐοπδ πὶ ἐΐιο Οἰἱά Τορίαπιοπέ 

ὃ ὅ. 7)ι6 Μοεοίαΐ τσαβ, ὃν ἐλε οβεγίπσ ὁ} ἀϊπιδοῖ αϑ α βαοτίοο 7ὺν ξἐπ, 
ἐο πιαζο απ ὁπα 0} δἴπ, 0 πιαλε γεοοποϊϊιαΐοπ 707 ἵἱπϊημείψ, ἐο πιαῖε 
γιόπὶ λοῖψ, απα ἐο (ἀεείγον ἰδέ Ροισεῦ ὁ ἐλε ἀευϊὶ, 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- 188. 111}. 6. 10,1]1,12. ΤΊ 1,ογὰ πίῃ ἰαϊά οπ ἀϊΐπι ἐλ ἱπέχαϊέν Οὗ ὡς 
αἷϊ. ὙΒου 5818 πιδῖκα 818 δοὺ] δὴ οὔεγίηρ 70᾽ δἰπη. Ἠσς 588}8}} ἤθασ {πεῖν ἐπέψαζέεεε. 
Ἠᾳς θαᾶτα δα δὲπ οὗ τβδηγ. --- Πδη. ἰχ. 24. Τὸ Μηπιδὰ ἴθ ἐγαπαρτοδείοπ, ἴο ταδῖκο δὴ 
οη ΟΥ̓ δἴπ8, δὰ ἴο τῆλ γεσοποϊϊιαξίοη 7οτ' συμ, ἀπ ἴο Ὀγίηρ ἴῃ δὴ θυογ αὶ 
τὶ δουβηθ88. ---- ὕ6η. 11]. 16. 10 ((δ:|ι8 δοεα οὗἩ [86 ποιῆβδῃ, [86 ῥχοιιϊβϑοὰ λέδδϑι 
8}}8}} δγμῖϑ6 (ἢ γ (δαῖδῃ᾽ 8) δά. 
ΕὙΧΕΙΧΜΕΝΈ. --- Ερἢ. ν. 2. Οτῖϑυ δ ρίνοῃ Εἰ πΊβ6] 0 δ, ΔῺ οὔεγίησ, δῃᾶ ἃ 

δασγίῆοα ἴο ἀοά. (βοο αἰδοὸ 2 Οοσγ. νυ. 2].; Β πὶ. υἱῖ}. 8.)---Ἰ Φοδη 1. 2. Ης 15 ὑπὸ 
γγοριπἰαϊίοπ ἴῸΥ ΟἿΓ 8118. --- ΗΘὉ. χ. 14. ΟὨγῖθῦ, στο σγουρὰ {86 οἴοσαὶ ϑριγες 
ἀγεγοά λἰπιδεῖ  πιϊμουΐ βροῖ, ἰο ἀοά. ---Ἰ Ῥεῖ. 1.19. Πεαάσεπιδά ---- τῦ ἢ ἴ86 ργθοίοιυβ 
Ὀϊοοὰ οΥὨ Οσιβί, 48 οὗ ἃ ἰαηι σὶϊπουΐ ὈΪΘμν ἢ. --- 1 Ῥοῦ. "]. 18. ΟΕ χίϑε δαί οὔοθ 
Βυ γοὰ [ὉΓ 5᾽η8, μ6 ᾿υϑὺ (Ὁγ (Π6 απ͵υϑί. --- Η 60. χ. 12. ΤῊΒ πιδη, εαἴἴοσ Βοὸ δὝαὰ 
οδθγοὰ οποὸ ϑαογίγοθ ἴῸΓ 5. Π8, [ὉΓ δυδὺ βαῦ ἀόστῃ οὐ ἴδ6 τρδῦ Βαπὰ οὗ ἀοά.--- ΗΠ Ὁ. ἰχ. 12. 
ΝοῖῦμοΣ ὈΥ μα Ὀ]οοὰ οἵ ροαῖβ δηὰ οαἶνϑϑ, Ὀὰῦ ὈΥ δῖ8 οσσῃ Ὀϊοοὰ δὰ δηΐογοὰ ἴῃ οποθ 
ἰηΐο {86 ΒοΙγ ρῥἶδοδ. --- ΗθὉ. νἱῖ. 27.  ο Ὡδϑάδι ποῖ ἀδιΐγ, 88 18ο86 μισὰ ρῥγίοβίς, 
ἴο οὔκ ἊΡ βδοσ ἔσθ ἤγβι 0Γγ ὶβ ΟἾΤ 81η8, δηὰ {θη Ὁ μ6 ρβορ θ᾿; (Ὁ τὴϊ8 δα ἀϊὰ 
οὔοθ σοη δα οἴεογοα ἊΡ ΒΙπ]56 1, --- ΗἩοὉ. 1χ. 2ὅ, 26. Νον Ῥώ τ΄ Βα Βῃοιυϊὰ οὔ Γ 
Εἰ π1861 οὔθη, 89 ἴ86 διρὶι ργίθϑδυ δηΐογοῖ ἱπίο {Π6 Βοὶγ ρίδοθ ΘΥΟΥῪ γὰρ σι ἢ ἐπα 
ὈΪοοὰ οὗἉ οἴμοσβ. Βυῦ ποῦγ, ὁποῦ ἴῃ ἔμ6 δῃηὰ οΥ̓͂ {Π6 ποτα Βα 86 ἀρροδγοὰ ἴο γνὰας 
ΔΎΘΥ 810 ὈΥ ἴδ6 δαογίβοο ΟΥὙ ἀϊπιδεῖ, ---- Φοθ 1. 29. Τ 6 ἰατὰὺ οἵ ἀοα, δὶοὰ 
αισαν ἐλ δῖπ οἵ ἴ886 σπου]. ---- Αοἴβ ν. 8]. Τὸ ρῖνθ σερεπίδῃσα ἴο ἰβγδοὶ δηὰ ζυγρίδε- 
μ688 ΟΥ̓ἁ δῖπ8. ---Ἰ Οοτ. χν. 8. ΟὨτιδὶ ἀἰοαὰ ,ο" οἷν 8ὶπ6 δοοοταϊηρ ἴο πε ϑοτγὶρίυγοι. --- 
1 ΨΦοϊιη ;. 7. Τα Ὀϊοοά οὗ 6808 ΟἾγτιϑῦ δὶ5 ὅοη οἰδαπβοίλ τ ὕγοπι αἱἷὲ δίη. ---- Ἔοτα. 
γ. 10. Υ7ε ποσγὸ σχγϑοοποϊϊοα ἰοὸ ἀρὰ ὈΥ [6 ἀραὶ οὗὨ 818 ὅοη. --- 2 Οον. ν. 18. Βο 
Βαῖ γϑοοποιίϊοα 8 ἴο Ὠϊπι56}} ΌὉΥ “688 ΟἸ σι βῦ. -- (οἱ. ἴ. 20. ΒΥ δία (ΟΠ γὶβι) ἴο 
ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 8}} τσ ἀπο ἰηΒο] ἢ, --- ΗθὉ. ν. 9. Ηδα Ὀδοδια [06 δαΐδον οἵ δαϊναδίοικ 
ὑπῦο 411 ὑθῖι {παι ΟΌΘΥ Βἰπι.---2 ον. ν. 16. Ηδ ἀἰρα ἴον 4}1, ὑπαὶ 186} ν᾿ ὶς ἢ [να 
Βμουϊὰ ποῦ Βοποοίοσι ᾿να ἀπῖο ἰμοτηβοῖνοθ, θαΐ αηἴο δἰπὶ τ ]οἂ ἀϊοα ἴῸΓ τμθν. (566 
8150 οι. νἱ. 10--.12. ; 1 ΤΠ1688. ν. 10.)-- 1 οι, 1᾿. 24. 7 8ο δ8 οσσῃ 86] Ὁ θᾶσα ουὖγ 
Β1}8 ἴῃ 18 οὐ ὈΟΑΥ͂ οἡ {{πθ ἔγθθ, ὑπαΐ τοθ, Ῥαίησ ἀεδα ἰο βἷη, δλοιραὶ ἰἶἴσε ᾿πίο γὶρ ἀἂϊ- 
θοτι5η488. ---- ΤΙ, 11. 14. 7ὸο ρανα Βἰταβοὶ  (ὉΓ 8, ὑμ8ὺ ἢ6 πρὶ γράδοπ ἐς ἤγονι αἴ 
ἐπϊφμίίν, απ ραυ Ὗ απο Εἰ πι5ο ἢ α Ῥοοιιδίαν' ρεορῖδ, Ζραίοιι Οὗ ροοά τοογκε.---Ἰ Οοτ. ν].20. 
Υο ἅγὸ ὀομισλέ πἰτἢ ἃ ρῥτίοα; ἱμογοίογο ρίογύῳ (αοὰ ἱπ γουτγ δοάν απα ἵπ ψοι Ἔρίτιί, ισλιολ 
αγὸ Οοὐ"4.---ο Ῥεῖ. ἵν. 1, 2. 4.8 ΟἸ γι 88 ϑυβαγθα (Ὁ 8 'η 1Π6 Η.65}), ἄστὴ γουγβοῖγοα 
ἸΚονν δα τὶ {86 586 πιϊηά : ἕον δα {δῦ Βαιἢ βυδεγοὰ ἴῃ 186 Πεβἢ Βαϊ σορδϑοὰ ἔγοιῃ 
βίη, ὑμαῦ Βα 0 Ἰοηροῦ ββου]ὰ [να ἰδ σοϑί οὗ 18. ὑπ ἴῃ (6 ρθη, ἴο (ἢ ᾿υδὲ8 οὗ 
τῇ6., Ὀαὺ 20 ἔλθ ιοϊζ οΥΓ αΑοά, 

δ 6. 7Τ.ε ΜΊεβειαΐ ισαϑ8 ἰο δὲ α ϑαυΐοιιτ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- 188. ̓ ῖχ. 20. Τα Τ᾿ οαδοπιον' Β..}} οοὴα ἴἰο Ζίοῃ, δῃὰ ἰὸ ἰδοιῃ (μδὶ 

τη ἔγοπι ἰγϑηθρτοβϑίοι ἰῃ «7Δ00Ὁ. --- ἰχὶ!. 11. ΒΔΥ γ8 (ὁ ἴμ6 ἀδυρσδίος οὗ Ζίοῃ, 
ἢ Βομο]ὰ ἰμγ δαϊοαίίοπ σοπιοί.᾿" 

ΕΟΚΕΙΙΜΕΝΤΥ. --ῷ 1 δοδη ἰν. 14 ΤῈ ΕΔΙΒΟΣ βοπῦ [86 ϑοὴ ἴο Ὀὲ ἐλε ϑαυίοιν οἵ ἴ86 
σοῦ ]Ἱά, --- ΓΚ π. 11. Τ]πἴο τοι 15 θοτῃ ἃ ϑαυίοιν, ἢ 18 Οὐχβο τὴ Τόσα. (8566 
αἶ5ο Μδιϊ. 1. 21. Δοίβ χιϊ!. τ λπ οδη ἵν. 42. Νὰ βανὸ μβοαγὰ ἴπὶ ουγβοῖνϑβ, πὰ 
Κηον (παι {818 18 ἰπάροαὰ ὑμ6 δε ϊϑι, ἐλ ϑαυίοι ΟΥ̓ [6 πνογ]ὰ. --- Αςἰϑ ν. 8]. ΠῺΣ 
Βα αοἄ οχαϊ 6 πῖῦὰ 18 τὶρμῦ Ὠδηᾶ ἴο Ὀ6 ἃ ρυίποα δῃὰ ἃ ϑαυίοαν, ἴον ἴοὸ σῖνε τὸ - 
ὀπίαποσ ἴο 1βγϑοὶ δημὰ {ὈΓρΊν 688 οὔ 5118. --- 2 Ῥοί. 11. 20. Ηδνθ οβδοδ ἥν Ρ0]- 
αὐ]οη5 ΟΥ̓ [86 που]ὰ (Ὠσουρσὰ ἴα Κηον]οάσο οΥ (Β6 Ι,οτὰ δπὰ ϑανίοιν' 6805 ΟἈ στ βε. 
(8.6 «180 2 Ῥοῦ. "}.. 18.) -- Τῦ. 11]. 6. ΤΠ ΗΟΪΥ ἢοδῖ, τσ μ6 βῃβὰ οἡ υὰ8 δῦυῃ- 
ἀδηύγ, ᾿Ββτουρσἢ “6805 ΟἸ τὺ οὐσ ϑαυϊοι,. ---- 2 Ῥεῖ, 1.1. ΤἜγουρ ἴΠ6 τἰσιοουβῆθεβ 
ΟΥ̓ ουὖν (Δο] απὰ ,ϑαυίοι" 96805 ΟἸ γὶβῇ. ---- ῬΠ1]. 111. 20. Ετοσα ψ όποα (ἤθανοη) τ8 
8150 Ἰοοῖϊκ ἔ0γ ἴμ6 ϑαυίομν, τὉπΠ6 1ογτὰ “6888 ΟἸγιβι.--- ΓΤ. 11. 18. Ἰωοοκίηρ [ῸΓΣ .... ... 
{86 Δρρϑδγιηρ οὗ ουν σγϑδαὺ ἀοἀ δῃὰ ϑαυΐοιν, 688 ΟἸ γί β, 

7. 7Τήὴο Μοςειαΐ τοαϑ ἕο δὲ α Μίεοαϊαΐοτ. 

ῬΒΟΡΗΈΟΥ. --- [88]. οχ. 1. ΤΠ6 Ἰογτὰ βαϊὰ υπῦο πὶ [οτὰ, δ5:᾽6 ἰοὺ δὲ τγ σὶρδὶ 
Βη μά. -- 1)λη. ἰχ. 17.19. Ο υυγ ἀοά, οαυδα. [ὮῪ ἴλοθ [0 βῆϊηθ Ὁροη (ΠΥ ΒδπΟΙΌΔΣΥ 



Ἰοίαξίυο ἰο ἐμ Οβ[ᾶσος ὁ ἐϊιε ΜὮεδϑίαλι, ὅθ] 

{μαΐ 18 ἀεβοϊαΐθ, ἴον {86 1,οτά 8 βιθ. ϑίογ ποῖ (Ὁγ {μῖπ6 οὐσῃ βακθ, Ο πὶῪ αοά. 
-- ἴ5ὰ. νὴ, 14. Ηδ 5Π8}} θὲ ἔου ἃ βαποίμαγν. 
ΕΣΨΡΙΠΔΕΕΝΤ. --- Φόδη χὶν. 6. 9653 βϑι ἢ ἀπίο ἷπι, “1 ἀπ ἴπ6 τᾶν, δηὰ {ῃ6 

ἰγαιΒ, δὰ {86 1" ; ἢΟ τλδη σοπιοῖμ υπΐο {86 Ελι ον Ὀαΐ ὈΥῪ τηθ.᾿ --- 1 Τίη). ἢ. ὅ. 
Τότ ἰ8 οὔ ἀοά, δηὰ οπὸ τηθ δῖος Ὀεΐπσθο οὐ αμὰ πιο, δα τη ΟἸγὶϑὶ “6511. 
-- Ηοῦ. χὶ!. 24. 688 1ῃ6 πιεαϊαίον οὗ ἴ6 πϑνγ σονθηδηῖ. (866 αἷθὸ ΗθΌ. νἱΐ. 22., 
ΥἹ]]. 6.. ἴχ. 1δ.) --- ὅοβη χν. 16., χνὶ. 28, 24, ὙΥναΐϑοονυθυ γα 8[14}} αϑὰ τμ6 ΕΔΙΒΟΣ ἴῃ 
ΤᾺΥ Ὠϑηη6, ἢ6 ΜΠ ρῖνο 1 γοι; εἰ μοσίο γὸ αν ἡϑκθὰ ποίησ ἴῃ ΤΩΥ͂ ΠΑΠΊ6. ---- 
Ψο]η χὶν. 14. 1 γα 8.14} δ 8]. Δγ (ἈΠ ἴῃ ΤΥ Πδπι6 1 Μ0}}} ἀο ἐξ, 

δ 8. 7λε Δλίεβδίας ισαϑ ἔο ὅθ απ Τπέεγοο880γ,. 
ῬΒΟΡΗΉΕΟΥ.---Ἶβ8. 1}}}.12. Η]16 τηλᾶο ἱπέογοδϑϑίοη ἴον [ἢ 6 ὑΓΆΉΒΟΎΘΒΒΟΥΒ. 
ΕὌΠΕΙΥΜΕΝΈ. -- κα ΧΧΗΐ, 84, 9685ι8 5414,  αίλεν ζογρίθθ ἰλεηι; γον ἰλεψ ἔποιο 

ποί τολαί ἰλεν ἀο. --- ἘοὉ. ἴχ. 24. Ομ τὲ 18. θηϊογρα πο ἤθανθῃ 1186} ΠΟΥ (0 ἀρρεαῦ' 
ἴῃ (06 ργϑϑθῆςο οὗ οὐ ὺγν τῷ. -- 1 Φοδη 1).1. 1 Δ ΠΥ τηϑη βίη, γὰὸ ἢᾶνο δὴ αὐνοσαίδ 
ὙΠ} τὰς Εδίδιον, Φ6εὰ5 ΟὨγῖϑὲ εἶα τὶ ΐθοι. ---- ἔοι. ν}}. 84. ΘΒ τῖβ, το ἰ8 ὄνοι αἱ 
1Π6 τσαν Βαπὰ οὗ ἀοά, νγᾶο α͵80 πιαίκοὶ ἢ ἐπέογοσσδίυπ [ῸΓ 18. --- ΗςὉ. νἱ!. 26. Ης ἰ5 
ΔΌΪα ἴο βᾶν6 ἵβϑῖῃ ἴο {Π6 υἱδογπηοϑῦ ὑμαῦ οοπιθ ὑπο ἀοα ὈΥ ἰκπ), δϑοῃρ Βα ουδῦ' 
᾿ϊνθὶ ἴο πῆακο ἐπέεγσεδεῖοπ ἴοΣ [μ6 πὶ. 

ὃ 9. Μεεειαΐ ισαϑ ἰο δὲ α δἧερδλετά. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. -- 158. χ]. 1]. Ηδ 884}} ἰθοὰ ἢ 18 οοκ "Κα ἃ δλερλογά, 6 88}4}} χαΐ δῦ 

186 Ἰαπιὺ5 νυ δῖ8 δύτω, δῃἃ ΟΑΓΤῪ ἴμ6η πὶ )18 ὈΟΒοπ, δηὰ 884}} σϑητ!υ Ἰοδὰ {Π1086 
{πῶ ἀγα νι 11}} γοῦησ. --- ΕΖΟΚ. χχχῖν. 28. 1 ν1}} δαῦ ὮΡ οπα σλορλογὰά ονοῦ ἵμοπι, θυθῇ 
ΤΩΥ βοῦυδηΐ αν ἀ. (866 ε120 ἔζοκ. χχχυ. 24.) 
ΕΟΣΣΊΙΜΕΝΤ. --- Φοδη χ. 14. 16. 1 δὰι (886 σοοὰ δλερλεγα, διὰ ΚΙΟΥ͂Σ ΤΥ ΒΈΘΟΡ, 

δἃπα πὸ Κπόνῃ Οὗ ταῖηθ. ΟἾΥδοΥ δήδορ (αὶ 18, [186 (6ῃ{1168) 1 ἢανα, ὙΝΙΟὮ γα ποῖ 
οἵ ἰΐ8 (ο]ὰ.. . δηὰ {ΠΥ 8}14}} ἤθασ πὶν σοΐσο; δηὰ {δ6Γ6 888}} Ὀ6 οπα ζοἷϊὰ, ἀπά ὁπ 6 
δλορλοτά. --- ἨοὉ. ΧΙ, 20. Ουν 1,οτὰ “65:5, ἰπδὺ. στοιλῖὶ δλορλογαὰ οὗ [86 5ῇ6 6}. --- 
Ἰ] οι. '1. 26. Υ8 δγθ ΠΟΥ σοϊυγηθα υηΐο ἴΠ6 δλερλογαὰ δια ὈΒΏΟρ οὗ γοὺγσ βου 8. --- 
1 Ῥεῖ. ν. 1]. 2. 4. Το οἰάδγβ, [ ὀχδογί, ἴδβοὰ 186 δοοῖκ οὗ ἀοὰ; ἀπὰ σδοη [Π6 ολέε 
δλορλογά ΒΑ} ἀρρθδγῦ γ6 88}8}} γθοοῖνα 8 ΟΓΟΎΤΠ, 

δ 10. ΜΜεδείαἠ ρα ἰο ὃό α ἀΐπο, δμροΥῖοῦ ἰο αἷΐ οἰΐόγυ, ἐΐιοε ἀφααὰ ανπά 
γεΐον οὗ ἐΐδε ἐλιγοῖ, απα πιοτὸ ρμαγέοιαγίψ ἐχαϊίεα α8 α ἀϊπρ, αἴίον" 
δὲβ δι )ετίποε απαὰ τεϑβιιγγεοίίοπ. 

(..) “Μεεδείαϊ ισαϑ ἐο δε α Κηφ. 
ῬΒΟΡΗΕΚΟΥ͂. --- ῬΒ4]. 'ϊ. 6. Ὑεὺ αν 1 δοῦ ΤΥ ἀϊπρ ὍΡΟΙ ΤΥ ἰΟΙΥ ἈΠ} οἵ Ζίοη. --- 

5]. σχχχὶὶ. 11. ΤῈ Ιογὰ Βα ϑοση ἴο αν, “ΟΥ̓ ι86 ἔγαϊς οὗ ἐγ Ὀοὰγ ν}}} 
1 86[ ὕροη {ΠΥ ἑλγοπε." (8566 αἴ80 1538. ἰχ. 6.,ὄ 'ν. 4. ; ΖΘςΒ. γἱ. 18.) --- ὁγ. χχ. δ, 6. 
Α ἀϊπρ 8.8}} σοίχῃ διὰ ῥτόθροῦ; {818 'δ {π6 ΠΒΠ16 Ἡ ΒΟΓΘΌΥ δα 584}} Ὀ6 Τα 16, “ ΤΟ 
Ι,ογὰ οὖν τ μίθουβηθβ8." (66 8]50 1538. χχχὶϊ. 1.)-- Εζοκ. χχχνὶὶ. 24, 25. Πανὶ ΤΥ 
βοτυδηὶ 884}} Ὀ6 ἀϊπῷ ουδὺῦ ἴδοι. (866 4120 χχχίῖν. 23, 24.;: 96 Ὁ. χχχ. 9.:; Ηοϑ. 111. ὅ.)-- 
Ζδεεὶι. 'ἰχ. 9. ὅϑδβουαῦ Ο ἀαυρμίον οὗἩ «δγυβαίοιῃ, ὈδΒοΪὰ (ὨῪ ἀΐπρ σοπιθὶλ ἀπο ἰδ 66.. 
(ΟΙτοα 88 ἔμ 8}16ὰ ἴῃ Μαῖὶ. χχὶ. δ. ; Φόβη χὶ!. 1δ.; 1ᾳΚα χίχ. 88.) 

ΕΟΣΨΙΜΜΕΝΤ. --- Μαιι. 1ἰ. δ, 6. ΤΒυδ ἴὁ 18 στ οη ὈΥ 186 ρτγορμεῖ, “ Ουΐ ΟΥ̓ (8668 
884}} σοιὴς ἃ φΟΌΘΥΠΟΥ, ἐμαὶ 58.8}} ΓᾺ]6 ΤΥ ῬΘΟΡΪΘ στρ (Δέις. ν. 2.) --Ἴρυκο ἱ. 52, 
8538. Το Ιμοτὰ ἀοὰ 8β884}} ρίγα υπίο Ἀΐπὶ {πὸ ἑάγοπε οὗ ι]8 ἐβίμον ἤδνιὰ, απ ἢθ 
8181} γεϊρη ονϑῦ 186 Βουϑὲ οΥ̓́δΔοοῦ ([ὉΓ δυθυ. ---- Φοδῃ 1. 49. ΝΑΙ ΔΠ16] δηϑυγογοά, 
“ΤΏοιι ἀτγὶ 186 ὅοη οἵ αοὐ, Του δῦ ἴμα ἀὶπρ οΥὗὨἍ 18γδοὶ.᾽" --- Φοδὴ χυὶὶ. 838. 86, 837. 
Ῥιϊαῖα 8αϊὰ, “" Αὐτὸ του ἴ86 ἀΐπρ οὗ ἴἰ86 δ 6 ν»ν8 ὁ «Φεδβυϑ δηβιγογθ, "" Μγ Κίηράοηι 15 
ποῦ οὗ ὑμὲ8 ψγου]ά : ποῦν 18 τῖγ Κίπσάοτα ποὺ ἔγοτῃ μοηςα." ῬῬι!αῖδ βαιά, “" Ατὶ ἴδοι ἃ 
Κίηρ {μθη ὃ" Φεδὰ58 βηβνογοὶ, “ ΓΒου βαγαοδὺ 18πὲ0 1 ἂπὶ 8 Κίπρ." (866 αἷδο Μαῖί. 
χχν]ὶ, 11. --- Αςἰδ ν. 8]. Ηἰΐμπι δαὶ ἀοἀ οχαϊιθὰ τι Ηἷ8 σας Βαηὰ ἰο Ὀ6 ἃ ρχγίπος 
δὴ ἃ ϑανίουγ. 

(1..) ᾿εβεοιαἢ τρα8 ἰ0ο δὲ α ἀϊΐπ7, ΒΏΡΕΥΟΥ ἐο αἷΐ οἰδενα, ἐλ ἀεαά απά 
γεΐον ὁ ἐλ οἠιγοῖ, 

ῬΒΟΡΗΕΟΣ..--- Ῥβα]. ̓ Ἰχχχῖχ. 27. 86. 1 ν}}} πρακα ᾿ΐἶπὶ ΩΥ ἤγβι- ροσπ, μι ρίιοῦ ἰῃ 
{π6 Κίῃρσδ οὗ 186 οασίβ. Ηἱδ8 ἴβγοπθ 88 ἐμι6 ϑιιῃὴ Ὀθίογα τη6.--- ΚΔη. υἱ}. 18, 14, Οπθ 
᾿Κὸ ἐμ6 ὅοη οὗ Μδῃ ;---ἜΒοΓο τῶδ ρίνϑη δτα ἀοπιϊπίομ, δηὰ ρΊΟΣΥ, δῃὰ 8 Κίπράοι : 

ΥΟΙ.. 1. ΟΟο 



δὅ62 ΤῬγραδείζοπς ὃψ ψεδβι5 Οἠιγἱξέ, τγοϊαξίυθ ἐο 

ὑμπαῦ 411 ρθορΐδθ, πυιίίοιβ, δηα ᾿λησιιασο8 δῆ υ] Δ βοῦνο ἰλπ : 15 ἀοιαϊπίθη 8 δὴ σνεσγ- 
Ἰαϑεπρ ἀομαϊηΐοη. (866 α͵50 Ώδη. νι]. 27., 11. 44.) 
ΕΟΣΨΊΜΕΝΤ. --- ον. 1. ὅ. Πα γίνε 97 ἐλ ἀϊπρς ΟΥἩἉ ἐλο φαγίλ. ----Ἰ Γίτα. νἹἱ. 15. 

ὟΝ Βο ἴθ 186 ὈϊΪα5856 ἃ δηἃ ΟἹ]ἹΥ ροϊδηϊαΐο, [π6 ΑΚἰπρ οὗἨ ἀϊπρδ ἀπά ζωτνα οΥ ἰυγαα. (διε 
αἶβο ον. χυὶϊ 14., χῖχ. 16.)-- Ερ.1. 21. ΕὰῪ αδοῦο 41} ρυηο ρα ἐγ, δὰ ροντοσ, αὐὰ 
τσ, δη ἃ ἀοπλὶ πο, Πα ΘΥΟΥΥ ὩΔῺΘ (δδί 15 παιηθά, οί ΟὨΪΥ ἴῃ 118 σσοσὶ α, δ 
4530 πῃ ὑπαῖ νοῆι 18 ὕο ΘΟΠΊΘ. --- ῬΆ1]. ...9. Οοά δαῖ Βἰρ ὶν ὁχαζοά Ἀνὰ, απὰ σίνοῃ 
δἷπὶ 8. πᾶπι6 ἩΙΟΝ 15 αὖοῦθ Θηογ πάπιο.---- ἘΞ}. ἱ. 22, 28. Οοὐ δαὶ ρμυὶ 4}} ἰμῖη σα 
ἸΠᾺΟΓ [κ18 δοῖ, ἀπ σανα Ὠϊπὶ ἰ9 Ὀς ρας ΟΥ̓ΟΥ ἃ] ἰδίηρϑβ ἴο ἑδε Ολεγοὶ, πο ἢ ἰδ ἔα 
Ὀοάᾶγ.--- Οο]. 1. 18. ὄμηοι 18 {86 Πεαὰ ὁ ἐλε Ολισοῖ, νι ὶς ἢ 18 ἷβ θοὰγ. (δες αἷϑο 
ἘρΠ. ν. 28.) --- Ερὶι. ἵν. 1ὅ, 16. Ὑᾷῶμο 18 186 Τεαά, δουεπ ΟὨγὶδὶ ; τοῖα σὔοσὰ ἐδ 
ν ΐνοϊα Ὀοάγν δ. )οϊποὰ ὑοροῖμοῦ δηὰ οομηραοίοα. .. . τρρίκο ἢ ἸΏΟΣΘΔΆ86.---- 1 ΟὐοΥ. 
χῖ;, 27. Υ̓α δτὲ 186 Ῥοὰγ οἵἉ Ο]ιγίβῖ, δῃὰ πἴθιη θογϑ 'ἢ φδγιοα αν. 

(11.) Μεςοἰαι ἐἠθ ἀΐπρ Ἰοαβ ἴο δὲ ὁταϊίοα, πιογα ρατίϊεμζαγίῳᾳ αἴεν ἢξς 
δι) εγησε απα τεβιγγοΐίοπ. ' 

ῬΒΟΡΗΕΟῚ.--- Ῥβαὶ. 11, 6, 7. (εἰ δα δηὰ δρρὶϊοὰ ἰο ΟἸσιϑὶ ἰπ Αοίϑ χὶϊ!. 88. αηὰ Ηφδ. 
γ. ὅ.}1 μαναὰ βού τῦ Κὶησ ὕροῦ τΥ Βοὶγ ΜΠ] οὗ Ζῖοθ. δου δε τὰν ὅοῦ : (δ}5 ἀὰῪ 
δανα 1 Ὀεροίίρη ἴ866. δή δ μὐδ᾿ ὅ. Ἴμβοῦ Βαβῦ πιδᾶβ πἴπι ἃ ᾿Π|16 ἰονεοῦ ἰἢδη ἰδ ας 
ΔΏρΘ 8, απ μιδϑῦ ἐγονγπϑα Εἷπὶ τὶ ρΊΟΓΥ δπὰ Ββομουν.--- 188. 1.10. 12. βου τμοὰ 
δ. ]Ὁ πηᾶῖκα 18 βοιϊ δὴ οἤἴθσϊηρ [ὉΓ βιη, 6 58}8}} 866 [18 βοϑὰ ; δπὰ {δ ρίδαδυσε οὗ τὴς: 
Ἰμοτὰ 5.14}} ὑγόβϑροσ ἴῃ ἢἰ8 μιδηά. --- Τβοσοίοσο Μ1}}}1 αἰνίάα δῖαι ἃ ρογίίου ἢ ἐμὸ 
δτοδῦ, ἀπὰ Β6 5884}} ἀϊνὶἀθ {86 8ρο1] τυὶῖὰ [λ6 βίσοηρ, Ὀδοδυδα 6 αι ρουτοὰ οὐ δα 
δου] υηἴο ἀθαδ. 
ΕὙΣΖΊΙΜΕΚΥ. --- ἶ Ῥεῖ. 1. 11. ΤῊ ργορμοῖθ.. .- . ἰοβεϊδοά Ὀοίοσεβδηὰ (86 βυϑεσ- 

ἵπρβ οὗ Ομγίοὶ ἀπά {π6 ρίουυ ἰβαῦ βου! ὰ (οἱϊον. - “κα χχὶν. 26.ὡ Ουρσῶς ποὶ 
ΟἸ τὺ ἴο ανα ϑυβογοὰ [2686 ἰδίηρσε, δῃὰ ἴο Βᾶνο δϑηὐΐογοα ἱπίο ρίοσυ ὃ---ὅοόοη χνὶϊ. 1. 
Τθ ΒΟῸΣ ἰδ. οοίησ, ρον ν τον βοη. --- οι. ᾿. 4. δοϊαγοα ἴο Ὀ6 ἴῃ ὅοῃ οὗ ἀοὰ 
ὙΠ} Ῥόονοῦ., . . . ὍὉΥ {1|6 τοβυγτοοίίΐου ἴτοηὶ (Πμ6 ἀ6δά..---1 Ῥεῖ, 1. 2]. ἀοὰ.... 
Ταῖβοὶ ΐπιλ ὑρ ἴτοτὰ (86 ἀεδά, δῃὰ σᾶνα ἰπὶ φίοσγ.--- 1 Ῥεῖ. 111. 22, ΒΟ 135 σοῦα 
1ηἴο9 Βοανθη, δηὰ '8 οἡ 186 τρδὶ μη οὗ ἀοάς δηροὶβ, δὰ δυϊβουιεἶθβ, δπὰ ρον οεπ 
Ὀοϊῃσ τοδὰθ δι ᾽θοῦ ἀπΐο Β1ηι. --- Αοίθ 11, 82, 83. 6808 μαι ἀοὰ ταϊβθὰ ὑρ. ... 
ἐμογοίοσα Ῥαΐϊηρ ΕΥ̓ 186 τῖσῃῦ μΒαπά οὗἩ ἀοἀ οχαϊιθα. --- ὮΙ]. 11. 8,9. Βοίηρ Ἰοαπὰ ἴῃ 
ΤἈΒὨ]ΟΏ 88 ἃ πιδῆ, ὃ6 δυπιῦϊοα Ὠ᾿ 86], πὰ Ὀδοαπηα οὐοάϊθηὶ ππῖο ἀθϑιἣ, ὄνθῃ. τ 6 
ἀδαιὶ οὗὨ [8:6 ΟΓΟΒ8 ; ὙΒογοίογο (οα 8189 παῖδ διροὶγ οχαϊ θα δίῃ. --- ΗοὉ. 1. 9θ. ἌΥ6 
Β66 ὄδοβυδ, γ8ο νγᾶ8 846 ἃ [{{|6 Ιοτσ ον ὑμδὴ 016 δηροὶβ, ἴου ἴπ6 βυϊδοτιησ οὗ ἀοδίδ, 
ἌἽτονηθά τ τ ρἴουυ δηα ΠΟΠΟΌΤ. --- ΗΘὉ. χις. 2. Ο, ἔος ἴΠ6 ἡογ ὑμδὶ 'ννᾶ8 βοῖ Ὀ6- 
ἕοσα πἷπι, δηἀυγοὰ [δ 6 οΥΟΒ8, ἀδδβρίβιηρ [86 βῆϑιγο, δηὰ 15 8εῖ ἀοτγῃ δὶ ἐμα σρδὶ βαπὰ 
οὗ ἰμ6 Τγοηα οὗ αοά. ᾿ 

ΟΗΑΡ. 1]. 

ΤῊΣ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΡΕΕΒΙΟΤΙΟΝΒ ΒΥ σ9Ε808 ΟΗΠΕΣΒΤ ΒΕΙΑΤΙΥΕ ΤῸ ΗΒ ΒΌΕΕΕΕΙΚΟΒ, 

ΌΞΒΑΤΗ, ΒΕΒΌΒΞΕΕΟΤΙΟΝ, ΤΗῈ ΒΡΠΈΑΡ ΟΕ ΤΗΞ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΝῸ Τγ7ΞῈ ὈΕΒΤΕῦσ- 

ΤΙΟΝ ΟΕ “ΕΚΌΒΑΙΕΜ. 

[Πεϊεντο ἴο ἐπ βαρο 299. 97 ἰλὶς Ῥοϊωπιε.} 

ΒΕΟΤΟῚ 

ῬΕΕΟΙΟΤΊΟΝΒ (ἘῸΒ ΤΗῈ ΟΟΝΕΙΕΜΑΤΊΟΝ ΟΡ ΗΙΒ ὉΙΒΟΙΡΙ ΕΒ ΒΑΙΤῊ) ΤΗΛΑῚ ΤΉΞΥ σοῦ 
ΣΙΝ ΤΗΙΝΟΒ ΛΟΟΟΝΡΙΧῸ ΤῸ ΗΙΒ ΨΟΒΌ. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ. -- Μαίῦ. χχῖ, 1, 2, 8.: Ματὶ χίὶ. 2. : Τυκα χὶχ. 80, 81. Φοδὰβ βρηὶ 
ἵνπο τον ον βαγίηρ ὑπίο ἔμ 6πι, “ 6ὁ ἰηΐο [π6 ν] σα ονοῦ δραϊηβῖ γου, δῃὰ ϑἰγαῖνἣι- 
ὙΆΥ γ6 Βἢλ!ϊ πα 8δῃ 438 ἰἰοὰ δῃὰ ἃ οοἷῖ τῇ μον; ἴοοβο ἴδοι, δηᾶ Ὀγίησ ἴδοπὶ υηΐο 
16 : δηα ἰ ΔΗΥ͂ ΤΏΔΠ 584}} ΒΔῪ δυρσίῦ απο γου, γα 8}}8}1} βαγ, "Ἴὴδ 1 ,ογὰ Βδῖἢ προ 
οὗ ὑδοπι,᾿ δῃὰ βυγαὶ αι ῦνσαγ ἢ6 ν7}}} Βαμα (ἢ 6πι.᾿" --- Ματκ χίν. 18, 14, 16. 6 γο ἰπίο 
1.6 οἰγ, δηα ὕπογο 8841} τηθοῦ γοὺ ἃ πιδῃ ὈΘΑΓΪῺΡ ἃ ῥἰὕομοσ οὗ νδίθυ, {Ὁ]]οὺν ΐπι 
Δ ὙΒΘΓΕΒΟΘΥΘΙ ἢ6 88.411 γὸ ἴῃ, ΒΔ γ0 ἴο {π6 ροοΐ τιδὲ οὗ ἴδ6 Βουδα, “" 186 



Πὰς δϑιβετνίασο, Ἰεαίΐλ, Ποσιεγτοοίίοη, απαὰὶ “8οοπϑίοῃ. δ68 

ἸΏΔΒΙΟΥ 8818, ἩΒΟΓΟ 8 (8:6 ριμθβ- μα ῈΓ ὙΒΘΓΘ 1 884}} δαῦ (88 ραββυνοῦ σῇ ἢ 
ΤΩ αὐ ἰ.9}" Απὰ Βα ν]]} βιοῦν γοὺ 8 ἰδγρα ρρὸῦ σόοπῃ. (8686 αἷδο Μαίϊ. 
χχνὶ. 18. 

. ΕυχειΜΈντ. --- Μαῖκ χὶ. 4, ὅ, 6. ; Τμυκο χίχ. 82. ΤΒΟΥ ἰουπὰ (μα οοἷὲ εἰεὰ ὉῪ 
186 ἀοον πνιϊβουῖ, ἰῃ ἃ οἶδοθ ὙΒΟΓΟ ΕὖῸὔΥὀ)Ο ὙΔΥΒ πιδί, δη {μον ἴοοβα δὲπι; δηὰ οογίαϊῃ 
οὐ ἰβθπὶ ἐμαὶ δίοο ἱμϑγο βδιὰ ἴο [6 πὶ, “" Ἵν μαὶ ἀο γα ἰοοβιης {86 οοἷὲ ἢ πὰ τ, 
Β6 ἃ ἴὸ ἱβοπὶ θυθὴ ἃ8 “{εβὺ8 Βδὰ οομπηπιασκὶ θὰ, ἀπὰ [μου Ἰδὲ (θαι μο.--- ΠυΚα χχίϊ. 
18.; Ματκ χῖν. 16. ὙΠΟ ποῦϊ δηὰ ἰουπὰ δ5 δα δὰ βαϊὰ αηΐο 1 :. 

ΒΕΟΤ. Π. 

ῬΒΕΡΙΟΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΖΦΈΝΟΒ ΟΠΗΙΒῚ ἘΡΓΑΤΙΥΕῈ ΤῸ ΗΙΒ ΒΟΡΕΒΞΕΙΝΟΒ, ὈΒΑΤΗ, ἘἙΒΌΒΕΞΟΤΙΟΝ, 

ἈΝῸ ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ, 

δ 1. Τ7Τλαὲ ἣε τοα58 ἰο δε δείγαψοα ὃψ οπό ὁ λΐδ αἰἱβοὶρίεα, απάὰ ὃν ὕμάας 
]εεαγϊοί. 

ῬΒΟΡΗΣΟΥ. --- Ὅλ υἱ. 70, 7]. Ηδνο ποῖ ἵ οδοθθὴ γοῦ ἱπνεῖνο, δηὰ οὔβ οὗ γου 
ἷδ ἃ ἀ6ν}}} Ηδ βρακε οἵ υάδ8 ᾿βοαγὶοῖ, {86 δοὴ οὗ ϑίβου, (Ὁ. Βα ἰδ ν88 {{πὴὶ 
δβουϊὰ Ὀοίταυ Ὠίτω, --- Μαϊῖ. χχ. 18. Βομοϊὰ νῷ σοὸ ὃν ἴο Φογυδαίοια, δηὰ {Ππ ὅοη 
οὔ Μϑδῃ β8δ4}} Ὀ6 Ὀεϊσαγεὰ πὑπίο ἴδ6 ομϊοῦ ῥγίθδίβ δηὰ υηΐϊο ἴδα δου ὕ68. (866 αΑ͵80 
Μαῖι. χνὶ). 22. Μευκ χ. 88.: [κα ᾿χ. 44.) --- Μαεῖῖ. χχνὶ. 2. Υε Κηον, {παῖ ΔΊΟΥ 
ἔνο ἀΔΥ5 ἷ5 {6 δαϑὶ οὗ ἴΠ6 Ῥαάββονοσ, δηά [886 ὅοῃ οὗ Μδῃ 168 Ὀοϊσαγοὰ ἰο ὈὉ6 ογυεἰβοά, 
--- δοδη χἕϊ!. 10,11. ΥὙ8 αγὰ οἴδαπ, θυ πού 81}; ἕο 'Ὲὰ πο πῆὸ βμουἹὰ Ὀδίγαγ 
δἴπὶ ; ̓ Ἐβεγείογα βαϊὰ μ6, Ὑ 6 Ἀγ ποῖ 8}} οἰϑδῃ. (18... χυὶ!, 12.) --- Ματγκ χὶν. 18. «δι 
δϑϊἃ, ΘΓ 1 5ὰγ ὑπο γου, Οπθ οὗ γου πδιοῖ οοίθὶΒ τιτ τὴα βἰι8}} ὈΘΙΓΔΥ πιο. 
(Λἴαδιι. χχνυὶ 21]1.:; Φοδὴ χὶν. 21]1.:; [1κὸ χχὶ!. 2].)--- Θοθπ χὶ. 26. Ηδ ἱξ ἰδ ἰο 
ψχ οπι 1 88}4}} σῖνθ ἃ 800 : ---ἢ8 βάν ἰξ ἴἰο Ψιυ 88 Ιδοατγιοῖ. (Ματῖκ χὶν. 20.) ---- Ματὶς 
χὶν. 42. Ηδ ἰδαὶ "εῖγαγοίδ τὴ '8 δ βαπὰ, (Μαϊι. χχνὶ. 46.) 
ΕὙΣΓΕΙΜΕΝΤ. --- αι. χχνὶ. 14, 1ὅ, 16. Οηα οἵ {ππῸ ἵνοῖνο, οΔ]]οὰ Φυ ἀδ8 Ἰδοασίοι, 

ποηΐ υηΐο {86 σὨ ΟΥ̓ ῥτγιοδίϑ, δπαὰ βαϊ ἃ ὑπο ποσὶ, ΥΥ̓ μαὲ νν}}} γο χῖνα ἴθ, δπὰ 1 ν}}} 
ἀοἸνον δὲπι υπίο γου ὃ ἀπά ἰμογ οογοπδηϊθα υἱτὰ δἷπὶ [Ὁ {δ᾽ ΓΙΥ ρῥίθοθϑ οὐ βἰϊνογ : 
δηά ἔγοπι ἐμδὲ {πιὸ 6 δουρί Ορρογίμιη! ἴο ὈΘΊΓΑΥ μἰπ. (Δίαδσκ χὶν. 10.:; 10Κα 
χχὶν. 8... Φοδη χὶϊ. 2.) --- Μίαιι. χχανὶ. 47---4(9. Φυάδε, οὨς οὗἉ (6 ἱποῖνα, σδηγο, δηὰ 
ψ 0 Βῖπλ ἃ ρτοδῖῦ τυ  ἰθαἀ6 τ ἢ δυογάβ διὰ βίδυοϑ, ἴσοι ἰδ οἰϊοῖ Ῥτίεβίϑ δηα οἷο γβ 
οὗ 186 ρθορίβ. Νον δ ἐμαὶ Ὀεϊγαγοα μἷπὶ σαν {μθπὶ ἃ βίψῃη, βαγίηρ, ἮἾ βοπιβοθνοῦ 
Ι 58}8}1} Κὶδϑ, {πδὶ ϑθ16 15. 86, μοϊὰ εἷπιὶ ἔδϑὶ ; δἀπὰ Του ἢ π6 οατὰθ ἰὸ Φ96805, δπὰ 
8βαϊὰ, Ηδι], Μαβίοσ, δὰ Κἰβδεὰ ἴῃ. 

δ 2. Τλαὲ λὲβ οἰλεν 1 δοίρίο9 ιοομαά ζογεαὶλς δίπι. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ. --- ΜΑτκ χὶν. 27.; Μαῖίί. χχυὶ. 81. Φόδιυβ βαϊ( απο ποῖ, ΑἹ] γα 

8041} "ὲ οὔδθηἀοαὰ Ὀδοδιιδο οὗ τὸ {1118 πίρῇῦ : [ῸΓ ᾿ὑ 18. γι τἴοη, “1 πηι} βυηϊῦθ {86 δῆορ- 
Βογὰ, δὰ τ6 βῇξερ β}}} δ βοδιἰθγθὶ." --- Φομη χυὶ. 82. ὙὍΤΏδ Βουν οοιηρί), γθᾶ 18 
πον οοιη6, μὲ γο 84}} Ὀ6 βοδίζεγο ὄν ΘΓῪ πὴ ἴο Ὦ]5 ΟἾγῃ, δῃ ἃ 5})4}} ἴον πιὸ δΙοιο. 
-- σ“οὔη χυῖϊ. 8,9. Φοϑυϑ δηϑνεσγοά, 1 γο βοοὶς πρὸ, ἰθῖ {μ686 σὺ {Π|6ῚῚ τῶν ; τδδῖ 
[86 βαγίῃρ τἰκαῦ Ὀ6 ΤᾺ] ]1οὰ τ ῖοῖ Βα δρακε, ΟΥὗὁὨἨ ἴδμθπὶ δῖος ἴμοὰ ζανοϑὶ τη6 θᾶνα 
1 Ἰοβῦ ἤοῃθ. 
ἘσεσιυΜΈΝΤτ. --- Μαιι. χχυϊ. ὅ6. Ὑοη Αἰ, λό αἰδοὶρῖδ6 τοπδοοκ λἰπι απὰ ἤεὰ. --- 

ΜΙογκ χὶν. ὅθ. Αἐπά ἱλεν διι, σοββοοκ λίὶσι απά Μεά. 

δ 8. 7Τλαὲ είτε ισομϊὰ ἄδην ᾿ΐηι. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ. --- υκο χΧΙ!. 81, 32. Θιηλοη, ίπηοη, Ὀοδοϊὰ ϑαΐδῃ ἤδιἢ ἀοϑίγοα ἰὼ 

δανα γου, παῖ ἢ6 ΠΙΔΥῪ δἢν γοῦ ἃ5 Ὑποαὶ : θὰ 1 Βᾶγα Ῥγαγθά ἴὸγ [μ66, ὑμδὺ ἴῃ γ (Ἀ1|} 
[11 ποῖ ; δπὰ πῆδη ἰἄου ἀγὶ σοηγνογίοθα, δι γοηρίίοη ὰ Ὀγοί τη. --- Φόδη χε. 838. 
ὝΥΠῸ τοὺ ἰΔῪ ἀονπτη ἰΔΥ 1}8 [0Υ ΠΥ δα ὙΟΥΙΪΎ, ΟΠ 1 δΑΥ͂ ἀηἴ0 866, Τ]α σοοΚ 
Δ. 4}} ποῖ Ἵσοὸν εἰ} ἴδοι αϑύ ἀδηϊθὰ πιὸ ἰπγίοθ. (866 εδοὸ Μεῖϊ. χχνὶ. 84. : 1υΚ6 
χχὶϊ. 84.) --- Ματῖκ χίν. 890. ΜΟΥ 1 ΒΑΥ υπίο ἴδει, Τηαὺ {8 ἀδγ, ουθη ἴῃ {1} 
πἰσμῖ, Ὀοΐοτα ἴ.6 οοοῖκ οσονν ἱπὶςθ, που δ} 8] } ἀθηγ πιθ τὨγῖοθ. 
ΕΟΣΣΙΣΜΕΝΊ. --- υκο χχὶϊ. 60, 6], 6). Ῥεῖον βαιά, Μδη, 1 πον ποὶ πἢδῖ ἰἰου 

βαγοβί ; δπα ἱπιπηραϊαίοἶγ, τ ἢ}] 6 Β6 γαῖ Βρᾷκθ, 86 οοὺκ ογοπ. Απὰ (μ6 Ἰμογὰ ἰυγποά, 
πὰ Ἰουκοὰ ρου Ῥεῖοσ ; δπά Ῥεΐοῦ γσεπιοιθογοὰ [86 ποσὰ οὗ ἰδς μογὰ, ον δ ἐμὰ 

ΟοΟοΣ 



θά νεάϊοίἑοη 8 0 .έδιι5 (Ἰιγῖδέ, τοϊαίέυθ ἰο 

βαἰὰ απο δἷπι, Βοίογα 186 σοοῖ ογοῖσ, του 5]1.41} ἀθηὴγ πὰα (Πγῖσο : δηὰ Ῥοίοσ τ εξ 
ουΐ, 8Δη4 νπορὺ ὈἰιύοΣγ. (866 α]8ο Μαίί. χχνὶ. 7ὅ.; Φόβη χνῖϊ!. 27.) --- ΜΙΆγς χὲν. 72. 
ΓΒ βϑοοοπά ἐϊπ|6 ἴπο σοὺκ ογονν, πὰ ἤρου σδὶ]οα ἴο ηνϊπὰ ἐπ6 ποτγὰ ἰδὲ 9655 5δϑὰ 
πηΐο μὲπι, Βοίογα [6 οοοΚ οτοὸνν ὕνῖοα, ἴμοιι 58]Ὁ0 ἀθῃν 16 ἰΒτῖοα. 

ἢ 4. Τῇεο εἰγοιηιδέαποοσ5, ρίαςο, απὰ πιαηΉ 6} Ὁ ̓ ΐξ διιβεγῖπρς. 
(..) 7Τλαὲ ἂς ἐλοιϊα 5ι|76ν’. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ.---λίαι. χνὶ. 2]. ; ΜΑΥΚ νὴ. 81.: 1υκα 1χ. 22. Φ65ι8 Ὀορδαπ ἴο ἔϑαςῖ 
απα ἴο δον ὑπο μἰ8 ἀἰδβοῖ 68, ἤν ὑμαῦ 6, 6 ὅοῃ οὗἔὁἨ Μδῃ, πιιδὶ βδο υπίο ϑεσω- 
8ΒΆ] 6, δη Βυ ἘΕῈ Γ πλὴν (δίηρθ, ἀπ 6 τεὐθοιοα οὗ [πΠ6 6] 6 γ8 απὸ Ἵδιοῖ ῥτιοϑβ πὰ 
βου Ὁ68, πα 6 ΚΙ]]6, δὰ Ὀ6 γαϊβϑθὰ δραδίῃ {88 ἐμϊγὰ ἀΔγ.--- ΜΙΆγΚ ἰχ. 81.: Μαξι. χν:. 
22, 28. Τα δοη οὗ Μδη 88}8}] Ὀ6 ἀο]τΙνογοὰ ᾿πίο {86 Ὠαη 8 οὗ θη ; δπὰ {ΠΟῪ 68}8}} 
ΚΙ] πη : δηὰ δήτοσ ἰμδαὶ μα ἰ5 Κι ]οἀ, Βα 58..4}} σῖβα ἴμ6 {γα ἀαγ. --- δίατικ χ. 88, 84. : 
Μαῖϊ. χχ. 18, 19.:; {0Κ6 χνη!. 81---ὃὁϑ. Βοβοὶᾶ, να ρῸ ὕρ ἴο Φογυβαίθτ, πὰ δἱΐ 
αν {παν ἀγὸ νυ τθη ἴῃ 186 Ρτγορμθίθ σοποοσηϊηρ ἴ86 ϑοη οὗ Μϑιι β8}84}} Ὀ6 δο- 
φοπΙρ Βα : δηᾶ 86 ὅοῃ οὗ Μίδῃ 588}} Ὀβ ᾿ν τάγεῖ, απὰ ἀε]νεγοὰ υηΐϊο ἴμ6 ΒΟΥ 
τἰοβίδ, δη4 ὑπῖο [86 βου 068 : δηα {Π6Υ 8}}8}} οΘοπάστηῃ πὶ αηΐ0 ἀδδίδ, πὰ 584}} ἀθ- 

Πϊνὲς μἷπι αηἴο ἴμ6 Οοπ 1168. Απὰ ΠΟΥ 88.8}} οοκΚ ἀπ βρί το ἢ γ οπίγοδὶ Βἴπν, δπᾶ 
51.}8}} Βοοῦγρα ᾿ἶπι, δπα 584}} βρὶῖ ἀροῦ δῖπι, δηα 888}1 Κὶ]] Ὦϊπι, αἀπὰ γα ς Ὗ λένε; δπὰ 
1.6 {τὰ ἀαΥ ἰΝ6 58}8}] σίὶϑθ ἄραϊη. 
ΕΤΡΙΜΕΝΤ. --- Φοῦη χὶ. ὅ8. ΤΠΟΥ ἴοοκ σοῦηβοϊ ἰοοίθοΥ ἴο ραΐ Πἰπὶ ἴο ἄδϑίῃ. ---- 

Μαῖι. χχνὶ. 4. ; Μαγκ χὶν. 1.:; χκὲ χχί!. 2. Απά σομδυ θα ον {πον τσ ακο 
“6808 ΟΥ̓ Β ὈΌΠ Υ δηὰ ραΐ μἷπὶ ἴο ἀ681}".---Ἰ Ματι. χχν!. 66. ; Μασ χῖν. 64.: 10Κα χχῆ. 
71. ΤΏΟΥ δηδνογοα πα βαϊα, “Ηδ 18 συγ οὗἁ ἀσαι ἢ"... 8 ηἀ {86} 4} σοπἀοιηοα 
δῖπι ἰο Ὀ6 συγ ΟΥ̓ ἀθϑίῃ.--- Μαῖῦ. χχυὶ!. 26.; Πυκα χχιϊ, 24.; δοθη χίχ ἕἥ6. θα 
86 Βαά βεοουγχοὰ “6818, 6 ἀ6] ᾿νογοὰ ἢἰπὶ ἰο Ὀ6 ογαο!6α.---Φοὁλπ χὶχ. 18.; Μεῖιί. χχυ. 
8ὅ.; Κα χχιῖ. 38....... Οοΐροῦμα ; βοτα [Β6Υ οτυοἰθοα Βἰπι, δη ἃ ἧτο ΟἿΟΣ 5 τ τὰ 
ὨΪΠῚ. --- ΓΚ χχῖν. 6, 7. 26. 46. οι ΟΣ ον Π6 βραᾶΐκθ υὑπῖο γου, τ βθη ἢ6 να 
γοῦ ἰπ (8}1|66, ϑαγίπο, “ ἼΒ6 ὅοη οὗ Μϑδῃ τιυϑβὶ θὲ ἀεἰνογοὰ ἱπίο ἴδ8 Βαπάβ οἵ δίῃ αὶ 
τηθη, 8δηὰ Ὀ6 ογυοβοα, ἀπὰ δα τἰγὰ ἀΑΥ τὶβα δσαδίη."....... “Οὐρῆξ ποῖ ΟὨγὶξὶ τὸ 
Βᾶνθ βυοτγοά 1Π686 Τῃησ8}᾽".... Τθὰθ ἰδ Ὀοδονοα ΟΠ σὶδὺ ἰο βυθοῦ, δὰ ἰοὸ τίϑο 
ἤγουν [πὰ ἀοδά {μ6 {πϊγὰ ἀδγ.--- Αοίϑ 1. 28. Ηΐπι. ..... γ6 δανο ἰδίκοῃ, δηὰ ὃγ πὶοκοὰ 
μαπὰβ ογυς!βοα πὰ 8[6ίη. ---- Αςοἰβ χὶ!. 27. ΤΠΟΥ πᾶν (6 ]]οὰ (ἐλε »γορλεεῖες) ἴῃ 
οοπἀοτηπίηρ' Εἷπ).---Αοἱθ χνὶϊ. 8. (αι ορεποά απὰ αἰϊερεα οἱ 9 ἐλ ϑοτὶρίατε4) Τὶ 
ΟἸιεγίβυ πιυβὲ πθοᾶβ μανα βυδογοὰ δηὰ σΐβθη δραΐη ἥγοτα 8:6 ἀ68α. --- (ἀα]. "1.1... «-ς 
ΟἸγῖϑυ βαῖ ἐν  ἀθηι}γ Ὀδθη βοὶ ἰοσ ἢ ογιοβοα διηοηρσ γου. 

(1.) Το ῬΙΑΟΕ τοῆϑγο ὧδ 5]ιοιία 80 67, νἱ2. αἱ υεγιιβαίρηι. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ.--- ΜΙ αι. χνὶ. 21.; [κα ἰχ. 81. Ηδ τηιδῖ σρὸ υπΐο Φογυβαίοσῃ δηὰ ϑυθογ. 

---Ἴ]υ Κα χίν. 81. 38. Ηογοὰ ν"}}} Κὶ}} ἴ1π66. [10 οοπηοὺ Ὀ6 {παὶ ἃ ρσορίιοῦ ρεογί δα ουΐ 
οὔ Φογυβδθιη.--- Κα χν!. 8]. ; Μαῖῖ, χχ. 18. να ρὸ ὕρ ἴο ᾿ ἀρ με μα δα «4]] 
«ἰΐηρθ {Ππαῦ τα τσὶ θη ΟΥ̓ ὅδ 6 ργοΟρθῖβ οοποοσγηίηρ ἴ86 ϑοη οὗἩ δίδῃ 58}}} ὕυὲ 86- 
ΘΟμΡ] 8ῃ6ά. 
ΕὙΓΣΕΙΠΜΕΝΎ. --  ΤΌΚα χχὶν. 18. Ασὸ [που ΟἽΪΥ 8 βίγδηροσ ἴῃ Φογυβαίθτ, δπὰ Παεὶ 

ποὶ Κπονη (}18 ὑπίηρϑ τ ΒΙΘὮ ΓΘ σοπηθ ἴο ρ8858 [ΒΓ ἰπ ἔμ686 ἀλγ8 Ὁ (8566 4130 λίαιε. 
χχυ; Μαῦκ χν.; ἴυκο χχῖϊ. ς Φοη ΧΙΧ.) --- Αοὶβ χὴ. 27. Ὑῆον ἐμαὶ ἀννο}] αἱ 
Ζογυϑαϊοα, πὰ ὑποῖν ΤΌ]ΟΓβ, Ὀδοδυβο (ΠΘΥ Κηθν ἈΪπὶ ποῖ, ΠΟΥ γαῖ (Π 6 νοΐοθϑ οἵ ἐπ8 
τορ μοί8, τ ΒΙοἢ ΔΓΘ ΣΟΒα ΘΥΘΥΥ͂ ΘΑ Ὀθδι δ -ἀαγ, (ΒΘ Ὺ αν {0} 8]16δὰ μοῦ ἴῃ σοΠἀοτη- 

Ἰὴρ δἴτη.--- Ὁ, ΧΙ. 12. Φ 508... βυβογοα τι ουῦ (Π6 μαῖα. 

(11.) Το ῬΕΆΈΒΟΝΒ ὧψ τολοπὶ ἤδ τσα8 ἰο 58 7, γὶξ. ρατϊοιιαγὶν ὃψ ἰλε 
Ολίο  Ῥγίοδές ἀπά Οἰηίϊοδ. 

(α) κυ ἐλε ΟἸιο  ῬΥϊοϑίβ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ.--- Μδιι. χνὶ. 2]. Ματὶκ ν}}. 8]. Πυκα ἰχ. 29. Ἡδττυϑὲ δυ Ὁ ππδη 

{πῆρ οὗ 1π6 οἰ ἀθσβ δῃηὰ οι ῥγιθϑὶβ πα 8ογ} 0683. --- Μαῖί. χνὶ. 12. ωιΚον δα δὲ 
αἷβὸ ἴα βὅοη οὗ Μίδῃ βυῆδν οὐ {Π6ῃ}.--- ΜΚ χ. 88. Πα ὅοη οὗἩ Μίϑῃ 8}|4}1 Ὀκ ἀοὶ!- 
νογοά το {πῸ ἌΠΟ πὰ δηὰ ἴο ἴΠ6 βου 658, ἀηα {ΠΟΥ 88}4}} οοπάθπνη μἷπὶ ἴοὸ ἀφδίδ. 

ΕΥΓΤΕΙΣΜΕΝΥ.-- Μαῖ. χχνὶ. 8, 4.; Φοδῃ χὶ. δδ, ὙΠ6Π δββοι θὰ ἰορσοῖογ 186 
ΟἰΝ 6 Ὁ μγοβίϑ δηὰ {116 βογ θ68. ἀπὰ ἴ86 δ᾽ ἀθὺβ οὗ (6 Ῥθορ]θ, απο {86 μαίας οἵ (ἢς 
Ἰηρῖν ρυϊοδῦ τ]ὸ τγὰ8 σα] οὰ Οδίαρῃαβ; δηὰ σοπδυ!εὰ ἐμ αὲ {867 τοῖρῦ ἰᾶκα Φεβὺ5 ὃγ 
δι ἘΠ δηὰ ΚΙ] Βϊπὶ.---Φ οι χν]. 1. 24.: Μαίϊ, χχυΐ. ὅ7. ΤΈΟΥ ᾿οὰ ἴῃ ΔΊΤΩΥ ἴῸ 



Ἡϊς ϑιιξγίησε, ]εαιι, ᾿ἰοβεγγοοίοη, απα ΑΑδορηβίοη. δ0ὅ 

Απηδ8 ἤγϑε. Νονν Απηὴβ πδᾶὰ εοπὶ δἷπὶ Ὀοιπὰ ππίοὸ (δίαρμλ8 (Π6 δἰ σῇ Ττίοει. --- 
Μαῖι. χχνὶ. θ6ὅ, 66. ; Ματκ χῖν. 64. Τη6 ᾿ἰρσἢ ργιοϑὺ σοηῦ [18 οἷο! 68, βαγίπρ, “Ης 
81} δροίζθῃ Ὁ] αβρ να πιν,---Ὑ δὴ (ΠῚ ΠΚ γα ἢ" ὙΠΟΥ ἀπβυγογοὰ 4πὰ βαϊά, “ Ηδ ἰ5 συ! ΠΥ 
οὗ ἀοδι}." -- Μαῖῖ. χχνὴ. 20. [0κΚ6 χΧΙ. 18. μι Ἑ“ὨϊοΥ ῥσίθβϑίβ δῃὰ δἱάθσβ μετ- 
δυλάοις (6 πα πιὰ θ ἐμαὶ ὉΠΟῪ δῃου ἃ αδὰ ΒΑΓΑΌΌΔ8, δα ἀσβίγου “6808. ---- 0 Κα 
χχίῖν, 20.; Αοἴϑβ ΧΙ. 28, ΤΟ οδοἴ ργιθβὶβ ἀῃη!ὰ ΟἿΣ ΤΌΪΟΣ5 ἀοἰἑγογοὰ δὲαι ἴο Ὀ6 ςοπ- 
ἀοτηηοδὰ (ο ἀφαδίΒ. 

(ὁ.) Βκ ἐλε Οἰοημεζοδ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ.---υἶκο χνὶ!, 8]. 32.; Μαγκ χ. 8388.; Μαῖίί. χχ 19. Τα ὅοη οὐ Μδπ 

βἷια}} Ὀ6 ἀοἰναγοὰ ἴο 186 ἀοηε 65. (Νοῖο, ἐμαὶ ἤθη 668118 Γογοίο]ὰ ὑπαὶ ἢ βμοιϊὰ θα 
ογυοὶβοά, ἰδ αἷἶδο πὰρ]! ἃ {πὲ δος δ]ιουϊὰ Ὀ6 ἀφ] νογοὰ ἴο μα (ὐδη 1168 ; ἴοσ οσυο!ἢχίοη 
ὙΔ8 ἃ ΠΟΠΊΔΠ ποῦ 8 6 ν]8} ΡΠ δ τηθηϊ.) 
ΕὙΣΕΙΣΜΕΝΤ.--- οίβ χη, 28. ΤΒουρὶ ἴΠμογ ἴουπα πὸ οδυϑα ΟΥ̓͂ ἄθαι]ι ἐπ ἀἰμι, γοῖ 

ἀργὰ ἀμὸν Ῥ᾿Ϊαῖα ταὶ 6 Βῃου ἃ δ 5]δῖη.---νίδει. χχνῃ. 2.; Μίασκ χυ. 1. ὍΠΟΥ 
οἰ νογοὰ πἷπὶ απο Ῥοπί5 ῬΙ]αῦα (Π6 ρον ΧΟ. --- “οἰπ χυἹ!. 81, 82. ΡΙ]αΐο βαϊα 
υὑπίο {Π6πηὶ, “ ΤΆΚΟ γα πἷπὶ, δη Ἰυάρσα Βἷπι ϑοοοταϊης ἴο γοὺγ ἰαντν ΤΠ 76 να ἰπονὸ- 
ἴοτα βα! ἃ ππίο ᾿ἶπι, “10 15. ποῖ αν! [ῸΓΡ 8 ἴο Ρυΐ ΔΠΥ πιδὴ ἴὸ ἀδαί ς᾽ {πα {Π|Ὸ Βαγ - 
ἱηρ οὗὨ Φοϑυβ τρις θ6. [Ὁ]18]164.-- ΜΑΥΚ χυ. 1δ. : ΠὺΚα χχῆ!. 24. Ῥιηαΐα ἀο]νοτγοιὶ 
“55, θη ἢ6 ἔα εσουγμοα Βΐπι, ἰο ὈῈ ογυοῇοά.---Αοἱϑ ῖν. 27. Αμαϊηδὺ {Π }] ΠΟἷγ 
σἢ]ὰ 6 6808, ν᾿ Βοπὶ ἴμοὺ ᾿αϑὺ ἀποϊηὐοα, Ὀοϊὰ ΠΠογοὰ δπὰ Ῥοηίυ8 Ριϊαῖθ, ψὶ τ {116 
(ἀοπ]6 5 ἀπά ἰδ 6 ΡΘορ]α οἵ ἰβγαοὶ, σότὸ ρα ογοά ἰοροί 6 Γ. 

(1ν.) 76 ΜΑΝΝΕῈΒ οΓ Πιΐβ δυεγίπσϑδ, νἱΖ. ὧψ πιοολίπο απά οτμοϊαίοπ. 
(α.) ε5μ5 ἠογεξοίαὶ ἐλαὲ λ6 ϑδὴηομία δε πιοσλεοά. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. -- Μετ ἰχ. 12. ΤΠ ὅοη οὐἩἨ Μϑῃ πιυϑὲ βυδυ ΠΥ {πίηρϑ, πα Ὅδ βοΐ 
αὖ πουι δῦ. -- Τακα χν. 82. ; Μαεῖκχ. 84. Το ὅοη οὗ Μδη ἘΠ, μὲ ἀο)]ι νεῦρα ἴο 116 
Οδμ 68, δηεὶ 684}} θὰ πιοοϊςοα δηὰ βρ᾽ (6 (}}} οη Γοαϊοα, δη4 εριἰδὰ οὔ. 

ΕΟΤΡΙΣΜΕΝΤ. -- Αἰ ἰλε λιρὴ ργιεεί «. --- Μαῖῖ. χχν!. 67, 68. : Ματὶς χιν. 66. ΤΊοη 
ἀϊὰ {ΠΟῪ βρὶῦ π᾿ Βὶ8 ἴλεθ, πα Ὀυδεῖρα ἢΐπι, δηα ΟἸΠΟΙΒ δυθοία [νὰ τυ ἢ ἴμ6 ῥα πη. οὗ 
(ἰοῖν απ 8, βαγίησ, “ ῬΓΟΡΒΘΟΥ υπηΐο ἃ, {Ἰοὺ ΟἸτἰβθ, τ]ὸ 18. 86 τῃδ᾽ βπιοῖθ 1Π|66.᾿"--- 
Βοΐογο Πογοά. ΠΣ χΧχὶ. 11. Ἡογοὰ τ ἢ ΒΪ5 πιθη οὗ ὙΔΥ 8οὲ δὶπι δὲ ποι ρ}, απεὶ 
τοοςκοα δἴτη, δὰ ἀτταγοᾶ ἢΐπὶ ἴῃ ἃ ρΌΓΚΘΟυΒ σχοῦο. --- 44 Ῥιϊαίε᾽ ε ἡμάρηιεπί λαϊ.---- 
ΔΜ αΥκ χν. 17--- 19, ; Μαιῖ. χχνὶϊ. 28.: ποις χῖχ, 2. ΤΟΥ οἰοιμβοά πὶ ἢ Ῥατγρὶο, 
οὐ] Ρἰαἰεὰ 8 ΟΙΌΜ ΟΥ̓ὨἨ ΤποΓΠ8 δηὰ ρυῦ [Ὁ δοουΐ δἰ οδὰ, απ ὕδοσδῃ ἴο καϊυΐα διη, 
“«ἩΔ41]], ἰκῖηρ οὗ 16 ον "ἢ δηὰ ΠΟΥ βιηοῖα ἢ οἢ 186 Βοαὰ ΠῚ ἃ σε, δηὰ αἱὰ 
ΒΡ ὍΡΟΝ [νπὶ, δηὰ θονηρ {Πποὶν ΚπΘ68 ΜΟΥ ἰρροα Ἦ]πι. --- 4 ἐλε Οἴοδβ. -- ΜαΥκ χτν. 
29---ὃ2. ὙΠΟΥ ἴΒμαὺ ραβεθὰ ὈῪ τα! θὰ οἡ ᾿ΐτῃ, ψαρρίπρ {ποῦ μοδάβ δηὰ βαγίηρ, “ ΑἢὮ, 
ἴπου (παι ἀδβίγυγοδβὲ [6 Ἰοτηρὶο, ἀπά Ὀ01ΠΔ6 80 1 τὴ ἴγοα ἀδγ5, δᾶνο {Πγυ86]}) δπὰ σοπια 
ἄονπ ἴγοπη ἴΠ6 σΓΟ88.) [1{4ΠΚουνἷ86 αἶδο, [Π6 σὨΙ οὗ ̓γὶοδῖδ, τος Κίς, βαϊ, διηοηρ [Π 6 Π1- 
βοῖνοα, στ ῖ ἢ (ἢ 6 βου 68, “ Ηα βανϑὰ οἰδογθ, Ηϊπι86 17 ἢ6 σΑπηοῦ βαγο : ἰοῖ Ομτιεῖ τπ6 
Κίηρ οὗ [5τὯ6] ἀδβοθηὰ ΠΟῪ ἔγοπιὶ {Π6 ΟΓΟΒ8, {πὲ νγγ᾽6 ἸΏΔῪ 866 δῃὰ ᾿6] αν 6." Απὰ {μ6} 
1πδὴ πόσο ὁσυο θα τ Κἷπι τον} θα δπ). 

(Φ.) “εδιι5 “υγείοϊά ἐλαΐ ἦε «λοιϊά δὲ ογιοϊεά. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- Φόδη [1]. 14. ΑΨΘ. Μοβοβ πο ἀρ (86 δεγρϑηΐ ἴῃ (88 τ ΙΔ σπθ88, εὐθῃ 

80 πιυδύ [6 ὅοη οὗ Μδη ὃ ᾿"Ποὰ ὑρ. --- Φοδη χιὶ!. 82. Απὰ 1,11 θὲ (πιογὸ σογγϑοίϊν, 
πΠ6π] 61.) 16 ὉΡ ἔγοπι {Π6 ϑαγίῃ, τιῬ} ἀτανν 6} πιθὴ ἀπίο πιο. --- δοδη νἱ!!. 28, 
Ὕγμδη γο δανε θὰ ἂρ (ἢ 6 ὅοη οἵἩ λίδη, (πθῃ 8}}8}} γα Κπον ἐμαὶ 1 δαὶ Βα. --- δι. 
χχ. 19.,.... Τὸ πιοοκ δηὴ ἴὸ βοουγρα δηΐ [0 οΡυ ΟΥ̓ ΠΪπι. 

ΕὙΣΨΊΓΜΕΝΤ. -- Δλίαι!. χχνὶϊ. 8]. ; δον χὶχ. 16. ΤΒοΥ ἰοὰ δὶπι ΔΙΤΑΥ ἴο οτος 
Βΐπι. ---- υΚα χα. 838.; Μαγκ χν. 20. 96. ὙΒθη ΠΟΥ ποτὰ σοπιθ 0 (ἢ 6 ὈΪδοα ἐς χη 
'9. οΔ]]οἂ ΟΑΙνΆΓΎ, ὑΠπογὸ ΠΟῪ οτος βοα Βίηλ. --- υΚα χχίν. 6, 7. Ἐοπιοπιῦθν μον Πα 
ΒΡΆΚο ἴο γοῦ.. .. Τα ὅοη οὔ Μδῃ πιυδὲ .. . Ὀ6 οτυοϊβοα. ΟὐὈμπιρᾶσγο αἷἶδο [ἃυκο 
χχῖν. 20. : Αοἰϑ 1]. 28., δηὰ ἵν. 10. 1 Οον. ἱ. 23. ; Ὁ. “ϊ. 1. 

ἢ δ, ὡεδιι5 Οἰιγίδὲ ργεαιοίεα ἠιὲ8 γοβιγτοοίοπ. 
ῬΒΟΡΗΈΟΥ. --- Φοδη 11.19.2]. δοβυ8 βα! ἃ, “" Ποβίσου 2ιἷ9 ἰοτηρίο, αη ἃ ἐπ {ἢ γθὸ ἀΑΥ8 

1 ν}}} ταΐῖϑα 'ὲξ ἀρ." Ηδ δραΐκε οὔ {π6 ἔθιιρὶβ οἵ 8 Ὀοάγ. --- ΦΌΒη χ. 17. 1 ἸδῪ ἄονγη 
ΤΥ πὸ {Παῦ 1 τμΑΥ ἰακα ἰδ δραίπ. --- Ματῖς χ. 84. ΝῊ ηἾ8ο Ματγκ υἱῖδ. 81. ; [υκο ἴχ. 
292.) ὙΠ ΠΟΥ 88|4}} ΚΙ} μἷπι, πὰ {πὸ (Ὠἱτὰ ἀδγ ΒῈ δ,να}} τίδο ἀραίῃ. -- Μαίι. χχν]]. 62, 
868. Το οἱ οΥΓ ρτίθδῖδ δὰ Ῥβαγίδοεβ σμπιθ ἰοροίμεν ἰο ἘῬΠΑΐΘ, βαγίπρ, 8: γ,) γὸ Τὸ - 

0ο0ο 8 



666 ῬΡνορ)οοῖος ὕψ δεῖς ΟἸιτὶϑέ 

ΤΩΘΙΌΟΣ ἰδαὶ (δὶ ἀδοοῖνοσ δαϊὰ, τ 16 πα τῶ γοὶ αἰἷϊνο, “ ΑΟΡ ἴὮγοα ἀΔγϑ] ν}}} Υὴβ6 
δρϑίη." 
ΟΕ χχῖν. δ, 6. ὝΤΙΥ βοοὶς γα {86 Ἰἰνῖπσ διηοης (6 ἀεδδὰ ὃ ἢ 18 

ποῖ ποτα Ὀυΐ ἰθ τἴβοῃ ; ΤΟΙΒΘΙΏΌΘΥ ΠΟῪ ἢΠ6 δρᾶΐο ἴὸ γοῖ ἤθη ἢ6 τᾶ γοῦ ἰῃ (4166. 
ῶσδα αἶ58ο Μαίϊ. χχυ!. ὅ., δπὰ χχν]ϊ!. 9. 11.; [κα χχῖν. 15. 84. 86 ; Φόδὴη χχ. 14. 
19., δηὰ χχί. 4. --- δοβη χχ. 27. ΤΏδη βαιῖῃ Βα ἴο Τποπηδ8, “ Εδδοῖι δεῖμα σ [ΒΥ δηροσ, 
δηὰ Ὀομοϊά πὶν μδπάβ, δϑὰ σοῦ ΒΠΒΟΓ (μγ Ππαπὰ δὰ (Ὠγυεὺ τὺ ἐπίο πιν δἰ ε ; δηὰ 
ὈδῸ ποῖ ἔδ!1689, αὶ Ὀοϊανησ." --- Αοϑ 1. 838. Τὸ πθθαι κ150 6 βιιονεθα διπηβοὶ αἰϊνα 
δον 18 ραβϑίοῃ ὈΥ ΤΆΔΩΥ ᾿ηία 1] 6 ῥτοοῖβ, ὈθΙηρ βθθη οὗ {μ6πὶ ἔΟΓΕΥ͂ 48Υ8. --- Αοἰδ χ᾿ 
40, 4]. Ηἰπι (οὰ ταϊβοὰ πὑρ ἴδα (μιτὰ ἀαγ, ἀπὰ 5μοπθὰ δ ὁ ,. Ὧοϊ ἰ0 4]1} 186 
ῬθόορΙο, Ὀὰὶ ἴο νὴῦποβδοδ σἤοβθη Ὀδίοτα οὗὐἨ οι, ονθῆ το υὑβ, νγῦο ἀϊὰ δδὲ δηὰ ἀσγιπὶς 
αι Ὠΐπὶ δου Βα τοδο ἔγοπι ὑπ6 ἀθαὰ. 86 ε]8δ0 Αοίδ,.ὶ". 832., δαπὰ ἰν. 33.: 1 Οοσ. χνυ. 
20. ; Αοἰϑ χυῖϊ. 8., χχνὶ. 38.  ἤσπι. 1. 4. 

ὃ 6. εδβιι5 Ολτγιδέ ζογείοἰά ἐμαὶ ἐδ τοοιτιϊά ἀρροαΐ' ἀαφαϊΐπ ἰο δὲς αϊβοίρίε5. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- ὁοδη χνὶ. 16. 22. Αὄ 1||}|6 τ Β}} 6 πα γα 88}|4}} ηοΐ 866 πη6, δῃά δραϊη 

ἃ {π016 τ] ἀπ γα δἰι4}} 566 τῃθ, Ὀθόϑυβα 1 ροὸ ἴο (δε ΕΔΙΒΟΡ. [ πὶ}} 8666 γοὺ δσδίη. 
--- Μεῖι. χχνὶ. 82. : Μασκ χίν. 28. ΑΥ̓ΤῸΣ 1 δ γἹδθὴ δραίη 1 πὶ} γο Ὀοίοσγα γοῦ ἰωϊο 
Ὁ α}}|66. -- Μίοιῖι, χχνη. 10. : Ματκ χνὶ. 7. (ἀο τἈ60 1} τὴγ Ὀγείδγθη ἐμὲ 86 Υ ρὸ ἱπίο 
Οὐδ θο, δηὰ ἔμογὸ 88|8}} [ΠΟῪ 866 πι6. 
Ευτειμεντ.--- ΜΙ σΚ χνυι. 14. Φοβη χχ. 19. ; [υκΚα χχῖν. 86. Ηδ δρρεοαγοὰ ἴο 

186 οἴενοπ 85 ΠΟΥ βαὺ αὖ πηθαῖ, δπὰ ὠρϑτγαϊιάοὰ ἐδπθιὴ τ] {861 ΠΝ] 16Γ, --- Μδιῖ, 
χχν!. 16, 17. Ἴδα οἰονθη ἀἰβοῖ ρ᾽ 68 υοπῦὸ ΔΊΝΔΥ ἰηΐο (ΔΆ11166, Ἰπ]0 ἃ πιοιηίαὶη ὙΠΘΓ6 
δοκὰ5 πα δρροϊπίοα {μ6πι. Απὰ πῆθῃ (ΠΟῪ 5} ἶσα ΠΟΥ͂ πογβιρρο ᾿εἶπὶ, Βαΐ 
δοπια ἐουθίοα. --- Φοἰη χχὶ. 1. Φοβυ8 βμβονσεὰ ἃἰτωβοϊ  ἀσαὶη ἰο (86 ἀ͵58.1}0168 δὶ {6 
808 οὗ ΤΊ ΘΓ αϑ. ---- 1 ον. χν. ὅ, 6. Ης νγᾶϑ β6θὴ οὗ Οδρδαβ, ἰμδ οὗ (6 ἔνοῖνα, Ὡὐῖοῦ 
(παῖ [6 νγγ88 δοθῇ οὗ δῦονε ἔνε δυπάτοά Ὀγοίμγθη αἱ οποθ. 

δ 7. “εδι5 (λτιεί γογεζοϊα ἠὲ αϑοεηπδίοπ ἱπίο ἠεαυξ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. -- δοδη νἱὶ. 62. ὙΥΒδὶ [γα 8141} βοα ἴα ϑοῃ οὗἩ Μίδῃ δβοθῃὰ ἃρ π βοτὰ 

ἢ ταβ ὈΘΙΌΓΟ. ---- χυ!. 28, 1 σππιθ Ὅτ ἢ ἔσο, [86 Ἐδίμον, δὰ δ δοῦθ ἱπέο δα 
σοῦ] ; ἀσαῖη 1 Ἰοανα τμ6 που]ὰ, δπὰ ρὸ ἴο ἴπ6 ΕΔΊΠΟΓ. -τχχ. 17. 1 8δπὶ ποὶ γεὶ 
Ἀϑοθπαρὰ (0 πὰ Εδίθοῦ ; Ὀυΐ πο ἴο ὨΥ ὈΓΟΙ ΓΘ δηαὰ 880 ἀπίο ἰΠ6πὶ, “1 αϑοοπὰ υηΐο 
ΤΩ ΒΔΓ ΠΘγ δηή γουν Εδιβον, πὰ ἴοὸ Υ αοὰ απὰ γουνγ ἀοα." (8566 αἴδω Φοβη νἱ!. 
38.., χὶ, 858.., χῖν. 19.. δπὰ χυὶϊ. 13.) 

ΕὙΨΕΙΕΜΕΝΤ. --- Ματκ χνὶ. 19. Αἴον {|| 1,ογὰ Πα βρόκοη υπΐο ἴδοπὶ, ἢθ ψ)α8 τὰ - 
οσοἰνοὰ ὕρ ἱπίο δανθπ, ἃπὰ βαῦ οη ἴϊιο σαὶ πδηὰ οὗἁἨ αοά, (866 δῖ8ο 1ψυκα χχῖν. δὅ].) 
-- Αεἰϑ ι. 9, 10. ὙΥΜ116 ὕτΒογ δια] ἃ ἣ6 ν᾽88 (ἀκϑὴ ὑρ, ἀπά ἃ οἰουὰ τοοεϊνϑα Βἷπι ουἱ 
οΥ̓͂ (πεῖν βίσῃῖ. ὙΒΟγ Ἰοοϊκεὰ δἰορά Ἀ8}}} ὑονγαγὰ θάνοι ἃ8 Βα τη Ὁ}. --- Ερὶ!. ἵν. 
10. Ης ἐμαὶ ἀοβοθη θα 19 ἐϊ βϑιὴ8 εἰς {πα τβοοπάἀθὰ ὑρ ἔδτ δῦονα ἃ]} βδδύθῃβ. 
8566 «]50 1 Ῥεῖ. 111. 22. ; ΗδὉ. ἰχ. 24.. ἵν. 14., νἱ. 20.; 1 Τίμα. 1.2, 16. 

ΒΕΟΤ. ΠῚ. 

ῬΕΟΡΗΈΟΙΕΒ ΒΥ 9ῈΒΌΒ ΟἨΈΙΟΤ ἘΒΙΑΤΙΨΕ ΤῸ ΤΗῈ ΡῬΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ “ΕΕΤΒΑΓΕΜ. 

[Κεϑεντϑά ἰο ἵπ ραρὸ 299. οΥ ἰλὶς Ῥοίμπιο. 

δ 1. 77λε εἰφηκ5, τιολϊοῖ τοῖῦο ἰο ῥγεοείο ἐλ ἀοείγμοίίοη ο ]εγιβαίεπι. 

((.) Τῆς ΕἸΆΒΤ 816 Ν ἐβ, Τλε ἀρρϑαγαποε 9 [αἴες Οἠγίείς ον δεδεαΐ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- Μίαι. χχῖν. 4, δ. ; Λατγὶς χῖ!. ὅ, 6. : [αἶα χχὶ. 8. Ταλο λεεὰ ἑλαΐ πο 

πα «ἰεοεῖσα νοῦ; 70τ' πιαπῷ δλαϊΐ σοπιθ ἴῃ πῖν παπιθ, σαψίηρ,, “1 απιὶ Ολγὶδί," απαὰ 6λαϊέ 
ἀεοοῖσο τπαῆν ; απ ἰλο ἐΐπιε ἀναιζοίς πδατ. 
ΕσΕΥΜΈΝΤ. --- ΤΒοβα [8156 ΟἸγϑὺβ θοσαπ ἰο ΔρρΟᾶΓ βοὺη αδογ ουῦ [οτά 8 ἀθδίῃ, 

πὶ (Π6Υ τα Πρ ἰοἃ δ ([μ6 παίίοηαὶ σαἰδιηἶτ168 ᾿ἱπογοπβοὰ. Φοβαρδιϑ ἱπίογηβ υ8 ἐμαὶ 
Ππδὲ {Β6ΓΘ ΘΓ ΠΙΔΠΥ͂ Μ}80, ᾿τγοι θη ἀϊηρ ἴο ἀἰνῖπο ἱπϑρίγαίίοη, ἀειοιτεὰ 4:6 ΡΘΟΡΪΘ, 
Ἰοδάϊς οὐὖ παπηθεγ3 οὗὨ ἴθ πὶ πο 186 ἀθβεσί. Ηθ ἀοο8 ποῖ ἱπάθοα Ἔχ ργββὶγ 880 ἰδδὶ 
θα ν οΔἸ ἃ {μαπιϑοῖνοϑ [88 δΖεδοίαλ οὐ ΟἸιγιβῦ ; γαῖ 6 βαγβ ἐμαὶ τ ϊο ἢ 18 Θαυϊναϊοηΐ, 
ΥἷΖζ. {πὺ ΤΠ6Ὺ ργοϊοπαθα (μαὶ οὰ νοι]ὰ {Ἰαῦα βῆουν πθπὶ 186 βίψῃβϑ οὗ Πἰ ον ιν, 
τλρδηΐης τοἀοιηρίίοῃ ἤγουν (6 Ἐοιηδῃ γοῖκο, νμϊο (Πἰπρ (μ6 6 νν8 οχροοϊεὰ (ἢς 



ἰἰεϊαϊέυο ἕο ἐδι6 71) ες ἐγ οίέοπ 9 .εγιιαΐοηι. 6617 

Μοεσϑῖδἢ που ἀο ἴον ἐπϑηγ. ((Οτηρασο ἴμυϊχα χχῖν. 91.) Φοβορῆαβ γιοῦ δα 58, (μα 
δὴ Ἐργρίϊδη ἔκἴξα ῥτορδοῖῦ ᾿οδὰ τῃϊγίγ ΓπΠουβαηᾶ πυθη ἱπῖο {6 ἀδβουῖ, νεῖ σοσα δἰπηοδὶ 
οητίγεὶγ ουΐ ΟΥ̓ ὃγ ΕἘΠχ ἐμ Εοιμδη ῥγοουταῖον." ὙΠ6 βάρ [ἰϑιογίδη γοϊδίθβ ἰῃδὶ 
ἴῃ (δα τείχη οὗ Οἰδιάνυα, “τὴ6 ἰαπὰ νγὰ8 ονυόσταη νι} τηδσίοἰδη5, βοάυσοῦβ, δηὰ 
ἱπηροβίογβ, τὴῖιο ἄγον 16 ροορὶα αἵνον ἴμθπὶ 'ῃ πιὰ  ἰζ 468 ἰηΐο βο τυ 68 δηἃ ἤοβοτῖβ 
ἴο 866 186 Β'ρῃ6 δΔηὰ χτηϊναοΐεα τ Δ]οἷ ΒΟΥ ρΓοπιἰβοὰ ἕο ϑθουν ΌὉΥ 6 ρόνοσ οὔ αυά." 
ἘοΙΙχ, δὰ αἱϊοσναγαὰβ Εθϑίθδ, ρσονόγποῦδ οὗ δυάδα, ᾿υάσίηρς ἴπθ66 ρτοσδοάϊηρσβ ἴ0 6 
1:6 σομμοησοηχοῦϊ ΟΥ̓ ΓΘ ΘΟ  οἢ ἀραϊηβὲ (6 Βοιηδηβ, σοπ ἰπ ΑΗ γ δϑοὴξ ουὐΐ ἀοίδοῖ- 
τηοηΐ8 οὗ βοϊ ἴοσβ, πὰ ἀεϑίσογοα ρτοδῦ Πα ΌΘΥΒ οὗ ἴμ6 ἀεἰυἀοαὰ ρορυΐδοο. Ατηοης 
1}1686 ἱπ)ροϑίοτϑ όῦγὸ Ποβίίπους 6 ϑαιηδτειίδη, 80 δ γπιοα ἐπαὲ ἢὮ6 ναϑ ἴπ6 ΟΝ γὶβὲ 
ἰογοιοϊὰ Ὁγ Νάοβϑβ ; ϑίπιοη Μίαζιιδ, πβο βαία ὑπαὶ Ἦθ δρρϑασοὰ διότ ἴδ86 «ον 85 
{86 ὅοη οὗἁἉ αοὰ ; διὰ Τδβουάδδ ν᾿ἢο, ργοίθπήϊηρ ἴο Ὀ6 ἃ ῥγορδιοῖ, ρογϑυδβα θα τηλὴΥ οἵ 
186 Ῥϑορὶθ ἴο ἰδίκθ ὑμϑὶγ βοοβ δπὰ (οἰϊονν Εἰμὶ ἰο {μ6 τῖνεν ογάδῃ, ἀθοϊασὶπρ (μαῦ Π6 
ὙΓ88 αἰ νΊΠΟ Ι Υ ΘΟμληλ θ᾽ οηθα, δηὰ ἰδὲ δί ᾿5 ςοηδπα {6 σδῦονβ νουϊὰ ὃς αἰν!ἀοὦ, 
δηὰ γίνε ἱβοῖὰ ἃ ϑλίδ ρηββδαρο ἴο 1886 Ορροδίῖο δἰ46.2 ΜΆΠΥ ΟΥΠΟΣ ΘΧϑιηρ 68 ΟΥ̓ ΡΓ6- 
ἰοπαοὰ Μοβδίβἢβ πυϊχηῦ θ6 οὐάυσοὰ ; Ὀυὲ 1πΠ6 ρτϑοθαϊηρ ΔΓΘ δυβοϊοηῦ ἴο 6508 Ὁ]18}} [86 
ἴα οὗ οὖν μογ 8 ργβάϊοϊίοη." 

1.) Τῆφ ΒΈΟΟΝΡ 810 Ν ἐς, »αγϑ8. απ Οοπιπιοίϊοης. 

ῬΒΟΡΠΕΟΥ. -- Μαίί. χχὶν. 6.: Ματκ χῖϊ. 7. : ΓΚα χχὶ. 9. Ῥγλεπ γε εὐλαὶ! ἤδαν φ 
τἸραγα από τυπιοιν Οὗ τθαγ 8, απο σοπιπιοίοι, 8ε6 ἰλαέ γ6 δδ ποὲ ἱγοιδἶοα, διὰ ἰογτυϊεί ; 
“ον αἱϊ ἰλεδ6 ἐλίπρε τειδέ σοπιθ ἰο μα88, δι ἰλθ᾽ ἐμ ἐξ ποί ψοί. 
ΕΥΣΓΕΙΙΜΕΝΈ. -- ΤΏο86 ΔῚΒ δηὰ Ομ ΠΊΟΙΟΏΒ ΘΓΘ 88 ἰδα αἰδίδπι ἐπυπάίον, (πδὲ 

Τογοοθὸ ρργοδολης βίοτηϑ. ἘΓουϊουϑ  ἰο (6 ἀοδίτυοσίου οὗἁἨ «“ογυιδαίθιω, {Π6 
Ετοιίοϑ δ᾽ νατοῦ ργονδι] δὰ ἰὼ ἰπῈ Βοιηδη δριγο, δηὰ {86 βίγυρ]9 [ὉΣ βιιοοθδβίοη 
ἴο ἴα ρου αἱ ἔθ γΟΠ 6 γ͵ὁ8 δἰἰθηαοα ὉΥ δενογα δ) Ὀϊοοῦγ οοπῆϊοϊβ. ΕΟῺΤΣ ΘΙΏρΟΓΟΥΒ, 
Νογο, (δῖα, Οἱὐδο, ἐπὰ ΨΊ.61}18, δυϊοτγοὰ υἱοϊθηὶ ἀθα α τ Ππ [Π6 δῃοτὺ δρδοδ οὗ 
εἰχῃίθοη πιοοΐ8. ΤΠπα οροτονῦ δ] συ οοτιαπφὰ ἐπα {εν8 ἴ0 ρίδος [8 βίδί ι6 
πη 186 ῖν δθηῖρία ; δηὰ ἴῃ σοηδοαυοπῃοο οἵ 8 ροβ να ΓΟ 588 [0 ΘΟΠΡΙΥ τ] 80 ἱπιρίουβ 
8 τοχυοϑῖ, μα {πγοδίθηθα ἔμ θπὶ τ 18 δη ᾿πναβίοη, τ δὲς ἢ 88 ργανοηϊοα ὈΥ μἷβ ἀθλι}}.5 
6805 ΟΠ τῖβὶ δἀἀοά, 466 ἐλαί γε (τι ἀ18οΐ 068) δ6 ποί ἐγοιιδίφα, 8 ἴ6 76 »ν8 υν"}}} Ὀ6, 
με αρληπι- [86 δρρεοδοβίης ἀοδιγυςίίοη οὐ δεῖν πδιίοη ; δωέ 1λ6 ἐπα ἐς ποί ψεί : ἴῃ6868 
δυθηῖϑ, Αἰ ΑΥτ ΩΡ 85 ΓΠΘΥ δθοπηθ, ΘΤΘ ΟὨΪΥ μα ργοϊυμοδ ἰο 86 ἀγοδάξαι! δηὰ ἔπ πι0}- 
ἔυοι5 δοο μ68 ἔδιαι (οἱ ον. 
ῬΒΟΡΗΒΟΥ. --- Μειῖ. χχῖν. 7.: Ματὶκ χὶϊ. 8. ; Γ0Κα χχὶ. 10. Ναδίοη 4λαϊϊ γἱὶδθ 

αραϊπεὶ παίϊοπ, απά ἀϊπράοπε α αἰπεί ἀϊπράοπι. 
Εστ τιν ΜΕΝ. --- ἰὸ τ }5 ρνεάιοϊίοη, Ομ τῖϑὺ ἀθοΐαγοβ [μδὲ σταδίου ἀἰδι αυθθμ 65 {πη 

(Πο30 το ἢ Βαρροηοάὰ ππάον Οαἰσαΐϊα νου ]ὰ ἰαἶκα ρ᾽δσα ἰῃ ἰμο ᾿δίίον ρασὶ οἵ ΟἸδυάλυθ᾽ 5 
τεῖζη δηὰ ἀπτίις ἰμδὶ οὐ Νοσο. ὙὍΒδ στίβίηρ οὗ παξοπ αἀραὶηδέ παΐίοπ νοτίοπἀοα [89 
ἀἰββο;βίοηδ, ἰηβυστοοίοηβ, δπὰ πηλυΐυ8] δἰ Γ οΥ̓͂ ἴΠ6 ον δηαὰ {πο86 οὗὨ οὐδοῦ 
πδίΐομδ, γ8ο ἀποὶϊ ἰῃ ἰἢ6 βϑῖιο οἰτ᾽68 ἰοροίῃον ; 88 θαυ Ο ]ΑΥΪΥ δὲ (δθβαγοδ δ, τ ΠῸΓῈ 
1:86 768 δηὰ ϑγγίδλπϑ οοηϊεποὰ δϑϑυΐ ἢἰν6 τἱρῃὶ οὐ {86 οἰἵγ, πνϊοῦ οοπίθπίὶοπ αἵ 
Ἰοησίν ργοεοοεα θ0 ἔὩγ ἐμαὶ αὔονθ ὑν ΘΕ ἱμβουδαηὰ 26 »8 ἮΤΕ ἰδίῃ, δὰ ἔπ 6 οἱἵγ 
Ἧ48 οἰοατοιὶ οἵ 1Π6 εν δ ἱπΒαὈ δηῖ5. Αὐ' {πΠ|8 ὈΪονγ ἴ86 Ἡδυ]ο Ἷ παίίοη οὔ 186 
Φονν5 ὙοΓΘ δχαβρογαίο, δὰ αἰνιἀϊηρ {Πποιηβο]ν 65 ἰπίο ρατί68, [Β6Ὺ Ὀυτηῖ δπὰ ρίπη- 
ἀοτοὰ {86 ποῖρθθουτῖηρ οἰτἶο5. δηα ν]]}]}ασο8 οὐὨἨ ἴπ6 ϑ'υσίθηδ, δπὰ τδᾶὰθ δὴ ἱπητηθη86 
δ᾽ δι ρον οὗ ἴΠ6 ροορίθβ. Τῆιο ϑ'υγίδῃϑ ἴῃ σονυθῆσο ἀσδίγογθα ποῖ ἃ [658 ΠΌΡΟΥ Οὗἁ 
{Π6 ενγα, δηὰ ον οΟἰΥ, 85 Φοβορἢ 8" ΘΧΡΓΘΒ565 τ, γγ88 αἰνθα ἰπίο ἔνγοὸ ΔΓπιῖοδ. 
Αἱ βογίβορο 8 1π6 ἐπ δη18 σοπιρο 1164 {Π6 968 ὙΠῸ ταδί θὰ διποηρ ἵμθπ) ἴὸ 
ἢρθιν ϑραϊπεὶ {ποῖτ ΟὟΠ ΘΟΥΠΙΓΥΤΊΘΗ : δηᾶ ΔἰΟΓ {}|6 υἱούογΥ, Ὀ6β6]γ βοίἰπρ ὕροπ 
ἐδοῖα ὉΥ πίχθῖ, (ΠΟΥ πιυτάογοά αὔονα (δἰ γίθοη ἐδβουδδηὰ οἵ ἴβοπ), δῃὰ δροι θὰ 1Ποὶν 

" Ζοδερῆυϑ, ἀο ΒΕ], ἃ. 110. 2. α. 18. 8 4, ὅ. 
5. Ψοβορμῃβ, Απὶὶ “πὰ. 1ιῦ. 20. ς. 68. αὶ 6. 8. Τυϊὰ. ο. 4. (4]. 6.) ὶ 1. 
4 Ϊῃ τι0 ἢδν, Ὠανίὰ ϑἰρδοπ᾿ 5 ΚΟΥ ἴὸ τῇς ῬγΟΡΠοςοΐοδ ποτα ἰδ Δ ἱπείγαςσιϊνο Η  ΦΙΟΥΥ οἵ 

διοεπίψ- Γοὑ7 (Δ166 δ οεδίἶ5, το ἀεϊαἀοὰ εἰς {6 νν5 Ὀδύιγοθη {Ππ6 εἰπιθ οὗὨ ΓΠ6 εἰἴῶρεγος Αἀγίωῃ 
δηὰ {Π|6 ΥΘΑΓ οὗ ΟἸσῖϑὲ 1682. ὅδε ρρ. 133---148. 

δ Ζοβερῆ. Απεὶᾳ. 110. 18. ς. 8. (4]. 9.) 6 Β6]], ΨΦιἀά. 110. 2. ς. 10. 
4 10]. 1:0. 20. ς. 7. ὁ 7, ἄς. )ε Β6Ι]. Ψπἀ. 110. 2. ς. 18. ὃ 7. ο. 18. ὶ 1. εἄϊε. Ηιάδοη, 
᾽ Τυϊά. ς, 18. ὃ 1. 5 1Ἰυϊὰ, ὃ 2. » ΤΙϑϊά, ὃ 9. γὶια Φορορὶ. ὶ 6, 

οο ςΦ 



δ608 ΤΡνορ]ιοοὶε5 ὅν «765ιι5 (Ἰιγὶβὲ 

σοοάς, Αι Αβοδίοῃ ἐμὸν [116 το ἐποιιβαη ἤνα Βυπάγο, αὐ Ῥιο]επιδὶδ ἐνο ἴμοτι- 
5ιηι, δηἃ τηδᾶ6 ποΐ 8 ἔδνν ᾿σ βοηοσβ, ΤῈ ΤΥΓΔΏΒ ρυΐ ΤΊΔΠΥ ἴο ἀοϑῖ δηὰ ἱπιρτι- 
βοηφα ποτ. Τα Ῥϑορὶε οὗἁἩ Οαήαγα ἀἰὰ Πἰκαννῖβα, δπὰ 4}} (86 ΟΥ̓ Ποῦ οἶ165 οὗἔἁἨ ϑγτῖα, 
ἴῃ ργορογίίοῃ 88 {ΠΟΥ μβαϊθά οὗ ἔξαγε (μ6 68. Αἱ ΑἸεχαπάγία ἢ 186 οἱ ΘὨΔΥ͂ 
σὴ τονἱνο ὑοίσοοι δα ον8 δηὰ Ἠθαί θηϑ, πὰ τηδὴγ [6}1 οὐ ὈΟΐδΒ βιάθβ, Ὀυὶ οὗἅὨ 
16 ὸννβ 10 δα πυροῦ οἵ Δ (πουβαη. Τα ρΡϑορὶο οὗ [απιδβουβ ὃ, ἴοο, οοπ- 
δῃϊγοα δσαϊπϑί ἴΠ6 «{ον}8 ΟΥ̓ [Π6 δϑῖμδθ οἰἵγ, δη δϑβδυ πρ ἰμθ πὶ ππαττησά, Κι1οὰ ἤθη 
τιουδαπά οὗὨ ἔμοθ. Ὅ8μα τιβίηρ οἵ ἀίηράοπι αραϊπεί ἀϊηράοηι ἀοὰ ἰδ6 ορεῖ 
ὙΔΓΒ οὔ ἀἰογοπὶ ἰδ ΓΆΓο 685 δηἀ ΡὈγονίῃοθβ ᾿ὐπεῦτὶ ΟἿΟ Δῃοίδοσ ; 85 ἐπεὶ οὗἩ τὴῆο 
768 ψἶῆο ἀποῖς ἰπ Ῥόγαα ἀρδίπδὲ 6 ροορία οὗ Ρμ οἰ ρα δοποογηησ {ΠΕ Ὶγ 
θουπάδ, (8116 Ουβρίυ5 Εδάυβ ν.88 ργοσυγδιου ; δπὰ {μα5 οὗ {τ Ψεπτ δῃὰ (λα! 1] 805 
Ὡραϊηδί ἴπ6 ϑιαπηδτιίδηβ, ἴογ (86 πηυγᾶοσ οὗὨ βοζγο (811 |58 88 ροῖπσ ὉρΡ ἴο ἴπα ἔδασὶ οὗ 
ἐήπρεῦ ας ψ ἢ ας Ουϊηᾶπιιβ γγ88 ργοσΌΓαζΟΥ ; δπὰ (μα οὗ {μ6 Ἡδβοὶθ πδίίοη οἵ {86 
ον δραϊηϑὶ ἴῃς Βοπιδηὴβ δῃὰ Αρτῖρρα δηὰ οὐδοῦ 811168 οὔ [86 Βοπιδῃ δπιρῖγα, δι ο ἢ 
Ὀοραη ψ 816 Οὐοβδίαβ ΕἸογιβ 88 ργοουγαίου. Βαΐ, 85 Φοβθρῃυβ 88 γϑ8ῖ, ἔβετα γ85 
ποῖ οηΪγ βοαϊίοη δπὰ εἶν} τὰς (πσουρδουϊ 6254, Ὀυΐ ᾿ΙΚον ἶθ6 ἴῃ 1ἴΔ]γ, Οἷδο δὰ 
ὙΠ 6] 5 σοπίδπάϊηρ, Ὁ [86 ΘΠΙρίγα. 

(1.) 7ΤΊι6 ΤΗΙΕΡ Β16ῸΝ ἐς, απιΐπες απά ΤΟ ςἰϊίδτιοοϑ. 
ῬΒΟΡΗΞΕΟΣ.--- αι. χχῖν. 7.; Μδγκ χιϊ. 8.: Γὐκὰ χχὶ. 1]. Απά ίλογε ελαϊ! δὲ 

αιπῖπες απὰ ρεείϊεποει. 
ΕὙΣΡΙΜΕΝΤ. --- ΤΏΟΓΟ γγΔ8 8 [Ἀπι||η6 ῥγεαϊοϊοα ὉΥ Αρδῦυϑ (Αοὶς χι. 28.) νος 15 

τηοηποποά Ὀγ ϑυοίοπιυβ, Τδοϊί8, 1 Ελιαβ Ὀ 85, ἀπ ισλέοὺλ σαπιδ ίο ἐπ ἰλὸ 
αν οΥΓ ΟἸαμάϊια (ἸὍεαῦ; δυὰ γγ8ἃ8 80 βουϑῦα δῇ “δγυδαϊοιι ἐπδὶ (ὁ οδορίυβ ἸΠΠΌΓΠι5 0.5) 
ΤᾺΙΠΥ͂ ΡΟΓΒΟΏΒ ρΟΣΊβΒο [ὉΓ τδηὶ οὗ ἰοοα." δεδέϊίοποος τὲ ἴμ6 υδυδὶ αἰϊδηάδηίβ οὗὅ 
ἰδταῖ ποθ, 88 ΒΟΔΓΟΙΥ͂ Θηἀ Ὀδάηθ88 οἵὁ ργον βίοπβ δἰπιοδ αἰνγαγβ ἰδστηϊμαὶθ ἴῃ ΒΟΠῚ8 
δορί ἀδπιῖσαὶ ἀϊδίοιηροσ. Ὑμδὶ δυΐίδεα 88 δῇθ]οῖοα τ ῬΟΒΌΪΘΠοΘ τὸ ᾿δϑγη ἴτγοπὶ 
ΟϑΘΡ8; ΜὯΟ Β8γ8, (μδ΄ θη ὁπ6 ΝΊΡΟΥ νᾶβ ρυΐ ἰὼ ἀοαῖμ Ὀγ [86 96 νν|ϑῃ Ζολίοἱβ, 

Ὀαβιεἰ6β οὐ Γ᾽ σδἸδυ 165, μ6 Ἰπιρτοοδιθα ἔδπῖπα πὰ ρεδέϊέοπος ἀροῦ ἔοπι, “ 411 τ δῖ ἢ 
παργοοδιίοηβ ἀοὰ οομττηοα δρδίηϑὺ [Π656 ἱπι ρου πιθη.᾽ 1 

(1ν.) Το ΒΟΥΈΤΗ 816 Ν ἐδ ατγίῤφμακε8. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- Μαῖϊ. χχὶν. 7.: Μαικ χὶν. 8. ; 1ἐυκα χχὶ. 11. Τλοτε ἐλαῖ δὲ οεαγίλ- 

ψμαῖεε. 
ΕττσΜΕΝτ. --- ἘΞ αγίλφμακζοε ἴῃ Ῥτορ ιοῖῖς Ἰδηρταρθο τλ6 8} Θοτητη οἰ Οἢ8 δηὰ ρορυΐαῦ 

᾿πδαγγθοξοηβ : ἱ (686 Ὀ6 ἰη πάρα, π6Ὺ δᾶνα δἰγοϑγ Ὀδθῃ ποίοοα ππᾶοῦ ἴπ6 
ΒΘ ΟΠ βίψτ ; Ὀαὲ 1 ὸ υπαοτβίαπα (ἢ }8 ρτορθον ἐἐογαϊίῃ, οὗὨ ΓΘ ΠΟΥ 5 ΟΣ σομνυ βίοηβ 
οὗ τ1π6 ΘΑΓΝ, ΤΠΔΗΥ βυςἢ Οσουγγοά αἵ (06 {1168 (0 ψιο ἢ οὔτ ωοτὰ τοίδγγοά ; ρδτιῖ- 
ΘΌΪΑΥΙΥ οη6 δὲ Οἴγοίο, ἴῃ ἴῃ6 τοῖσῃ οὗ ΟἸδυά 8, ἀπὰ οὐ οΓβ δὶ ϑλγσγηδ, ΜΙΙοῖαβ, δμίος, 
ϑϑαπιοβ, δηὰ ΟἾΒΟΓ ρῥ[ας68, ἴῃ 4}} οὔὨ ἢ !οἢ ὁ νγ8 ογὰ βοςι]ο 11 Ὑδοϊταβ τπηοπιϊοπβ ὑπ 
αἱ Εοπιο ἴῃ {Π6 βαῖηα Γοῖσῃ, Δηα 548, ἰδ ἴῃ {π6 ταεῖσῃ οὗἨ Νοσο, {86 οἰἐθ8 οὐ 1,80- 
ἄϊοςοα, Η  ογαρο 8, δπὰ (ο]οβθ6 νγοῦθ ονου γον : απὰ ἴπδὶ 86 οοϊοὈυγαιθα ον οἴ 
Ῥοιηρεῖϊ ἴθ δπιρβηΐα τγ88 νου γον 13, αηα αἸπιοϑὲ ἀδι) 1586ἀ, ὈΥ δὴ δασίαυαῖο.}5 
Απαὰ δποῖμοῦ οαγμαθλκο αὖ Βοπηα 18 ππιοπιϊοπθὰ ὈΥ ϑοίομιιβ δὲ Ββαυϊηρ Βαρροποαᾶ 
ἢ τἰ6 τοῖση οὐ Ο3104.1" 

(ν.) 7Τὴε ἙΙΕΤῊ 816 Ν 8, εαγίμεϊ δίσλές απᾶά δίσπς ἤγονι Ἡδεαυεη. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. -- ΓὺΚὸ χχὶ. 11. Τλογὸ ἐλαϊὶ δὲ ἤραν  εἰρλίς ἀπά δἰρπε ὕτοπι λεαῦεη. 
ΕΠΡΊΣΜΈΝΤ. ---- ΜΙΔΩΥ Ῥτοῦ ρ)θ8 δζὲ τοϊλί δὰ ΟΥ̓ “οϑορἤυϑ; ΡΥ υ]αΥγ (μδὲ ἴῃ 

“υὔερα, αἵ {Π6 σομηπιοηςσαπιοηΐ ΟΥ̓ {86 ψὰγ, πα Ῥοίογα ἴ86 βίεσε οὗ “ογυβαίοπιὶ Ὁ 
Τιτιι8, “ Ἧθοτα ὈτΌΚα ουΐ ἃ ῥγοάϊρίουϑ δβίογπι ἴῃ 186 πἰρμῦ, τ 186 πἰπιοδὲ υἱἹοΐθπος 
ἈΠ ὙΘΙῪ δίσοηρ πη 8, τ ἴ86 ἰαγροδὶ βἤονγουβ οὗ σϑῖη, ἢ σοπεϊπι 8] Πρ πίη, 
τοστὶ Ὁ] 6 Ππ Ποτῖη σα, δηα απιαζΖίηρ ΟΠ ΟυΒ5:0η8 ἀπ Ὀ6)] ον ἵπρ8 οὐ ἴ86 δαγίδ (μαὺ νγ88 

, Ὧδ Β6]]. Ζπ4. 110, 2. ο. 18. ὶ 5. 5 Τοιά. ὃ 7. οἱ 8. 5. Τοϊά, οἴδρ. 90. 8 2. 
4 Φοόβερῇ. Απεῖᾳ. 110. 20. ε. 1. 81. 5 Ἰυϊά. ς. 56. Πὲὲ Βε]]. πὰ. 1. 2. ο. 12. 8 8, ὥς, 
9 Τρϊά. ς. 17.  Τρὶά, 110. 4. ς. 9. 8 9. 

: 5. διποίοηίυδ, ἱπ (Ἰδυάϊο, ο. 18. Ταοῖιὶ Απηδίοβ, 110. 12. ς. 438. Ἐπϑοδίαθ, Ηἶδι. Ἐκεοὶ. 
ἰδ. 2. ς, 8. 

5. Αητΐα. 10... 20. α. 2. αὶ 5. (1]. 6.) "" Ὧδ Β6]], πὰ. 110. 4. ο. 6. ὃ 1. 
" ῬῃΠοβιγδίυβ, ἰη Ψ ΠΑ ΔΡΟΪΙΟΙΙ, 10. 4. ο. 34. ΙΣ ΤΟΙΣ ΑἸπαΐοβ, ᾿ἰδ. 14. 6, 97. 
" Τοϊά. "10. 15. ς. 22, ΤῊΒ φατι παῖε 18 τηρπεϊοηθα ὉΥ ϑοηθοα Ναας. Οὐιρϑϑῖ. 1}. 6. ς. 1. 
Μ ϑιιοίοηΐμδ, ἰῃ (8108, α. 18. 



Ποϊαξζυε ἔο ἐδ 7)εε γμοίίοη Ο7 ϑεγιιβαϊδηι. ὅ69 

1 δὴ δαυί βαῦακο. Ὑθοδο {πὶ πρ8 ΟΓΘ ἃ τηδηϊ θὲ ᾿παϊσαϊίοη, ἐπὶ δοπια ἀοβίγιοίίοη 
γεν 839 ΠΟΙ ΠΣ ὉΡΟΠ τΠ6Π, ἩΓΠ 6 {ΐπ δγπίθιη οἵ {8}8 τοῦ] τᾶ ᾿πγον η ἰπίο 88ς}} ἃ ἀΪ8- 
ογάοτ ; δῃὰ δΔηΥ͂ ὁπ6 σου ]ὰ ρι|658 παῖ [π686 σγοηάογβ ρογίθη δὰ βοπηδ στππὶὶ ου]δη)ΐ- 
1168 ἰῃδὺ 6ΓῸ ἩΠΡΕΟΗΕ α ἜΠε β8πὶ|6 [ιἰϑίοτγίδῃη, ἰἢ ἰ6 ργοίβοθ 3 τῖῸὸ 8. ὨἰβίοΥΥ οὗ 
86 ΖΦ εν ϑ γὰγ, ἀπά ογίδιζοβ ἴο τθοοσγὰ (86 βἰσῃ8 δηὰ ργοάϊσίοβ ἐπὶ ργεοθάρα ᾿ξ ; ἀπὰ 
ΔΟΓΟΓ Πρ ἴῃ Πἷ8 δἰχὶμ Ὀοοὶς ὃ ἢ6 Θῃημτηθγαῖοϑ (θη [18 : --- 1. Α ὔβίδν Βυηρ ονοῦ 
186 οἷζγ ᾿Κα ἃ δβγογα, δπὰ [86 οομηθῦ σοπιϊηυθὶ ἴῸς 8 στβοΐθ γθαγ, ---- 2. ΤῊ ΡΘΟρ]α 
Ὀεϊπρ δϑβοιι θὰ ἴἰο σοἰο γαῖα {π6 ἴδαϑί οὗ υπ]οανθηθα Ὀγοδά, αὐ (86 ηἰπ ἢ ΒΟῸΣ οἵ 186 
πὐμθς ἴΒ6ΓῈ ΒΏΟΠ6 80 στοδῦ ἃ ἰἱρῃῦ ἀρουῦ [86 ΑἸζδτ δῃὰ {86 Τοπιρῖθ, [μδὺ ἰδ δοαειηθὰ ἰ9ὸ 
θὰ τσ ἀαγ, δῃὰ {π15 οοπιϊη θα [ὉΓ ΒΑ] δὴ ἤουτ. --- 8, Αἵ ΙΝ ΒΆΤΩΘ ἴδαβί, ἃ ΠΟΥ͂, 
Ἰοεὰ Ὀγ {πὸ ργίθϑὶ ἴο ββοσιῆςθ, Ὀγουραὶξ ἰοτὶ ἃ ἰδτιῦ ἴπ (μα τυϊάα]6 οὗ 186 ἰοπιρὶθ. --- 
4. Το οαϑβίθγη μαΐθ οὗ 6 ἴδπιρῖα, το νγᾶ8 οὗἁ δο ἃ Ὀγδδ8, απ υογῪ Βοᾶνυ, δηὰ 
Ἧ3.8 ΒΟΆΓΟΘΙΥ δὶ ἢ δ Θνθηΐϊησ ὈΥ ὑΝΘΗΪ τη, 8δη νὴ88 ἰβδίθηθα ὉΥ βίσοῃπρ ὈδΓ8 
δηὰ ὈοΪ 8, νγᾶ8 δθθὴ δἱ {Π6 δἰ χί! ὨοὰΣ οὗ ἴ86 οἰσαῦ ορεηοα οὗ 118 οσῇ δοοογά, δμὰ 
οου]ὰ παρα ϊγ ὃ6 διε ἀραϊῃ. -- ὅ. Βοίοσο [6 βοι{Ἰηρ᾽ οὗὨ {Π|6 δι {Π6 ΓΟ 6ΓΘ 866 ὴ ον ου 
8} [π6 σου ΓΥ, οδατγίοίδ δηὰ ἀγπιΐθϑ ἢσ ηρ ἴῃ [86 οἰου 8, ἀπὰ Ἰ»οβἰοης ΟἿ 1168 --- 
θΘ. Αἱ ιδ6 ἴδεηϑιὲ οὗ Ῥοηίοοοϑθί, 88 ἰδθ ὑγιοϑίβ σοῦ ροϊηρ ἱπίο ἐπα ἴπῆοῦ ἴθρία ΟΥ̓ 
Πρ 85 υϑι.4] ἴο αἰϊθηὰ ὑποὶνγ βοῦνῖοα, ἱθοῪ Βοασγὰ ἤγβῦ αὶ τηοϊϊου δηὰ ποῖβο, δπὰ ἰβθηῃ 
ἃ νοἷοο 85 οὗ ἃ τυυϊ ἰδ ἀ6, δαγίηρ, Ζεί ας ἀεραγί ἄσποε. ---- 7. ΝΥ αὶ Φοβορίλβ τος κοῦβ 
85 (0.6 πιοϑῖ ΤΟΥΤῚ ΌΪ6 οὗὨ 4}}, οὔ «΄68ι18, δὴ ΟΥΑΙ ΔΓ σΟΥΠΙΓΣΥ ἴδ] ]οὐν, ἰΟῸΓ γοαγβ ὈΘΙΌΓΘ 
86 γᾶν Ὀοσδη, δηὰ πο 186 ΟἿ τ)88 ἰῇ ρϑᾶσθ δηὰ Ὁ] θην, οαπλ ἴο {{|ὸ ζοδϑὶ οἵ ἴ8- 
ὈΟΓΏΔΟΪ]68, δὰ τη ΟΥΥΏΡ ὉΡ ῬΕῚ ἄοπῃ πα βέγθοίβ ἐκ δὰ πἰσαι, “ Α͂ υοἷσο ὕτγοπι 
ἐλὸ οακί, α υοἷσο ἥγοπι (ἦλδ τοοδέ, α υοῖσε ὕγοπι (λθ Κ0Ὲ7} ιοϊπαῖβ, α υοἷσο ἀραϊηδέ ϑεγιβαίεπι 
απ ἰΐλε ἱοηιρίο, α υοἱοσο ἀαραϊηδί ἐλο ὀγιάεργοοπιδ ἀπά ἰλε ὀγί68, α υοἷοο αραϊπεί αἷΐ ἰλδ 
{ΠΕ 6 πηδαίϑίγαύθϑ ϑηἀθανουγοα ὈΥ 8. Ὑ}ρ68 δηὰ ἰογίαγα ἴο σοϑβίγαὶη Εἶπ: Ὀυΐ 

6 51}}} οὐϊοὰ τ} ἃ πιοιιγηΐι γοὶσο, “ ἩΡζο, ισος ἰο "ογιδαΐοπι "ἢ “ΤὮΙΒ ἢ6 σοπίϊηιοάᾶ 
ἴο ἀο [ὉΓ βανθῆ Ὑδαγβ δηα ἔνα τηοη 8 ἰοχοίμοσ, ἃπὰ Ἔβρθοὶ} }} 7 δῇ (ἢ 6 στοαὶ [δδιίνα 5; 
δΔη Πα ΠΟΙ ΠΟΙ ΚΤΟῊΤ ΒΟΔΓΒΘ, ΠΟΥ 5 (Ἰγρα ; Ὀαὺ ποηῦ δϑουΐ ἰδ 6 νγ]}}8 δῃηινὶ οὐἹοὰ τ} 
ἃ ἰουὰ νοῖοο, “ Ἡοο, τοῦς ἰο ἐλε οἱΐψ, ἀπά ἰο ἐλ Ῥεουρῖο, απά ἰο ἐλθ ἰοπιρίε ; " αὐπιὰ 88 δ 
δα θὰ κἱ ἰαδί, “δ, ιτσοϑ αἶδο ἰο πὶ ϑε{5" 10 ὨδΔρρεοπϑά ἐδαὺ ἃ βίοπϑ ἴγοτι βοῖηβ 8] πρ' 
οὐ δηρίπθ ᾿ππιθἀ!δίο Ὁ δ γυοὶς εἶπ ἀθδα, ὍΠ686 ποτὰ ᾿ηἀορὰ ἡραγ με σἰρπα ἀπά ργεαί 
εἰρλίε ἤγοπι ἀδαύδη ; πὰ ἰβ όσα 158 Ὡοῦ ἃ ποτα συ θα! }]6 ἰϑίοσίδη ἴΠ8η Π6 δας μοῦ το 
τοί εἴοι 1Β6πι, πὰ το ΔΡΡθδ]8 ἴο 186 ἐδϑυϊ Π ΟΕΥ ΟΥ̓ {8086 γῆ βὴνε πὰ μοαγὰ 18 6π|.Ὁ 
Βυὲ 'ὺ τὰν δαὰ βοπιθ τγοῖρῦ ἴ0 18 γοϊδίίοη, {μαὺ Ταοίίυ8, (86 Βοτηδη Ὠἰβίοτίδη, 4180 
ξἶνοβ 8 8 ΒΠΙΠΊΆΓΥ Δοσοιηΐ οΟὗἁἨ {86 βαπ)|6 ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΟΒ. [16 Βαγϑὺ, ἴδια {πο γα μαρ- 
Ροποὰ βουοσγαὶ ργοάϊ ίθβ, δγι 68 ῬΟΓῈ βοὴ δηραρσίπρ ἴῃ (86 ΒοαυθΠ8, ΔΥΙΏ5 ὝΘΓΟ δ66 ἢ 
εἰϊιτοτῖπρ, δηὰ (ἢ6 [οπυρὶα δθοηθ νυ} {Π6 βυάάθη γα οὗ [86 οἰου δ, [Π68 ἀοογβ οὗ (1:6 
τδπῖρὶα οροποὰ βυ 6 η)}Υ, δὰ ἃ νοὶςα στθαῖοῦ ἐμδη ΠΒΌπιδη τγῶβ Βοαγιὶ, ὑπαὺ [6 σοΐϑ 
ὙΓΟΓΟ ἀδρδγίρ, δπὰ ᾿ΠΚονν 86 8 στοοῖ πιοίίοη οὗὨ {πεῖν ἀσραγιηρ,. Ὦτγ. Φογ π᾿ 5 ΓΟ ΠΊ τς 
18 ὙΘΥῪ ρον ποηϊ : -- ῬΩΓ ΟΠ τὺ δὰ ποῖ Ἔχ ργοβϑὶγ Τογοϊοϊὰ {}18, ΤΏ ΔΠΥ Ὑἢ0 ρῖνο {116 
Πεοὰ ἴο ρμογίοπία, δπὰ σψῦο Κπενν {πὶ [ἰἰδίογ δὴ8 ἤανα Ὀσθη ἴοο ογοήαΐουδ ἰῃ τπαΐ 
Ροΐπὲ, σου βδύβ βϑυδροοϊοα {μα “οβορδιβ Θχαρρογαῖθα, δπὰ ὑπαὶ Τδοὶί8 γγ88 πιῖ8- 
Ἱπίογιηθὰ ; Ὀμὺ 88 ἰδα τοδί πη οὩΪο8 οὗἁὨ Φοβορῆυβ δπὰ Τδοϊζαβ σοηῆτγτῃ {Π6 ῬγΘα]οΙ0Π 8 
οΥ̓ ΟΒγίβι, 8ὸ ἐμ ργθάϊοϊουβ οὗ Ομτῖδὶ οορᾶγιη [26 ποηάογβ σοοογάθα Ὁ. {8686 [15- 
τοῦ! η 8.5 : 

(ν1.) Τλε ΒΙΧΤΗ 810Ν ", 7Ὺε εγβεοομέΐοη ὁ ἐδε Ολγιβέϊαπε. 
ῬΒΟΡΗΞΟΥ͂. -- Μαῦῖ χἧ!. 9.:; λίαι!. χχὶν. 9. : 1υΐο χχὶ. 12. μὲ δοΐογε αἷΐ (λόδε 

ἰλὲηρ 5, ἰλεν 4λαὶϊ ἰαν λαπάε οἡ νου, ἀπά ρεγεοσμίδ γου, αηα δλαϊΐ ἀοἰϊοεν ψοῖ μΡ (ο οοτιποῖίε, 
ίο ἰλο εγπαροβιιδα ἀπά ἴἰο Ὀγίϑονδ, ἰο ὑφαίεπ; απαᾶ «ἦοὶϊ αἰ νοι. Απάα ψγὲ δλαὶὶΐ δὲ 
λαίεὰ 9 αἷϊ καΐίοπε, ἀνὰ ελαῖὶ δὲ ὅγοιρλέ ϑοΐοτα τιον ἀπα ἀϊηρβδ 707 πιν παπιδ᾿ 8 καζλο, 
Ὧν αἰἰδεἴϊπιοην αρ αἰπεί ἐλεπι. ᾿ 

Εσισιυμεντ. --- ΤΠ6 ργοοϊδίου τὶ το [86 {ἰτπ6 18 Βρθοϊβοά, 15 ὙΘΡῪ σοπλασὶς- 

1 Ἢ Β6]]. Φυὰ. 10. 4. ς. 4. ὶ δ. 3 ΤἸΌΪά. 811. 8. Τοϊά. 110. 6. ο. 5. ὃ 3. 
4 Μι. ΜΙ]πιδη 88 δἀπιί γα Ὁ στοῦρας ὉΡ ἴμε8ὲ ρογίςπίουβ 816}8 ἴῃ δἷ8 Ῥοοτα οἡ ἴδε ΕᾺ]] 

οἵ Ζογυβδίοπι, ΡΡ. 106---114. ᾿ ᾿ 
5. Ἐνοπογδηΐ ρῥτοάϊρία ---  δεθ ΡΟΣ οαὐἴππιὶ σΟΠΟΏΓΓΟΤΟ δοίθβ, σα] απ στη, οἱ βαρ ο 

παυδίαπι ἱζηθ οΟἸἸυσεγο τοπιρίατα. Ἐχραβϑδὲ χροΐ ἀφ] αὐτὶ (Ότγοβ, οἱ δα ἰδ πηδῖοῦ ἢ ππηδΠ8 

γοχ, Βσεράεγε Ώεος. ϑιπιοῖΐ ἱπροπδ τηοῖπδ Ἔχοεἀοηίαμῃμ. Ὑδοὶξ. Ηἰδὲ, 110. δ. ς. 18. Ρ. 217. 

οὐϊι. 1ωρ5ὶ}. 
« Ζοτιὶπ Ποπιαγκβ οὐ Ἐκοϊοδίαβιςϑὶ Ηἰβίογυ, νοΐ. 1. ἢ. 41. 



5610 Τγορλιοοῖος ὕγ «οδιι5 ΟἸ)ιγ δέ 

ΔΌΪ6. ῬγονϊουβὶῪ ἰοὸ (86 οὐδοῦ ργορηοβίοϑ οὐὗἁὨἨ {6 ἀδδβίγαοιείοη οὗ Φογυβαΐθε, ἐμ ὸ 
ἀἰβοῖρ 68 οὗ “6818 Ομ γῖϑὺ τσοτὸ ἰδυρσμὺ ἴο Ἔχρϑοὺ (δ 6 Βαγἀ8ῃ1}08 ΟΥ̓ ρογβθουτίο  δηπ 
μονν οχδοῦν ὑμ18 ᾿γοαϊοιοη νγἃ8 ΔΟσΟΙΉ ἢ Ι5ῃρα ΜἯ͵ῪΠ ΣΩΔΥ Τοδὰ ἴῃ ἴῃ Αςῖβ ΟΥ̓ Τδ 6 
ΔΛροβιϊοβ, Τθογα νὰ Βηα ὑπαῦ δοῦθ ποσὰ αἰοἰέσεγοα ἐο σομποὶζε, ἃ8 Ῥεῖθυ ὧὡηα “2 οὁδη. 
ἵν. ὅ, 5.) ϑοιὴβ ποῦ ὄὀγοιρὴΐς δείονγο γιοῦ ἀπα ἀϊπρϑ, ἃ85 Ῥϑὰ] Ὀείοσο (1 4]}1Ὸ 
ἀρ 12.), δὶ (χχῖν.), Εοβίυθ, δπὰ Αρτίρρα (χχν.). ὅϑοπια μδὰ α σεοιᾶ ἀπά 
τοϊβάογη τολίοὶ αἰΐ ἐλοῖγ' αἀυογβαγῖδα σοῦ ποί αὖἰο ἰο ραΐϊπϑαν ΠΟΙ͂ γεδὶδί, ἃ5 11 15 581 οὗ 
Βίορμοη (νυνὶ. 10.).. (Βα ἐλον ᾿ρογὸ ποί αὖἷο ἰο γοδὶδὶ ἰδδ τοϊδάοπι απὰ ἐλ δρίχὶ ὃν ἐεολιελ 
ἂδ δβραλο, ἀπιὰ ῬΔ}] πιδάβ Ἄνθη Ἐ ΙΧ ἴο ἐγοηιδίο (χχῖν. 25.}, δπὰ {μ6 (σοβρεὶ 5:}}} ὑτε- 
ναἱἹοὰ δραϊηϑὺ 4}} ορροϑβϑιθ!οη πὰ ρογβασυϊίου τ βδίθνοσ. ὅϑοὴθ ογα ἐπιργίϑοπδεῖ, α5 
Ἰροῖου δηή Φοδῃ (ἰν. ἃ.) ϑοηιθ σοῦ δεαίθη, 88 Ῥαυΐ δὰ 8:145 (χνὶ. 23). ϑῖηθ 
ὙΓΟΤΟ ρηπΐ ἰο ἀεαίΐλ, ἃ8 ϑίθ ρθη (ν1}. ὅ9.), απὰ Φαῖηθβ ἴπὸ Ὀσγοίμοῦ οὔ Φοόοδὴ (χῖϊ. 9.) 
Βιιὶ [ἴσα σου Ἰοοῖς ἤαγίμΒοσ, τα μᾶνο ἃ ΤΏΟΓΘ τ] Δ ΟΠΟΪΥ ῥτοοῦ οὗὨ ἴδ6 ἐγωϊῃ οὗἉ ἐμ ῖΞ 
τοἀϊοίοπ, 'ἴπ (6 ΡοΥΒΘοΙΟη8. ὑπο ΝΟτο, ἴῃ ψ] ἢ (Ὀοϑίἀθ8. παπιῦο7}655 οὐ ον 
ιν 8118 }8) ἔ6}} (πο86 1 ὕνγο στθαὺ ομδηρίοηβ οὗ οὐ (αἰἴ}, 5... Ῥεῖοῦ δπὰ 85. Ῥδμ], 

Απά Ὁ ν88 ποπιϊπὶς ργωίϊιπι, ἃ5 Του ]Π8Π 5 ΤΟΓΠΒ 1 ; 10 νγᾶϑ ἃ ὙΔΡ δρδὶπβί (ἢ 6 ΥΟΥῪ 
ὨλΩΘ. ὙΠΟῸΡΏ 8 Ἰϑλῃ ὙῺῸ8 ροββϑοϑϑθὰ οὗ δυθῦῪ ΠΏ νἱγίαο, γοῦ ᾿ἃ τῖβ οσίτ)δ 
δπουρ ' 6 γα ἃ Ολγίβίϊαπ Σ 8ὸ ἰγῖιθ  γο ον αν ουτΒ πόγάβ, πὲ ἢ Υ ΒΟ ἢ 
6 Ἰναϊοα οὗἹἁἍ 4}} παιϊοῃϑ 7,707 λὲδ παιπο᾽5 δαλο. ἤδποθδ ἄσοβα [μδΐ σοιημηοη βαυϊηρσ βποησ 
{||ὸ ΠραΒΘῃ8 --- Κὲ; δοημα (αἷμα «5678; ἰσπημαπι πιοίο γιὸ Ολγιξδαπμ: --- (αἰ 5 
8.6}0.8 18 ἃ ροοα τηδῃ, οηἦψ Βα 18 ἃ ΟἸ γι βίϊδη, 

(ν1..) 7 6 ΒΕΨΈΝΤΗ ΒΙῸΝ Ἰσαβ, 7116 υεαοσλίπο 07 ἐδε Οοερεῖ ἐδϊνοιεσλλ- 
οἱ ἐᾷς ἐλεπ ἀποιῖοπ τοογϊά. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- Δίατκ χῖϊ, 10. Το οβρεῖ πιμδὲ δὲ ρεδιἑελοα ἀπεοηρ᾽ αἱ παέϊονι«. ΤῚν6 
ΕὙΙΕΙΧΜΈΝΈ οὗἁὨ {18 ργοαϊοϊοη 18 τοοοχά θά, ἔσοιῃ ΟἘσιβυδῃ ἀπμὰ ἔγοθ Ηδαιλειι 

ἰοβιϊπιοηγ, διργὰ, ΡΡ. 80]---804. 

δ 2. 7Τλο ΟἸτομηιδέαποος ΟΥ ἐλο 7) εδέγοίζοη 07 ϑἱογιιβαΐοτη. 
(.) 1} δίορο ὁ “εγιιβαίοηι ὃψ ἐλα Ποπιαπ Αγπιῖΐεβ. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- κε χχὶ. 20.; Μαῖιί. χχίῖν. 1δ. ; Μδυκ χῖ!. 14. Ῥγλφη γε «λα]ϊ εδὸ 
«ογιπαίοηι οοηιραβδο τοϊἐδ αγηιΐο5, [πὰ] ἐλ6 αδοπιϊπαίϊοπ ΟΥ̓ ἀρϑβοίαίίοη, ἐροΐλεπ ὦ ὃν 
Ταπὶοὶ ἰλ6 μγορλοί, δἰαπαϊηρ᾽ τσλϑγ6 εἰ οι ρὶὶ ποῖ, ἴῃ ἰλ6 λοῖν ρζασε, --- ἰλδη ἀποιυ ἰλαΐ ἐκδ 
εἰεδολαίίοπ ἐλότϑο ἐδ πίρλ. --- Κα χῖχ. 48. 7ΤΆο ἀαν5 δλαϊξ οοπιὸ προπ ἐλοε, ἰλοΐ ἐλὶπφ 
ἐποπιῖεα δῃαῖϊϊ οσαδὲ α ἱγοποὶ τομπα αδομί ἐΐλδο, απ σομαραδ8 ἐλθθ γομπαᾶ, απ ἀδὸρ ἐλεε ἐπ 
ΟἿ ΘΟ διε. 
ἘΣΡΙΙΜΕΝΤ. --- ΤΠ ἀονοίοα ρ͵δοο, τ οἷ γγᾶ8 {Π6 Ἰτηπιοαϊαἰθ οὈ]οοὶ οὗ (8686 ἴογ- 

τοϊάδὈ]6 ἀδημποϊαίοηϑ, ἰ8 ΒΘΓ6 πιοϑὲ οἰ θαυ ροϊπἰοαὰ οὐὐ. Τῇ αϑοπιίποξίοη οὗ εἰεδυ- 
ζαΐίοπ 18. 1:6 ΒΟΠΊΔΠ ΔΥΠῚΥ ; Ἀπὰ ἐλ αδοναϊπαίίοη ΟΥ̓ ἀδδοίαίϊοπ δἰαπαϊπῳ ἵν ἐλ ἀνὲν 
»ίασεο 158 ἰ 8 ΒΟΠΊΔΠ ἈΓΙΔΥ ΘποΑπιροα ἀγουηὰ “ὁ αδβαίοτω ; ου ποῦ οὐἦν {86 ἰδιαρὶα δπὰ 
16 πηοπηΐαῖὶπ οὐ ὙΠ ]1οἷ ἃ βίοοά, ὈΣ 8150 {πὸ τοῖα οἷν οὗἁἩἨὨ Φογυπαίθηι απὰ βονυοσαλὶ 
Τυγ]οηρϑ οὗ ἰαπά τουπὰ 10, 6 ΓΘ δοσουῃίοα ΒοΙγ. Τιῖβ 655 Ομ τὶϑὶ ἀροϊασοιὶ τὸ θὲ 
ἐλ αὐοιεϊπαξίοπ οΥ ἀφεοϊαΐίοπ δροΐθη ΟἹ ὃν Ἰ)απῖοΐ ἐλ6 ργορλεέ ἴῃ ἷβ πε δὰ οἰθυθπίὰ 
ΟΒαρίοΓΒ; δῃὰ 80 ἰοῦ ΘΥΟΣΥ͂ Ο6 ὙΠῸ χϑδ 8 ἴΠ 686 ργορίθοῖο8 ὑπάογβίαπα {Ἰοτὰ, πὰ ἸῺ 
τοίργθῃσα ἰ0 [88 ὙθΥῪ δνοηῦ {Πν ἅἃγὸ υπαογβίοοι ὈΥ ἴμ6 γα ϊη8. ΤΠ Ἰλοϊηβη ΔΓΠῚΥ 
18 γι ον σ8}] 6 ἃ {Ππ6 αδοπιϊπαίίοη, οὐ δοσοιηῦ ΟΥ̓ 118 Θηϑίσηϑ, [ὋΣ (ἢ6 ἰπηᾶσοβϑ οὗ τ 6 
ΘΙΏΡΘΓΟΥ ἀπ ἴΠ6 68 5]65 τ] ἢ πΘΓΘ οατιϊοα ἴπ ἔγοηΐ οὗ δα Ἰεσίοπα, ποσὰ σοραγά θὰ 
ψῖτἢ το] ριουβ ΔΌΒογγοποΘ ὈΥ {116 “9}6ννϑ, 88 ΤΠ6Ὺ 66 σα κοὰ δηιοησ ἴπΠ6 μᾶσϑη 
ἀοϊο8, αηὰ γτονοσοηοοά ψ} Ὁ} αἰνί πα Ἰιοποῖγβ. «{Βορυ8 σοἸαῖθϑ, ἐῃδὲ δου {Π|6Ὸ “ΠΥ 
νγ88 ἱἌΚρη, ἴΠ|6 οπιδηβ Ὀγουσιῦ ὑπο }Γ ΘΗΒΙσ 8 Σηῖο {86 ἰορ[6, ρ]αοοα ἔμ 6 πὶ οὐ ον (6 
Θαβίογη ραΐα, Δπα βδογιἤςθα ἴο βοτὰ ἰμογα.3 

Α ἐγεποῖι ισαϑ ᾿ἸτΟΤ ΠΥ δσαδέ αδοιΐ ΘΓ ΒΑ] 6 πὶ, τ μθη ὑπαὶ ΟΥ̓ ττλβ δαβιορεὰ ὉΥ ΤΊϊυ8. 
ΤΊ Εοιμδη ἀγπἶθ8 οοπιρα886( ἐΐ γομπα αδοιιῖ σοταρ  οἰο]γ ; ἀπά δ που ἢν τῦ τγὰ8 αἱ ἄτϑὶ 
σοηϑιογθα 8ῃ παργδοῦ ο4 016 ργο)θοῦ ἰοὸ ξαγτουπά ἴμ6 τσ ο]6 οἰτγ τ ἢ ἃ νγὰ]}, γε Τιῖὰ8 
Δηϊηδίρα ΒΒ ἉΓΙΩΥ (0 πιᾶκθ {π6 αὐζαπιρί. 4 βθρίνυ8 88 σίνεῃ ἃ ΨΘΤῪ Ῥαγι συ αΓ δὸ- 
σοι Οὗἢ6 μα ]αϊηρ οὗ {}}}8 νὰ ]] ; δι ἢ, Β6 8άγ8, νγὰβ οὔσϊϑα 1η ἑλγδο ἄαν4, τπουσῃ. 
τ τυᾶϑ ποῦ 1658 {πη ἐλίγέψ-πίπο 7 οη 5 (ΠΟΥ ΪΥ πῖπ ἘΠ σ 88} τὰ 1165} ἴῃ ἰθησίν, δηὰ 

1 ἘπΒοὉ. Ἐος]ο8. Ἡ 5ζ, 110. 2. ο. 95. 
5 Τοῦ]. ΑΡο]. ας. 2. Ρ. 4. οὐϊι. Ἐρα ἢ, ῬΑτίβ, 1675. 
: ἢς ΠΟΙ]. Ψαά, 110. 6. ο. 6. ὃ 1. 

ὑπ εϑκωκι γι ὦ σ΄[οὃὦ}ιἘἙ ἔρις πΠοὃὌἀὋΕΡσοᾳοὺῖς ... --- - 
ΝΣ ΞΘΞΕΕ. ͵»-----Ξ -- - ὁ 



ἸΝείαἐέυε ὁ {6 71) 6εἐγμοξοΉ Ὁ «]εγιδαΐδηι, 611] 

Ἰιλὰ (μϊγίοοῃ ἰογ ΓΒ ογθοίθα αἱ ρτοροῦ ἀἰδίβησθοθ, ἴῃ Ὑδο (Π6 Βοπηδῃ 80] ἀΐθ τ σογα 
Ρἰαςο, 88 ἰῃ ρϑγτβοῦϑ. ΟΥ̓́ΒΟΙ (Π6 τῦ8}} νγὰβ {88 οοιηρίοῖοι, (86 68 ΟΓ6 0 
Ἱποίοδρα οπ ἐυεγῳ δἰ δ, ἰμαῦ τὸ ρϑῦβοῃ σου ϊά 6βοϑρα ουξ ΟΥ̓ ἴΠπ6 ΟἸΕΥ, δπ ἃ πὸ ῥτον βίοι 
οουὰ Ὀ6 ὈγουρὨῦ ἰπ ; 80 δαΐῦ (ἢς Ὀοδίασοα 96 νγγ8 ογο ἱηνοϊνοα ἴῃ (86 πχοδὲ ἰοσυῖθ] 8 
ἀἰβίγθβϑϑθ ὈῪ 186 ἔδτηϊηο ὑπαὶ δηβυρά.ἢ 

(11.) Ολνἐρἐ 5 ργορλοίϊς ααυΐσε ἰο ἐΐε ΟἾιγίδέϊαπα τοῖο ηιϊφἰέ ἐλέπ δε ἴπ 
«7εγεϑαΐοηι, ο πιαλ ἐλιοῖγ ὁβοαρο. 

ῬΒΟΡΉΕΟΥ. --- Μαῖϊῖ. χχῖν. 16-18.. Μαυκ χε. 14.---16.; [κα χχὶ. 2]. Ζ7Άθη ἰοέ 
ἑάεδπι ιολίοὺ αγὸ ἱπ “μάα 6 ἰο (λὲ πιομπίαϊπδ, απὰ ἰοἰ ἰΐοπι τολὶοὶ αγὸ ἴῃ (ὧδ τοιάδ ο7 τὲ 
ἀεραγί οπέ, απὰ ἰεἰ ἰλεπι ἐλαί ἀγὸ ἰπ (λ6 [δἀ͵αοαη:} σομπηίγὶθας δηΐθ ἰλογοὶπίο. Ληκά ἰοΐ ποί 
λὶπε ἰλαΐ ἐς οἡ ἰλδ λοιμοείορ ρὸ ἀσοιση ἱπίο ἰὰ6 ἄοιιδο, ποιίλον' δηίον ἰλοτεὶπ ἰο ἑαΐε ἀὴΨ 
ἐλ οὐ ο7 ἀὲδ λοιῶθ. πα [εἰ ἀἰπι ἰδαί ἱς ἐπ ἰλε Πεϊά ποί ἐιγη, δασὰ ἀραϊΐῃ ἰο ἑαλε ἃρ 
λίς σαγπιοπέ (ὙΠ ιϊο ἢ δ6 Βαὰ {ΠΣΟΥΤΏ Ἀ59146 889 Δ ἱπουπ ὈΓΔΠ 66). 
ΕΣΨΙΣΜΕΝΤ. --- ΤὨϊδ ΘΟ η86] 788 νυ 86 }} γοιῃοιηθογθα δηὰ τ 186 1 ΓΟ]οττοα Ὁγ {86 

΄ Ομ βείδῃβ. αἴδγυναγάθ. Βγ ὑμάξα, ἴπ (818 ρατί οὗὨ ουὧὖν οτὰΒ ργοόρῇθου, γ 8.6 ἴὸ 
υη ογϑίδπά 8}} ἰΠ6 βου Γ ρατίβ οἵ Ραϊθβϑίϊπθ, ὈοΐΒ {86 ρ]αὶπ δηὰ 16 ἅ}}} δουη γα, 
ὙΓΙΟὮ δὲ ἐπαῦ (ἰπλ6 δα γτοοοϊνοα [Π6 Δρροϊ]]δίίοη οὗἩ δυάεα. ΒΥ 16 πιοδπέαϊπδ να ΤῸ 
19 υηάδογβίδηπα 86 σου ΓΓ68 οη ἴΠ6 οαϑίθσγη 8116 οὔ {86 τίνοσ ϑογάμη, ββρθοὶδ! νυ [Π086 
ὙΠΟ Ὦ ἀατησ [86 6 18} ὙΓΓΧΓΓ ΟΕ ὉΠῸΟΣ [86 σονοτπιῃθρηὶ οὗὨ ἴΠ6 γουησον Αρστίρρᾶ, 
ἰο πβοπι {μα διροσοῦ Οἰαυάϊαβ χαγα Βαίδηθθα δηὰ Τγδοβοη 18 (186 ούγαγοῦγ οὔ 
Ῥμ1Π0}, δηὰ ΑὈϊΐδηα ({1Π|6 ἐδίχασοιυ οὗ 1ωγβαπυ5). Νοσο αἴϊοσναγὰβ δἀ ἀρὰ τΒαΐ 
ἀυλγίον οὗ (δ  ἶθ 6 τότ ΓΙ θΕΣΙ88 δηὰ Ταγιομδὰ δίοοά, δηὰ ἰπ Ῥεγθδ, 0]128 σις 118 
Τουτγίδοη νι] ἶασοβ. ΑΒ 4} {8686 πιοιχηίδίπουβ σου γἾ68 ΓΟπβΙοα Σπ οὐθοάϊαποα ἰο 186 
Ἐοπιληδ, ἰμο56 πο ἤρα ἰηἴο ἴθ 6 Γ6 βαίθ. 1η ἴΠ6 ὑπο ἢ γοασ οὐ Ναγο, οβοριδ 
ἸΠΕΌΣΙ8. 8 (παὶ Οδβίία8 (8 18, ἐμ6 ργοβδί θηὶ οὗ ϑ'γχίβ, σᾶπιθ τ ἃ ρονγοσία! ἈΓΠῚΥ͂ 
δζφαϊηϑὺ 96 ΓγυβδΊογα : τ οἷ Β6 σῆς ἤανα 4588 {6 ἀπά ἰδίκεη : θὰΐ χουν ΔΠῪ 780 
γϑδβου, δηὰ ΠΘΟΠΙΓΩΓΥ ἴο ἰ86 Θχροοίδίοη οὗ 4], ἰδ γαῖβοιὶ {86 βίαρα δηὰ ἀδραγίοι, 
ΤπιηοαϊαίοῖΥ δοΓ Ηἷ8 Τοίγοαΐ, κ᾽ ἸΏΔΩΥ οὗ (μ6 ῥσὶποῖραὶ 6188} ρϑορία οσγβοοῖκ {ΠπῸ 
οὐνγ, 85 πηθῃ 40 4. 5Βιπικίηρ β 10." 32. Απὰ ἃ ἔδενε γϑδγβ αἰϊογσυγαγβ, βοὴ Ἦ οβραβδίδῃ νγ19 
ἀγανῖης; δ᾽8 ἴΌΓΟΘ8. ον Γὰδ ΘΓ 8}] 6 πη), ἃ στοαῖ τι] 6 θὰ ἴγοαι Ψοτίοιο ἰηΐο {116 
πιομηίαϊποῖα σὐμπίγῳ ἴοτ (61. Βθουγῖιγ." Αἰηθηρ (8688 ἰὺ 18 ργοΟ Δ 0 ]6 {μδὶ ἴμ6γα γοσθ' 
Βοπη6 ΟἸ τ βυΔη8 ; Ὀυῦ γα ᾿ΘΑΓῚ ΙΏΟΤΘ ΟΟΥΙΔΊΏΪΥ Τσοσα δοοϊοδιηδίοα] ἢ ϑ(ΟΥ 85 ὁ, ἐδαΐ, 
δὲ (819 ἡιαποΐατο, 811 σο Ὀοϊανοὰ ἴῃ “Ψ65085 ΟἸτῖβί, ναγποὰ ὉΥ 18}8 ογαοίε οὐ ργο- 
ἴδον, αυϊιοα ΦοΓγυδβα! ἐπι, δηὰ σοπιονοὰ ἴο Ῥεϊΐα, δηὰ οἴμον ρίδοθβ θεγοημὰ {μ6 σῖν ον 

γοιίαι ς Δηὰ {{π||8 τηλγνο οὐ δ᾽ Υ Θϑοαρθα {μ6 ΚὍΠΘΓΑΙ δα ρηγοοὶς οὗὨ Ἐμοῦ ΘΟΥΠΙΓΥ : 
ἴον χὰ ἀο ποὺ στοδὰ δὴν ΟΣ εἶοι 80 Π].Οἢ 88 οὔθ Ὁ τ βιϊδη ροσιββοὰ ᾿η (86 δίθρα οὗ 
Φογυβαί θα, 

(1...) Τς ἀρρεαγαπος 07 {αἶδε Ολτγὶδίς απᾶὰ ζαἶδε ρῥγορλείς ἀμγίπφ ἐλὸ 
δι6σέ. 

ῬΒΟΡΗΈΟΥ, --- Μαιῖς χα. 22. ; Μαίυ. χχῖν. 24. 2 αἷἴο Ολτγίδίϑ ἀπά ζαἴε6 ργορλείν 
Ζλαϊΐ τίδο, απα «λαϊΐ Ἔἦοισ ργεαΐ εἰρπε ἀπά ισοπάργε; ἱπβοπιιοὶ ἰλαέ ἐγ ἴὰ ποτα μοςεὶδίο, 
ἕλεν δλοιιὰ ἀφοεῖσε ἐλδ υετῳ οἰεοί (Ἰκαὶ ἴ8), [86 ἀἰϑοῖρ]65 οὐ 7685 ΟἸ τί δι. 

ὈΙΡΊΓΜΈΕΝΤ. --- Οὐν ϑανίουῦ μα Ὀροίτεα οδυοποὰ ἢ ἷ8 αἰδοῖ ρ᾽ο8 δραϊπβὲ ἴβ]βα 
Ομ τίϑίϑ. (866 ΡΡ. δ6θ, 667. δυργα.) Ὑῆϊδ ῥγοάϊοςίοη 18 ποῦ ἃ γχοροιπίοη οἱ ἴΠ6 ἔοσταοῦ 
Ῥγορῆσου, Ὀαϊὶ γτοϊαῦοβ ἴο ὕΠ|096 ἱπιροβίοσδ ἡ 80 δρροαγοὰ ἀπτίηρ ὑμ6 {ἰπλ6 ΟΥ̓ [86 βίδεσο, 
8 Πἃ σοποογηϊηρ  ΒοτΩ οβορἢ 9 ἰΠΠ8 ΒρΘαΙΚ 8: --- " ΤῊΘ ὑὙγβηπ 104] Ζοαϊοῖβ, σι τυϊοὰ 
1Π6 ΟἸΕΥ, ΒΌΡΟΓΩΘα ΙΩΔΩΥ ἴδ ̓86 ρτορμοίβ ἰο ἀδοίατα, ἐμαὶ αἰὰ που] θὰ σίνοη ἴο 1ῃς 
Ῥϑορὶθ ἔγοπι ἤθᾶνοπ. Τἢ8 γὰ8 ἀ0π6 ἴο ργανθιΐῦ {6 πὶ ἔγοηι δἰ θυρίς ἰο ἀαβοσί, 
δηά ἴο ᾿Ἰπβρίγα ἴθ πὶ ἢ οομβάθιςσθ. [Ιη 1818 τηϑηποῦ ἐπηροϑίογβ, δουϑίηρ {πὸ βαογοὰ 
ὩΒπι6 οὗ αοά, ἀοϊυάοὰ [ἢ6 ὈΠΏΔΡΡΥ πιιἰταθ ; τ]ὸ, Πἰἶκα ἱπαιιααιοα πιθη τμαὶ ἢανο 
ἩΘΙΓΠΟΓ 6γ68 ἴ0 866, ΠΟΙ ΓΟΔ80η ἴ0 Ἰυᾶρσο, γτοχαγάθα ποιίποῦ ὑπ6 ἰπη8}} 016 ἀοπαηςη- 
Φιοηβ ργοπουπορα ὈΥ ἴδ6 δποίθηϊ ῬσορὨοῖβ, ΠΟΥ 186 οἶοασ ῥὑτοά ῖθβ ἐμδῇ τηἀϊοαϊοα [Π 6 
ΔΡΡγοδοδίηρ ἀδβοϊδ(!οη." 

᾿ Ὡς Β6]]. Φαά. πὸ ὅδ. α 12. δὴ ---3. 
3 Ιθϊά4. 110. 2. ς. 19. αὶ 6. ς. 20. δ 1. 5. Τοϊά. 11}. 4. ο. 8. 8 2. 
4 Ἐυβοῦίμ, Ηἰδὲ. Ἐκοὶ. 10. 8. ὦ. 6. Ἐρίρβαπίαϑ οδάνογσαβ Νάσατρος, ΠὉ. 1. αὶ 7. 
δ Φοεορί8, ἀο 1.01}. Φυ 4, 116. 6. ς, δ. 



δὅ72 ΤΡνορ]ιοοΐε5 ὧψ «όδιις ΟἼιγ δὲ 

(1ν.) 776 Μ|εϑβενίθς ἢ ἐδλε “ζειος ἀμτγίπ, πὰ διδεοφμοπεϊν ἰο, ἦς ϑίεσε. 
ῬΒΟΡΗΕΈΟΥ. --- υΚὸ χχὶ, 922. Ζοτ ἰδοδε δὸ ἰλὸ ἀαγε ΟΥΓ υεπρεαποο, ἐλαὲ αἱ ἐλὶπρ'ς 

ιολίεἶ ατγὸ ιογἱξίδη πιαν δὲ με ]16(. --- ΜΆΛ χη. 17. 19. Δίαιξ, χχῖν 19. 21. ΠΚυκ6 
χχὶ. 23,24. ἈΒιμ τοοῦ ἰο ἰλοπι ἐλαί αγὸ ιοϊ(λ οὐ, απαᾶ ἐλαΐ ρῖσθο μοὶ ἴπ ἑλοδο ἀανε, 70 Τ᾽ 
ἐπ ίλοδε ἄανϑε ίλεγο ἐλαῖὶ δὸ ρτεαί (νἰδιμαΐίοπ, αἀἰδέτε85 ἐπ ἰδ ἰαπα, απὰ τογαϊλ προπ ἰδὲς 
»εορῖε; «μοὶ αϑ τοις ποί ἤγοπι ἰλε δορὶππῖπρ οΥ ἐλδ σγοαΐζίοη ισλίολ Οαοα στεαζεά ππίο ἰδ ἐξ 
ἐΐπιδ; πο, ΠΟΥ εῦεν 4λαϊΐ δ. “πα ἰΐλον δλαϊϊ {αὶ ὃν ἐλο οάρο 97 ἐλθ δισογαά, απα «λαϊὶ δὲ 
ἐξά αἰοσῳ οαρέϊοε ἱπίο αἰ παϊϊοηξ. 
ΕὝΣΡΙΜΕΝΤ. -- 10 15. ἃ ὙΘΓῪ πγαΐογὶα] οἰτουπηδίδηοο ἰπ πὶ8 ργορἤθου, ἰδὲ {86 ο8- 

Ἰδιη γ οὗ ἴπ6 5 τ) ββοι!αὰ 6 80 βίγσδηρα δῃὰ Ὀῃραγ]] οἰ θα, ἃ8 ΠΟΥΟΥ τῶ ἴῃ [86 που] 
Βοίοτο; ἴον ἱμβουρὰ Ὁ ταῖὶρηῦ ΘαϑῪ ἧανα Ὀδοη ἸογούοἹὰ ἥγουι 86 ἰδαῖροῦ οὐ {π6 
ΕῚ- ΟΝ 88 ῬγοηΘ ἰο βοάϊπίοη, {παῦ ΓΠΟΥ ΟΓΘ ὙΘΥῪ [ΠΚ 6] ἴο Ῥγονοόῖε [86 

ΟἸΏΔΠ8 ἀσαϊπδ ἰμοηὶ; γαῖ [ΠΟΤ γγ8 ΤῸ ὈΓΟΌΔΌΙΠΥ {μαι 41} {πη 58 βου ὰ Βανα 
ΘΟΠῚΘ ἰο0 ΒΟ ἢ 8Π ΘΧΊΓΘΙΔΙΥ ; [ὉΓ [Ὁ ψγα8 ποί ἴπ6 ἀοϑῖρῃ οὗ ἔπ6 Βοπιδη σονογῃπιοηῦ ἴο 
ἀοΒΊΓΟΥ ΔΏΥ ΟΥ̓ ἰΒβοβα Ῥγονίποοϑ πῃ ]οἷλ γοστα ἀπάθσ ἔποῖὰ, Ὀὰϊ ΟὨ]Υ ο ΚΘΘρ ἴδοι ἴῃ 
βυθ)]εοϊίοη, δπὰ σοάυοο {Βθῖὰ ὈΥ ΣΘΑΒΟΠΔΌΪῈ Βα ΓΙ Υ 1π οα86 οὗ γονοὶί. Βυὺ ἐμδὲ βιιο 
8 οἰ δια ν ἡΒοι] ἃ μαννα μαρροηρθά ἰο ἰδαπὶ ἀηάον Τλϊι8, μοὸ ττυ88 ὑπ6 τ] ε8ι, πὰ 
[γι μοϑὲ (ΓΟ Βαν Υ γ οὗὨ 4} τηιδηκίηα, ποίϊησ γ88 τότ ἀμ] 1Κ ]γ ; δηὰ 1Βαὺ 8ηῪ 
Ροορΐα μου] σοηβρῖγα ἱομβοίμοῦ ἴο {861 οσῃ ταΐη, απ 80 ὈΪΠΑΪΥ πὰ οὐδίϊπδί ον 
ταῃ 1Βοιηβοῖνοβ ᾿πίο δαοἷι ΠΑ Δυλ 0168, 88 τη846 {ἰϑῖὰ {16 ΡΙΓΥ οὗὨ {πον θη θπιθβ, σγαϑ 86 
πιοϑὲ ἱπογοάϊ θα (μίηρ; κο [μαΐϊ ποίμϊπρ 1685 {᾿ἰᾶπ ἃ ῥτορβοίϊοαι βρίγιῦ σου ]ὰ μανὸ 
Τοτοίο]ὰ 80 οοητϊησοηῖ ἀπ πη ργΟΌΔΌ]6 ἃ (Βίηρ᾽ 88 (18 νγσᾶ8β.0 10 [86 ΟΧΊΓοηΘ βυἶοτγ- 
ἴηρ.9 οΥ̓ Ι86 96.1.78, Φοβθρθῃβ ὈΘΑΓΘ τηοϑὺ Δπιρ1]6 ὑθϑιπογ. [ἢ ἴδ ῥτγοίλοςε ἴο }ν}5 
ἰβίοῦυ οὗὨ [ἢ 6183} ὙΥ Αγ, βροαϊκίης σοη γα  Υ οὗἁ (Π.6 σαἰ δηλ 165 {Παὐ 6 18}} [86 ὅοτνε, 
Ἀδ 84γ8, αἰπχοβῖ ἰῇ ΟἿΣ ϑδυϊουτ᾽β πόογάβ, ὑπαὶ “ αἰ ἐδ οαϊἰαπιϊϊε5, τιελοἢ ἀαα ὑογζαϊίοη 
ἀπηῳ παίϊοπ ΚΒΟΜ Τ5Ὲ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΡ Τ8Ὲ ΜΌΒΠΌ, 106γ6 διιῖ ἀγπιαϊϊ ἐπ οοπιρατίξοπ οΥ ἰλοδό 
ΟΥ̓ ἰλο “εισα."} ΑΔ. Ὀτιοῦ δῃυτηθγδίοη οὐὗὨ ραγ συ ἀγβ, νγ}}}, Ἀονγουοῦ, βῆον ἴδ6 οχίγο- 
το .168 ἰο τὶς ἢ {818 ὈΏΒΑΡΡΥ͂ Ὠδί!οη νυὰ8 το πορα. .- 
ὙΥτλ ἢ 186 οἰἵγ, 1Π6 ΓΌΓΥ ΟΥ̓ {Π6 ορροβὶῖθ ἵποϊοηβ νγᾶ8 80 στοδὺ ἱπαὺ ἴον ΔΙ] 4} 

Ῥίδεοβ, ουθὴ 86 ἴθρ]ο 186] ἢ, ται σοπ πιδὶ βἰδυρ ιίοτβ. ΝΑγ, ἴο βυο ἢ ἃ Βεισιι ἀϊὰ 
1Π01Γ τηϑάῃ688 Τῖβ6, [μα΄ (ΠΟΥ ἀδείγογοα {ΠῸ6 ΨΟΓΥ ᾿,ΔΏΔΓΙΘΒ ΟὗὨ σοΓΏ, ὙΠΟ διου ἃ 
ἢδνο βυβίαϊποά {ΠἸ6πὶ ; δα Ὀυτηῦ (μ6 ἸηλσηΖὶ 65 Οὗ ἈΓΠῚΒ Ὑ δ᾽ οἢ βῃουαὰ πανο ἀοΓδπιϊρεὶ 
1Πποπι. ΒΥ {μ16 πιθδῃϑ8, θη [86 δίορα δὰ Ἰαϑιθαὰ Ομ] ἔγο πηοπίῃβ, ἴπ6 ἑαυ 
Ὀοραη ἰο ΓϑΑρα, δῃὰ αἱ ἰδησίῃ σγτϑἀυσοαὰ ὑμοπὶ ἰοὸ δον βιγαϊῖβ, ὑμαῦ 1116 ὈΔΓΌΑΓΙΟΙΟΣΝ 
σι θοἢ [ΠΟΥ ῥγαοί 86 ἀγα ποῦ ἰο Ὀ6 ἱπηασὶποὰ. ΑἸ {μ6 τονθγθοποθ ἄπ ἴο δηὰ 
16 Ἰπηροι (165 οὗἨὨ ρβγϑηΐ δηᾶ Ἂμ ]ὰ πόσο δηπὶιαἰθα. ΟΠ] άσθῃ βπαιομοα (ἰὸ ΒΑ 
Ὀακοὰ πηοτγβϑοῖὶβ ποῖ (μοῖν δι θοΥΒ τόσο δαϊηρ, οὐ οΥ̓͂ {Πποῖν του }}8; δηα πηοῖμοτβ 
ὄνθῇ βηδίςδοα δ ἐοοή ουΐ οὗἉὨ ΤΠοἱν οὐ’ ΟἸ] τ 5 πηουῖ 8.5 Α8 ἴΠ6 βίορα δβἀνᾳηερα, 
ἴη6 τανᾶροϑ οὗ {86 ἴλπλῖηα ᾿πογοαβθῦ, δηὰ ἀδνουγαὰ {π6 ρθορὶα ΕΥ̓͂ Βοῖα Βοιι568 ἀπά 
ΑΛ ἢ 168 ; 186 ὌΡΡΟΙ ΤΟΟΤῚ8 6 γῈ Π]]6ἃ τ ἢ πσοιηθη πα ΘΠ] ΓΘ γῆ ποσὰ ἀγίηρ ὉΥ 
ατιῖπο, δηὰ ὑπ ἴδῃ 68 οὗ Εἰ16 ΟΥ̓ ποσὰ [Ὁ] οὐ ἴμ6 ἀραὰ Ὀοαϊο8 οὗ ἐπ6 δσϑὰ." Ὅ])ι6 
οἰ] τη 4180, δπα [86 γουῃρσ τιοη, ψαηδογοά αὐὔουῦ ἰδ 6 πηαικοῦ ρ᾽δοθβ Κὸ 58 ιδήοιν, 
δηὰ [8]] ἀοτη ἀεφδὰ ἩΠΘΓ βοοτοῦ {Π6 }Γ ΤΑΙ ΒΟΤΎ 80]Ζοὰ τΠ6πΔ. Αἵ Ἰἰεπσίμ {πΠ6 ἔδπαῖπα 
ὈδΘοδπ)6 80 οχίγοπιο, ἱμαῦ Πογ ρἰδαϊγ ἀσνουγοὰ παῦ [Π6 τηοϑὲ βοτὰ δμϊτλα 8 τοί βοα 
ἴο ἰουςῖ; ἂἀπὰ ἃ νοι οἵ ἀϊϑιϊπρα δηθὰ τὴ (τμὸ ἰβὰ Ὀθεη βίσιρρεὰ δπϑπὰ 
ΡΙυπάοτγρα οὔ 411 μοῦ σοοίβ δη( ῥγου βίο }8 Υ {Π6 80] 1678), ἴῃ πα Πσοῦ, Ταρο, δπὰ ἐ6- 
δραΐὶγ, Κι Π1οἀ πὰ τορβίθα μοῦ Ῥδῦθ δἱ (ἰΐ6 Ὀγθδβῦ, αηὰ δὰ θαΐθῃ οὴβ μδ]ῇ οὐἁ [αἷπὶ 
Ὀαίογα {μα μοντιὰ ἀθθὰ νγἃ5 ἀϊβοονθγοα.ὅ 

Ὠυγίησ ἴμ6 βθρξθ, ΔΗ ᾿πηάγοάβ, σῇ τοῦτα ἴακοη ὉΥ ἴπΠ6 ἘΟπΊΔΠη8, 6 Γ ἤγβε 
αἰ ρροά, ἴθ τοστποπίοα τ} ναγῖουϑ Κιπαβ οὗἩ τογίιγοϑ, δπα ΗΠΑΠΥ ογποῖβοα ; {86 
Βοιμδῃ δβοϊἀΐθυϑ πϑι!ηρ ἴΒοῖ (οαὺ οὗ [86 τγαίῃ δηὰ ἢδίσγϑα ἰβ6Ὺ Ὀογα ἰο {πΠ6 4615) 

1 Ζοδορππδ, ἀο Β6]]. Φυά. 1.1. ῬΓεῖ, ὶ 4. 2. ΤΟΙά. 110. 5, α. 1. ὃ 4. 
3. Τυϊὰ, 10. δ. ς. 10. 88 2, 8. 4 Τρὶά. 110. δ. ς. 12. 8 3. 
δ Τυϊὰ, 110. 6. ς. 8. 88 3,4. ὙΠῸ ᾿ιἰϑίοτίδη ἀσρίοτοθ 1π6 οτποὶ ἀοοὰ 85 8 τηοϑὶ Παρταηὶ 

υἱοϊδτίοη οὗὨ πδίτιγο, τ ον πα Ὡϑύοῦ Ὀσοη Ρογροίγαϊοα ὈΥῚ ατθοκ οὐ Ῥασγθαγίδη; πηά βῆ 
88 ἴα τνουϊὰ ποῖ ἢδγνο τοϊαιοά, ᾿ἢ τἤοΓο δὰ οΐ 66 ΣΠΠΠΤΔΟΥΔΌΪα τυ 65565 ἴο ἰδ ἐπ ΠΙΒ ΟἾΥἢ 
50. [τ ΠΠΔῪ Ὅ6 ῬΤΌΡΕΓ ἴο τοιλδτὶς {Π|ππ| ([Π]8 Ποττι ἃ οἰτουτηβίβηοο τνλ8 ἃ ἐγ ΠΟΥ Θοσοιρ[15ἢ- 
τηοηΐ οὗ ἴπ6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ οὗὨ Μίοβοβ ἰη ἴ,οαϊ. χχν! 58. δ6, 57.; δη τίσι Πα ἔνῖσο ὈοΙΌΓΘ 
Ὀδοη ΓΠ]ΗΠ]αα, --- ἄγδὲ ἐπ βϑαπιδτγία, [Π σαρ τα] οὐ 1116 ἰΔο] Δίου θη ὑτῖ 65, τυ θη Ὀοπερσοὰ ὮΥ 
Βοπππαάβαὰ Κίπρ οἵ ϑγγία (2 Κίηρβ νἱ. 29.), ---- αὐ ἀραὶη ἴῃ ΨΔογυβαοπι, τ θθη Βεβίορο ὃν 
ΝοΟθυσπδάηρζζασ. 8.66 {Π6 1.41) η. ει] 0η5 οὗἁἨ Φοτγοια ἢ, ᾿1. 20., ἵν. 10. 



Πἰεϊαξῖυο ἐο ἐδ6 7) εεἐγμοίίοῃπ Ὁ εν μβαΐζδοηι, δ78 

οπο δεν οὔθ ὙΩΥ͂, 8Π4 δποίποῦ ἉΠΟΥ͂ ΔΠΟΙ ΟΡ, ἰο ΟΡΟ88568 ΟΥ̓ ὙἨΔΥ ΟΥ̓ 1681: πη} δὲ 
Ἰοησιι ἴ86 πια ἰααα Ὀδοδπα 80 στοαῦ {μαῦ γΟΟπὶ γγ88 τδηιὩρ [ῸΓ [Π6 ΟΓΟΒ868, δηᾶ 
ΟΓΟΒ568 ἴον {μ6 ὈοαΪο8.: ᾿ΓΒῸΒ [ΘΥΤΊ ὈΪΥ ττ8 {Π61Ὁ ἱπιργοοδίίοῃ [018]]6( : --- ΗΠ 5 δίοοά 
δὲ οπ τω. απά ὁπ οἱν ολίάγεη  (Μαῖι. χχνὶϊ. 26.) 

Νοῖ ἴο δηΐοσ Ἰηΐο ἀοἰ81}8 οὔ 186 τυ 468 {πα το γα πιβϑδογθᾶ ὈΥ (ἢ 6 οοη οπάϊηρ' 
[λοϊὶοη8 ἰῃ “Θγυϑβαίθτω, [86 [1}}} Δοσοταρ }!8ῃτηθηΐ οὐ ΟἸ τ δι 5 ργοάϊοιίοη, ὑἐμαὺ {Πα δ ον 
βδβου ἃ μι ὃν ἐλ οἄρε οΥΓ ἐλεὲ διοογά, ῖ5 γθοοτα θα ὈΥ Φοβαρῆυβ3 ἡ θη ἀσβουθιηρ [86 
ΒΘΟἸΓΙΏρ' Οὗ πα} οἰἐγ. 

“Απὰ ΠΟῪ συβθϊηρ ἰηΐ0 ΘΥΘΣῪ [84η6, (ΠΟΥ͂ ΒΙΘῪ ὙΠΟΠΊΒΟΘΥΘΣ ΠΥ ΤΟυπᾶ, πίτδουϊ 
ἀἰβυϊποῦοη, δηα Ὀστεῦ [6 Ὠουδ68 δῃὰ 8}} (6 Ῥϑορὶθ ψῶο δὰ δὰ ἰηΐο ἴθ. Απὰ 
ἩΠ6η {ΠΥ δηϊοτοά 10Γ [Π6 βδακα οἵ ῥ᾽ υπάον, ἰμοῪ ἰουπὰ πῈο]6 ἔβη} 168 οὐἁἨὨ ἀδαὰ ροῦ- 
Β0Π8,) Δηα δουδο8 [Ὁ]] ΟΥ̓ Οαγοδ 8868 ἀδβίτογοιὶ ΟΥ̓ Τλιηΐϊπα; ὑπο ΠΟῪ ὁδηια ουὖἱ 1 1ἢ 
τποῖν ιαπά8 θιρίγ. Απα {(πουρᾷ {πο γ ἢ υ85 ῥἱ 6 1η6 ἀδσδά, ὑπο ἀϊὰ πο ἴδοὶ 1868 
98Π16 πλοῖο ον [86 ᾿Ἰνίησ, Ὀυΐ ΚΙΠ]οὰ 411} (ἸΘῪ τοῦ, Ἡ ΒΠΘΓΘΌΥ ὑπον Δ]]οἃ (ἢ6 Ἰαποα 
ὙΠ) ἀοδὰ Ροάίε8. ΤῈ ψ Β0]6 οἷἵυ τὴ τ ὈΪοοά, ᾿πβουμαοῖ, ἐμὲ πῆδπν ΤΠ ἰηρϑ 
Ὑ ΙΟΝ τ γα Ὀυγηΐηρσ, 6ΓΟ οχυϊησυ ϊϑηδα ὈΥ ἴπ6 ὈΪοο." ΤΒυ5 ποτὰ 186 ᾿ΠΠΔὈΙ Δ 5 οἴ 
“ογυϑδ]θιη Βα τι {86 ϑυοτὰ : ὑπ 8 Μγ89 886 Ἰα]ὰ ὄονοὴ τ ἴῃ6 στουπά, δηὰ ΟΡ 
οἰ] άγθη ἢ μαγ. “ ΤΏ βο] ἀϊογβ Ὀδίηρ ΠΟῪ τθαγῖθὰ πὴ ΚΙΠΙῺρ τπ6 9 68, δὰ γοῖ 
ἃ στοδῖ ΠΌΌΟΓ ΓΘδΙ ΠῚΠρ' αἰῖνο, ὑδοϑεν ΟΠ δ παρα πὲ ΟὨἿΥ {86 ἀγηιθὰ, δὰ ἸΠΟΥ 
ὙΠῸ γοϑϑίϑα, ββουϊὰ Ὀ6 8]αλῖη. Βαῖΐῖ ἔθ βο ἀϊουβ Κι ]ο ἃ 480 {μ6 ο]ὰ αηὰ ἴδα ᾿ηβγπι ; 
δης ἱακίηρ [86 γουπρ 8η6 βίγοῃρ Ὀγ βοηθῦβ, ΠΣ οα ἴμ6 πὶ Ἰηὐο [86 ὙΟΙΏΘη 8 σουγὶ ἴῃ 
1πὸ ἰδιαρίθ. Οδθαῦ δρροϊηϊοὰ ομο Ετοηΐο, 18 γϑοάτηδη δηὰ (τγοηᾶ, ἴο συαγὰ {ἤθπι, 
πηα ἴο ἀοἰογηῖηο ἴΠα δία οὗὨ δαοῖ. ΑἸ] [86 τοῦ ογβ δηὰ ἴΠ6 βου ἢ6 βίον, οὔ οὗ 
«ἰἸοπὶ Ὀοίγαυϊηρ δηοίμου. Βυΐϊ ρῥἱοκίηρσ οὐἱ βιοἢ}! γοῦν 8 848 ΟΓΟ ΤΟΙ ΚΑΌΪΟ (ὉΡ 
δίαιτα δηὰ Ὀοϑαΐγ, 6 τοϑοσυθαὰ Π6ηὶ [ὉΣ (86 (τ ρῃ. Α1} [86 τοδί ἰμδὺ σ6 ΓΘ 
ἄρον βονθηΐθθῃ Ὑθαγβ οἷ, 6 δοηΐ Ὀουπα ἱπίο Εργρῦ, ἴο Ὀ6 δῃηρίογοαὰ ἴῃ ἰαθοὺν 
{πογο. Τιτ8 8180 δϑηΐ ΤΏΔΗΥ ΟΥ̓ ἰἤδαὶ πο [86 ὈΓΟΥΊΏΟΘΒ, ἴο Ὀ6 541 ἴῃ ἴπ6 {ΠΟ ΔΙΓΘ 8, 
Ὦγ Ὀδαϑίβ δπὰ ἰμ6 βυογά. Απὰ ἴδοβθ ῆο Ὑ6͵ΥΘ ὉΠ6ΘΥ βουθη θη ΥΘΆΓΒ Οὗ ἃσ6 ὝΘΓΙΘ 
δ'αϊη. Απὰ ἀστὴρ ἴπ6 [6 ΕὙΟπΟ Ἰυάροα ἴΠ6 πὶ, 8 ἐβουσδηὰ ἀἸδα οὗὨἨ αηροτ.᾿" 

Βυι ἐλὸ ,εἰϊπρ ὃν ἰλο οἶκε 90 ἰλὸ διυογαὰ ταθυϊϊοποα ἴῃ οὐγ ἸωοΡὰ᾿ Β ΡΓΟΡΘΟΥ, ἴδ 
ποῦ ἴ0 Ὀὰ σδοηπβηρά ἴο τι βαΐ Ὠαρροποα αὖ ἴδ βίοχθ, ἱπ γῇ ἢ ποῦ ἔδυνε {Πδῃ οἴου 
Ἰνυπάγοα τῃουϑαηα ροΥβποα. ἐν αἰθο σοι ρσοβοηάρα 4}] (π6 8᾽δΌρ ΒΊΟΥ τηδὰθ οὗ [868 
76 »8 ἴῃ αἰ δγθηΐ θα. 1168, βίοροϑ, ἀπ πλΆβδδογοβ, ὈοΐΒ ἱπ ΠΘΙΓ ΟΥΤ ΘΟΧΏΪΥ δηά αἱ 
οὐοῦ μἷδοθβ, ἀστγίηρ (Π6 ὙμΟΪῈ οουγβα οὗ ἴΠ6 ψαῦ. Ὑπὺδ, ὈΥ ἴΠ6 οομμτηδηὰ οὗ 
ΕἸοΓυΒ, το τπταϑ ἴΠ6 δγϑῦ δυῖθοῦ οὗἁὨ (Π6 τᾶσγ, ἴθ οσα ποτα δαί δἱ ὕδγιδαίθηι", ἰλγοθ 
ἐλοιβαπα ἀπά δὶς λιπαγοί : --- ΒΥ ἴ06 1 ΒΔ ὈΪ Δη08 οὗ Οἰδεαγεα δ, αδουό ἐιυεηΐψ ἐλοιβαπά : 
--- Αὐ ϑοψίλοροϊἑ 85, αδουο ἰλίγίεοπ ἐλοιϑαπά : ---- ΑἹ «ΑΑξοαϊοπἿ, ἔιυο ἰλοιδαπαά σε λιη- 
ἄγοι, πὰ δὲ Ῥιοϊοπιαῖδ, ἐιγο ἰλοιιδαηπά : ---- Αἱ Αἰοχαπάγία, ἀπιὸν Τιθοτγίυ8 Αἰοχδηΐάοῦ 
16 γγοβϑι θην", ἥν ἱλοιμαπά : ---- Αἴ ὕορρα, νυϊϊθη 1 γα ἰδίου Ὀγ Οδβίϊυβ (Δ}}05 9, 
εἰρῪλέ ἰλουναπά ἴοι» ἀυπαάγοίά : --- Τῇ ἃ τηουπίδ! πη οα]16 “δαπιοπ ΠθαΡ δορρλοτὶδ 10, αδοῦς 
ἐιϊυο ἰλοιδαπά : --ς Αι Παπιαδοι 1", ἰοπ ἰλουιδαπά : --- [πὰ ἃ. ὈΔ1||6 ἢ τ[δ6 Βοχηδηβ δὲ 
Αξεοαίοη 13, δὴ ἰλοιδαπά : ---- ἴὰν Δἢ δι θυβοδὰθ ποὰὺ (δ6 ϑ8πι6 οΪδοο ᾽5, οἰρλί ἰλοιδαπά : 
- Δὰ “ψαρλαῖς, εεη ἐλουδαπά: ---Βγ [886 δαιηαγι ϑη8 ὑροὺ Μομηὶ Οαἰαγίζίπ 15, οἰδοεη 
ἰλοιδαπὰ απα δὶς ἀμπαγοί : -- Αἱ “Χοίαρα δ, ζογίν ἐλουπαπά : ---- Αἴ “ορρα, νι Ἄθη ἴα 
Ὀγ γ᾽ εβραβίδῃ "7, γον ἰλουδαπά ἔσο ἀμηπαάγοα : --- Αἱ Ταγίολεα 18, εἰς ἰλοιδαπα υε ἦπι- 
ἀγνεοά, ἀπὰ αἴϊον {π6 ΟΥΌΥ νγαϑ ἴδίκθη, ἐρεῖν λυπαγεα : --ο οὖ ΟαΟαπιαία 15, ζω" ἰλοιϑανα ποτα 
βἰαΐη, Ὀο8: 465 ἴσο ἰλοιδαπά πιο ἱμγονν (Πμοιηβοῖνοδ ἀν ἃ ργοοὶρὶςο : --- ΟΥ̓ ΙΪΒοδ6 γγῦο 
β. νι ΦΔΦοδο ἴτοῖλ αἰ ϑολαία Ὁ, εἰς ἰλοιβαπά : --- ΟΥ̓ τ αἰαάαγεπεῖ, δοπ ἰλοι- 
δαπὰ «"Ἰαὶῃ, Ὀο8: 465 δὴ ἰηβηϊα πα ΟΣ ἀσονηθά :---Ἴἢ 186 ν᾿] ]Πγ68 οὗἁὨ ΤΖάμπιαα 33, ἀρονα 
δὴ ἰλουβαπα δἰαΐηῃ: ---- ΑἹ Οαογαδα 3, α ἰλοιβαπά : --- Αὐ Μαοσλωτι "ὁ, δοσοπέδξοπ λιρι- 
ἀγεα : --τ [πὰ ἴῃ6 ποοὰ οἵ ͵ αγξε "5, ἰΐγεο ἰλουδαπά : ---- Τὰ τῃ6 ὁ843116 οὗ Μαδαία ἴδ, πίη 

᾿ Ψοβερῆπδ, ἀ6 Β6]]. Φυἀ. 110. δ. ς. 11]. 8ὶ 1. 3 Τοϊά, 110. 6. ας. 8. ὃ 5. ἐς. 9. δὲ 2, 8. 
5. 1014. Ἰ1ῦ. 6. ς. 9. ὃ 8. 4 Τροίὰ. 110. 2. ος. 14. 89. 5 [Ὀ]ἀ, 10. 2. ς. 18. 8 1. 
4 Τυϊὰ. ὃ 8. τ ΤΟϊα. καὶ ὅ. 8 [ὑ]ὰ. ὃ 8. 
9 1014. καὶ 10. 'Φ Ἰδια. 8.11. " Τρϊά. ἢ, 90. 8 2. 
1 ΤῸ. 8. ς. 2. ὶ 2. Ι5 Τρϊἀ. ὃ 3. ἡ. Ἰρ]ἀά. α. 7. 8.81]. 
"» Τρία, 110. 8. ς. 7. 8ὶ 82. 9 Τοϊά. ὃ 86. " Τρϊά, ο. 8. ὁ 8. 
"9 [δ]. ς, 9. 88 9, ἴὉ. "9 {20. 4ἷ ς. 1. 810. 39. Το. ς. 8. ὃ δ. 
2: Τα. ς. 7. κὶ 5. τε 104, ς. 8. 8 Ἱ. 23 1. ς. 9. ὁ 1. 
3. Τὺ. 7. ς. 6. ὃ 4. Ὁ Ἰρϊὰ αὶ ὅ. 35. Τρϊὰ. ο. 9.8 1. 



δ14 ΤῬγορλιοοῖος ὃψ “εδιις Ολγὶδὲ 

λωπαγεοαά απα δἰσίῳ : --- Τὰ Οὐτγοπο, ὉΥ Οὐαί} } 8 (86 σονοσηοσῦῖ, ἐΐγθο ἐλοιδαπά : --Ὁ 
Βεβί.θ8 {11686, ὨΔΗΥ Οὗ ἝΥ̓ΟΡῪ ἅσθ, 86Χ, δπὰ σομά ίομ, ΜΓ β᾽δίη ἴῃ {Π18 ΤᾺΣ πῆ Ὸ 
816 πού σϑοϊζοηβα; δι οὗἩ ἰδοβ6 γῇο δῖ σϑοκοηῃθὰ (8 παιπῦοῦ διηοιπίβ ἴο αὔοτα 
οπθ πιϊϊίοπ ἰΐγοο ἀμπάγο ἀπά ἥγ-δουοπ ἰλοιπαπά δὲς ἀμπάγεα απα εἰσί : σι Πϊς ἢ 
σου ἃ ἈρΡρΘαν δἰτμοδί ἱπογράϊοὶθ, 1 τοῖν οὐ ἰϑιοσίαῃ δὰ ποῖ 80 ραχγιϊς δεν 
Θηυπιογδίθα {Βθπη. 

Βυι Ὀαβίἀ68 6 δον το 761} ὃψ ἐλε εἄσο οΥ ἰλε εισογά, οἰ ΟΓΒ ψ6γΘ αἷβδο ἴο δε ἐδὰ 
αἰσαν σαρέϊσο ἱπέο αἷξ παξίομιδ ; πὰ σοπδιάσγιησ (ἢ 6 πα 6.8 οὗ (86 δἰαῖη, ἰὩ6 ἢσαθος 
οὗ δα οαρῶνοϑ ἴοο Ῥὲ8 ΥΘΙῪ τοδὶ. ὙΠΟΓΘ 6 ΓΘ ΆΚΟῚ ρΑΥΠουΪΑΥγ δ᾽ αρλαἷ, τοῦ 
ἐλοιδαπα ὁπ λιπαάγεοα απὰ ἰλὶγίψ : --- Αἴ “Χοίαρα3, οπα ἰλουϑαπα ἐισο ἀμπαάγεαϊ: --- Αἰ 
Ταγῖολοα", εὶΣ ἐπουβαπά ΟὨοΒοη γουηρ τη6η 6,6 βοηὺ ἴο ΝΟΙῸ, [86 ταδί σοῦ 8ο]α, ἴο 
186 πα θον οὗὨ ἐλίγίψν ἱλοιϑαπά απα ὕοι ἀαπαάγεα, ὈσϑιΔ 68 ἴμ086 ὙῸ ΘῈ σίνοα τὸ 
Αστῖρρᾷ :--- ΟΥ̓́ΤΒ6 Οαὐαγοπδδῦ, ἔσο ἰλοιδαπά ἔιοο λμπαγοά: ---- Τὰ ]Τάυπιδα δ, ἀθοτο α 
ἐλοιδαπά,. ΜΒΏΥ Ὀσβι 68 {Πι6868 ΘΓ ἴαϊκοη δ ὑεγιδαΐεπι, 80 ὑμαΐ, 88 Φοβορῆιδ ΣηὌστως 
18, 186 πυπιῦοΓ οὗὨ {π6 οδρίϊνοϑ ἴδκϑη ἴῃ 186 80 ]6 ἯἯΣ διιουηϊοα ἴο πίπεέψ- δῦ 
ἐλοιδαπή ; (16 [4}} δῃα Βδῃάβοπι γοιηρ τχθη ΤιΙύα8 γοϑοσυθα [ῸΥ ᾿ἷ8 ἰγϊαπιρῇ ; οὗὨ δα 
Σεϑῦ, ὑπο88 δΌοΥ βευθηΐθθηῃ ὙθΑγ38 οὗἩ 9586 ὝΘΓΘ δθηῦ [0 {π6 ποτκβ ἰὼ Εσγρῖ, θα  παοϑβὶ 
ὙΟΓ αἰβίσὶ Ὀαϊοα (Ὠτουρὶ (6 Βοπηδη ῥσονίηοθβ, ἰο Ὀ6 ἀοϑίσογρὰ 1ῃ ὑπο ιν τπθαῖσοο ὉῪ 
[86 βιυγοσὰ οὐ ὉΥ ἴμ86 τ ἃ Ὀθδδίβ ; [086 θά ν βουθηΐθθη ὑγοσα βοϊὰ [Ὁ εἰδσεοδ.. ΟὗὨ 
ἴΠ6886 σαρίϊνοθ ΠΥ ὑπάογσοηῦ ἃ ματα ἰδῖ6. ΕΖΕἰευοη ἐλοιβαπά οὗ ἰμοπι8 ροτϊαμβοα 
ἴὸγ σαί. Τίζα8 ὀχ ἃ 1 6ἀ 41] βοτβ οὐὗἁἨἍ βῆονγβ δι! βρϑοΐδοϊββ ἂἱ βεβᾶγεα, δῃὰ " δον 
οὗ ἴῃς σαρίϊνοβ σόα ὑπογα ἀδβϑίσογϑα, ϑοηλα Ὀοὶηρ Ἔχροβθα ἴο ἴπ6 υ]ὰ Ὀδθδβίβ, δηκὲ 
οἴϊιουβ σοι] ἰο ἄρ! ἴῃ ἴγοορϑ δρδιηϑὺ ὁπ6 δποῖδμογυ. Αἱ Οἴδραγεα, ἴοο, ἴῃ βοπους 
οὗ 15 εοίμενι ὈϊΓ ΒΒ -ἀδγ 10, ἐισο ἐλουϑαπά ἥσυο ἀιπάγοα ὅοπτ8 ποτα βἰαϊη ; δῃὰ 8 στεοδὲ 
ὨαΠΌΘΥ ΠΚοττ 86 αὐ Βογψέιβ ἴῃ Βοποιῦν οὗ 18 ἔα μβοσ 8. ΤΠ {{κ61} τσαϑ ἀοπθ ἴῃ οἵδος 
οἰε68 οΥὁἩ ϑγγα. Ὑδοβα συ βοπὶ 6 Τοβογυθὰ ἕον μἷβ ὑΥἹ απὴρἢ 12 τσοσα δίπιοη δηὰ «ζοδη, 
(0.6 πΘΏΘΡΑ 8 οὗἩ [π6 οσαρίϊναβ, δηὰ δεῦυόη ἀμπάγεα ΟἰΒ6ΓΒ ΟΥ̓ Τοπιδυ δα δίδίατα δηὰ 
Ὀοδυΐγ. Τῆυ8 6ΓΟ ἴΠ6 «6 ὙΥ8 ΤῊΙΒΟΥΔΌΪΥ ὑογπχοηϊθα, αηὰ ἀἰϑιγὶ θαϊοὰ ονοσ ἴμ6 Βοιηδη 
πρλιρνως δηα ἃγα {ΠΟΥ ποῖ 5.}}} ἀἰϑίγθβϑθα δπᾶ ἀἰβραυβοα ονοσ 81} [86 Ὠα 005 ΟΥ̓ {186 
δαγὶ 
48 ποί {88 α ἐΐπιθ 07 ργεαί ἐγ διιϊαξίοπ ᾽ Λοτα ποὺ {ῃσβ6 ἀσνδ 97 υεπρεαπος ἴπ- 

ἄροα  γαβ ἴβόγε δυο ἃ ΠΊΟγα δχϑοῖ δΟΘΟΙὨΡ ΙΒηθηΐ οὗὨ ΔΩΥ ρῥτγοαϊοϊίοι ἡμὴ {Π656 
ΜΟΓΒ ΟΥἨὨ Οὐ ϑανίοιυν δα ἢ 

(ν.) 77)ι6 ἐοέαϊ ἀεείγιοίίοπ οὶ ἐδι6 ἑοπιρίο απὰ εἰΐψ οΥ ϑεγιδαΐοηι. 
ῬΒΟΡΒΕΟΥ͂. --- Μαηιῦ. χχῆ!, 97, 88.: Κα ΧΙ. 84, 8. Ο “εγιδαΐεοπῃ  ζεγιβαΐονι 

Βελοϊα γοῦν ἤοιιβ6 ἴα ἰε71 αΐο ψοιῖι (ἀδδοίαί6. ---- Μαῖϊ, χχὶν. 2.; Μαγκ ΧΙ, 2. ; [υκὸ 
χχὶ. 6. 7λὲ αν ιοἱϊΐ σοπιθ, ἴα ἐλ6 ιὐλὶοἢ λεγο δλαϊΐ ποὲ δὲ ἰε ἄδγὰ οπὲ δίοπε ἀρση 
αποίλον", ἐλαὶ ελαὶϊ ποί ὃθ ἰᾳγοιση ἀἄυισπ. ----Ἰμαϊκα χῖχ. 44. Τλεν δλαϊὶ ἰαψ ἐλδο ευξη τοινὰ 
ἐλ σγομηπά, απαὰ δλαϊΐ πο ἰδαῦθ ἐπ ἐλ ὁπ δίοπρ ἱροπ αποίλεγ. ---ακα χχὶ, 24. “ετγε- 
δαΐοηι δλαϊἑ ὑο ἐγσοάάοπ ἄοισπ 9. ἐδε Οἰοπέϊζοδ, μπίὶΐ ἰδ ἐΐπιθα ΟΣ ἰλὲ Οἰοπέϊϊοα δὲ ζω τά. 
ΕὙΤΕΊΣΜΈΝΤ. -τ τι βοοηθαὰ Θχ θα ΠΡῚΥ ἸπργοΟῦ 8016 ὑπαὶ (ἢ 6 ονθηξβ Πογο ἑογοϊοϊὰ 

ὉΥ 4796808 Ομ γϑῇ ϑμῃου ἃ μάρρθα ἴῃ {παῦ ἀσο, στ ἤοπ {Π6 96 0}8 γΟΓα αὖ ρογίδοϊ 
τὴ {Π6 ΕΟΠΊΔΠΒ ; δηὰ [Π6 βἰσοησιὴ οὗ {Πποἷν εἰταίο] νγϑδ ΒΟ 88 σοπϑίγαιποὰ ΤΊ 5 
ἰο δοκηον)οάρα ἰδὲ 1ὑ τῶϑ 1Π6 ΒΙΝΚΟΌΣΑΞ ΠΑΝῸ ΟΡ (ΟΡ (δαὶ οομρο δὰ τΒοπὶ ἴο 
ΤοἸπαυΐϑι ἔργ ΕΟ ιΙΟηΒ σιοἢ πὸ Βυμηδη ρόνοῦ οουϊὰ πᾶν σοπαυογοι.. 5 Οὐυτ 
βϑανι ουτδ ΟΓ8 α͵80 ἜΤ αἰτηοϑῦ ἢ γα  γ “Ὁ 8 |16ἀ, ἀπ Βοαγο οὶ Υ οπὲ δίοπο ρας ἰε 
ροπ αποίπεγ. ΤῊΘ ἰθρὶθ τῦὰ8 8. 0] ἱηρ᾽ οὗὨ διοῖ ϑιγθηρία ἀπα σταπάσυγ, οὗ βιςἢ 
Βρσπάουν δηὰ ὑοϑδυῖγ, ἰμδὺ 10 τυᾶϑ ΠΠἸκοὶν (88 10 τγχαᾶβ ὙΟΣΓΠΥ) ἴο Ὀ6 ῥγοβεγνυθὰ (ὉΓ 4 
ταοπαμηοηῦ Οὗ ὑδ6 νἹΟΙΟΥΥ πὰ φἸογΥ οὗ ἴ6 Ἐοπλαη δπιρίτθ. Τιϊα5 να8 δοοογαϊη οὶ 
ΨΘΓῪ ἀαβίτουϑ οὗ ῃγοβοσυιηρ ᾿ξ, ἀηα ῥγοὐοβιρα ὁ ἰο {π6 “3 Θνγβ, σσμο παά ἐοτιβοὰ τΠθι- 
86 |ν685 τ τπίη 1, τμᾶὉ ἢ πουἹὰ ῥγαβοῦνα 1Ὁ, θυθὴ ἀσαϊηϑὺ {Ποῖ τ 1}}. Ηδ δδα 15 οχ- 
Ῥτγαββοα {}.6 {κὸ ἄδβισα οὗ ργδϑογνπρ ὑμ6 ΟἸΟΥ ἴοο, δη τροδίθα ]υΥ βδοηῦ Φόβορῃυ8 δηὰ 
ΟἾΒΟΓ “678 ἰο 16] Θουηίγγτηθῃ, ἴο Ροσβιδάθ ἴῃ θ ἴ0 ἃ βυσσοπάοσ, Βαΐ δὴ ὀνοτγτι 

δ ΦΖοβορῃα5, 46 1}6}].  αἄ. 110. 7. ς. 11. 8.2. 2. 110. 8. ο. 7. 8ὶ 31. 5 1Ιὐϊὶ. 8 836 
4 Το]ὰ. ο. 9. 8 10. 5 Ταῦ. 4. ο. 7. ὃ δ. 4 Τ0]ὰ. ς. 8. 1. 
. Τρία, 116. 6. ς. 19. 88. 2. 8. 8 1914. 0. 8. ὁ. 9.8.3.  Ιοίά, 110. 7. ο. 3. 81. 
Ἰο Τυϊά. ς. 8. 81. " ΖυΪϊά. ς. 5. 81. 12 Τυϊά. 8 8. 
"9 Τρ. 1100. 6. ο. 9. 81. ᾿ Ιυϊά, ἦν. 6. ς. 3. καὶ 4. 
15 Τυϊά. 110. ὅ ς. 8. 81. ς. 9. 88 2, ἄς. 6. 1]. 8.2.; Ἀ1Ὁ. 6. ς, 2 81. 
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Ἰεϊαέϊυο ἰο ἐδι6 7)εδἰτιςίίοη Ο ϑυγδαΐδηι. δῚ ὅ 

Ῥγονϊ σπου ἀϊγοοιοα (μηρβ οὐμβοσν 86. ὍΤΒὰ ὁ) 6νγ8 {ΠΟΙ Βο[ γο91 ἢγαὶ βοὶ γα ἰο {Π6 
Ῥογίίςοοβ οὗ {86 ἴθι ρ]6, δηὰ (Βθη [Π6 οιμλη8. Οπα οὔ [86 80] 16.832 πο 6 Υ τ αἰτίης 
ἴῸΥ ΔΗΥ͂ σοπηπδῃ, ΠΟΓ ΓΘ] Πρ [ῸΓ δι οἢ δη δἰϊθπιρῦ, Ὀὰῦ ἀγροὰ ὈΥ 8 οογίδιη αἰνὶη8 
ἱπηρυ 86, {τον ἃ Ὀυτπίηρ ὈΓδηὰ Ἰη δῇ (6 σοϊάθη πιηάον, δηα {ΠΟΥΘΌΥ δοὶ ἦτγθ ἴο 186 
ὈυΠΐησβ οὐ τη6 θηρὶς 1861 Τιζιδ᾽ τὰπ ἸπηπηθαϊδίοὶΥ ἰο ἴΠ 6 ἴθι ρ]6, πὰ οοτ- 
τοαπαοα δἰ5 80] ἴοτβ ἴο οχυἰηρυ δ [86 ἤδιηθ. Βαυΐῦ ποι μοΥ ὁχ Βογίδίϊοἢϑ ποσ ἰῃγοαῖθῃ- 
ἱηρβ οου]ὰ τοϑίγαίῃ (μον νἱοίθηοθ. ὙΒΟῪ οἰὐπον οουἹὰ ποῖ ἢδασ, οὐ σου ]Ἱὰ ποῦ Π6δγ ; 
δηὰ {Πο086 ὈΘ πα οποουγαρσοὰ ἐμοβα Ὀδίογα ἰοὸ βεῖ ἔγθ ἴἰο {86 ἰθιηρίθο. Ηδθτ "88 81}}} 
ἴον ργοβαγνυὶπας ὑπΠ6 ΠΟΙΥ ρῥἰδοθ. Ηδθ οοπιηδησοὰ δ18 δβοϊ ἀΐθσβ ὄουθὴ ἰο Ὅ6 Ὀδαίθῃ [ὉΣ 
ἀἰδουογίηρ μία; Ὀυῦ [μον ΔΏρΡΟΓ δηὰ {ποεῖν μαϊγοὰ οὗὁὨ 86 618, απὰ 8 οοσίδϊη πα ] κθ 
γϑῃοπιθης (ὌΓΣΥ ονογοδπιθ ΠΟΙ ΓΟΥΘΓΘΏΟΘΘ [ὉΓ {ΠΟΤ σΘΠΟΓΔΙ δηὰ (μοὶν ἀτοδὰ ἔοὸσ [5 
σοπδη 8. Α δοϊάϊοσ ἰπ ἴπ6 ἀαγκ δοῖ ἔτε ἴο ἴῃς ἀοοτδ; δηὰ {Π}8, 88 βαρ 848, 
6 ἰοῃρ]6 τῦδϑ Ὀυγηΐ δραϊηβὲ {86 ν}}} οὐὗὨἨἁ (5ϑδγ. 

ὙΥ̓Βθα ἐπα οἰ ἀΐουβ Δ τοϑιοὰ ἔσο ἐδοὶν ποσὶ ποσὶς οὐ Ὀ]Ϊοοά δηὰ ροἷυπάον, Τί 
δυϑ ογάδγβ ἰο ἀθιηο 88} [86 Του ἀδιΐοηβ οὗ [86 ΟἾὙ δηᾶ [Π6 ἰδπρίθ. αΐ, (παΐ ροδβ- 
(οΥ Υ πὐσῦ ἠυάμχα οὗ [6 σίοσυ δπᾶ ναϊὰθ οὗ ἢἷ5 οοησυσδία, Βα Ἰοῖξ ἰἴγοα [ΟγΘΓΒ 
δίδπ ἰπρ' 88 Τηοη θη (8 ΟΥ̓ ἴμ6 Ῥτοάϊ σίου! Βίγθηρίμ μα στοδίηθββ οὗ {116 οἰἰγ: ἀπά 
αἶ8βο ἃ ραγῖ οὗἩ (88 σοβίοσηι Μ8]}, τ! οἢ Πα ἀοδιρηθα 88 8 ΓΑΙΙΡΑΓ (ὉΓ ἃ ΨΆΓΓΙΒΟΙ [0 
Κοορ ἴα διγγουηάϊης σΟΥΏΓΓΥ ἱπ δβυ)]οοϊοη. Α1} (86 οἶον Ὀυϊηρσθ γεγο οοπι- 
Ρ δίς γ ἰονθ] θα τ {86 ατοαπα. [{ 18 γοοογάἀθα ὈῪ Μαϊπιοπίάθβ, δῃὰ [Πα ννῖδα ἴῃ 
186 εν δι Ταϊυά, (μαὲ Τοτοηίυ5 Βα 5, δῃ οβῆσον ἴῃ ἴΠ6 δύπγ οὗ ΤΙΐα8, ἢ 8 
Ρἰου ρ Βθαγα ἴογα ὑρ ἴῃ ΤΟυπάδίιοηβ οὗ (ἢ 6 ΠΡΟ δὶ ᾿μὺ8 τοι γκαῦὶγ {1 6]16ἀ 
1π6 ποτὰ οὗ ἴπ6 ργορμδοῖ ΜΊοΔΕ: Το ον δλαϊὶ Ζίοπ, 707 ψοι δαζο, δε ρίοιρ ἠεά αϑ α 
)βεϊά, απα “εγιδαΐοηι δλαϊὶ δεοοπια ἦδαρδ, απὰ ἐὰλδ πιοιιπίαϊη Οὗ ἰλὲ λοιδὸ αἬ λα ἠιρὰ 
δπππ 47 ἰλε 7ογεεί. (ΔΙ δ 111. 12.) ὙΒα οἷ Αἰ8δοὸ 5ιδγθὰ [Π6 βδῖηδ αἴθ, δῃηὰ νγ88 
ἀγηΐ δηὰ ἀοβίγογοὰ ἱορείδιον τ ιτἢ ἴΠ6 ἐδ ]6.. ΥὙΥΔ ἴΠ6 δχοορίίοη οὗὨ 186 [το 6 

τονογα, δῦονο τηοηϊοποα δ8 Ὀοὶπρ ἰο δἰαπαϊηρ ὃ, 81} {π6 τοϑύ οὐ [86 ΟΥΓΥ νγΓ 88 δὸ ἀθιῃηο- 
15 θα παπϑπὰ ᾿ονο] θὰ τὴ [Π6 στουπὰ παῖ {086 0 σδῦλα ἴο 866 ἰΐ οοὐ]ὰ ποῖ Ὀκϊϊονα 
{πδὺ 0 δὰ ἀνοῦ Ὀδοη ἱπμδοιϊ θα. Απὰ π ἤθη Τιζυ8 οἀπιθ δρδίη ἰὸ ογυϑαίθαι ἴῃ 1}}5 
ὙΩΥ ἴγοιη ϑγγίβ ἰο Εσγρῖ, δηὰ θεμοϊὰ {π6 βδὰ ἀοναβίδιίίοη, ὅ6 ὈΠΙΘΡΙΥ ἰαπχοηϊοα {116 
στο] πδορϑϑὶῖ ποΐοα δὰ σοι ! ]6ὰ Ὠΐῃλ ἴο ἀρδίΓΟΥ 80 τλαρηϊδοθηξ ἃ οἷγ. ΑἸΟΓ 
ἴπο ΟΕ νὰ (δ ἰδίῃ δηὰ ἀδδίγογοα, ἃ στοδῦ συδηί οὗ το 68 πόσο ἰουαπαὰ Ὀγ 186 
Ἡοπνδηϑ, το ἀρ ὕρ 186 Γυ 8 ἴῃ βϑάτοῦ οὗ {Π6 ἐγοδβῦγοϑ τ ΙΓ δα Ὀδοη σοποραϊθά 
ἴη 06 οασττ. 5 80 1 γα γ ποτὰ {6 πτοτὰβ οὗ 6808 ΟἸτῖδὲ δοσου 86 ἴῃ 1116 στυΐη 
Ῥοιὶι οὐ 86 οἰἐγ δῃά οὗ {86 ἰθπιρῖο 1 ΥΥ͂ 6}} πιῖρὶὲ ΕἸ ΑΖΑΤ 88. ἴο ἴδ6 7618 80 τῦὲγθ 
Ὀοϑίοροα ἴῃ (6 ἐοτίγοβ5 οὐ δίδϑδααδ --- " ΥΥ αῖ 15 Ὀθοοιηθ οὗ ΟἿχὗ οἰΐγ, ποῖ γὰ8 Ὀ6- 
᾿ονοὰ ἰο 6 ἱῃπεαῦϊιοὰ Ὀγ Οοάῇ  --- ΤῸ 18. πον ἀ6πιο 8116 ἴο 186 ὙΘΓΡῪ ἔοι Δ ὉΙΟΉ8, 
δαὶ (ἐπ ΟὨΪΥ πιοπυπιοηΐ οὗὨ ἐξ μα 195 ἰοΥϊ 15 --- [Ὡ6 σδρ οὗὨ ἐἰοβα ὙὙ8ὸ ἀοϑιγογοα 1, 
Ὑ οἷ 15 Αἰἢ οί ομθά ὍΡΟΝ ἐ8 του η8." ἾΥ611 πὶρῆϊ δ6 ΘΧΡΓΟΒ8 8 ραβδίοῃδίθ νυ δὲ 
ται {πΠ6Ὺ μὰ 4}} ἀϊο Ὀδίογα {Β6Ὺ ΘΒ] ἃ {πὶ ΠΟΙ οἰ ἀσπιοὶ δηθὰ Ὀγ (π6 παπα8 οὗ 
(οἷν δπθηἶθβ, δηὰ {Π6 βαστοά (6 ῃ1ρ]6 80 Ρσοΐ 6] Υ ἀυρ᾽ υρ ἤγουν 118 ἰουπάἀαιίοῃ.ἷ 

Α58 86 εν πόσὸ ἴο Ὁ ἐδώ αισαν οαρέϊυε ἱπίο αἷΐ παίξίοπδ, 80 τδϑ 6 γυβαίθη ἰ0 Ὀ6 
ἐγροάάρη ἀοιπ οΓ ἰλὲ Ο'τηζιῖεα, μη[ (Ὺλὸ {πιο ΟΥ̓ ἰλε Οεπέϊεα δὲ κι εά. ὅο οομιρίοἰε  Υ 
"8 “υἀπεα δβιιδ) υχαϊοά, (ἢδι 116 ὙΘΥῪ Ἰαπὰ 186} ττᾶῶϑ δο]Ϊ ἃ ὈγῪ Υ᾽ οβρδβίδη, ἴμ6 (σδθῃ- 
11168 ρμοβϑβοβϑϑίηρ ἴ, ἢ 116 τς {68 ΘΓΘ ΠΘΑΣΪῪ 4}} δα! οσ δὰ ᾿ηἴο σΑΡΕΙΥ ; δπὰ 
Φογυϑαίοπι δα8 πεῦϑῦ' δῖποθ ὈΘΘη ἴῃ ἔπ ροββοββίοῃ οὔ {6 6 νγν8. ἮΒθη, ἰηάοοα, [Π6 
οι ροσοῦ Ηδάγίδη υἱκῖ θα (86 Θαβίθγ ρϑγίβ οὐ {π6 Εοπιδη δπιρῖτε δηὰ ἰουπὰ Φοτγυ- 
βαϊθπὶ ἃ ἢοδρ οὔ ΓΌΪΠ8, [ΟΓΓΥ 56 υ ἢ ὙΘ ΑΓΒ ΔἿΘΥ 1(5 ἀοδίγαοίοι, δα ἀοίοττηϊποὶ [0 Γα- 
Ὀυ]ὰ το; Ὀὰΐ ποῦ ΘΧδο οὐ ἴΠ6 βᾶπι6 δροῖ. Ἦα οδ]] θὰ (6 πὸν οἰἵγ 2Ἐ|1α, ρἰαοοά 8 
ἙἘοπιδη ΘΟΪΟΏΥ͂ ἰῃ ἰΐ, ἀπά ἀραϊοαιοα ἃ ἰδηρ]6 ἴο Ψυρίίον Οδριοἰΐπιιϑ, πῃ ἴΠ 6 τοοπὶ οὗ 
{86 τΤοηρὶο οἱ Φοβονδῃ. Τῖ8 δίς τεύυς οὗ [86 ΒΟΙΥ ροἷδοθ νὰ ἴΠ6 στοδί σϑιι86 οὗ 
186 τοῦθ] }]οη8 δηὰ βυβοτγίησθ οἵ {6 76 πὸ ἀυγίηρ [6 τοῖρῃ οὗἨ Ηδάγίδη. ὙΤΠδ ΟΥ̓ 
ΓΔ5 ΟἿΟΘ ΙΏΟΤΘ ἴδκοη ὈΥ ἴῃοῖῃ δηὰ Ὀυγηῖ. --- Ηδαγίδῃ γο. }}0 ἰ ---ο το - ΘΒ Δ Ὁ Π5μθα [6 
ΘΟΪΟΏΥ --- ογάογοὰ {ἰπ6 βίαια οὗ 8 ος (οἷ [86 {68 Π6]ὰ τη το] σίουβ δΔΌΒοσγοηοο) 
ἰο ὃ6 δεῖ ἃρ οΥὐοῦ ἴα σαί {πδὶ οροῃπϑὰ ἰονγαγὰ8 Βοι ] Θἤ θὰ ; δὰ ρα] 18] ι6ἃ δη δαϊςοῖ, 
ΒΕΓΊΟΤΪΥ ἐου Ὁ ἀπ πηΥ 96 νν, οἢ ραΐπ οὗἩ ἀθαϑίῃ, ἴο δηΐοῦ {{π 6 οἰ, ΟΥὁ ανθη ἰο Ἰοοζκ αἱ ἴζ 
ἔτουι 8 ἀϊδίδηςθ. Τθυϑ 116 ΟΥ̓ ΓΤαπιαϊμοά, {}}} {16 εἶπ οὗἩἨ Οοῃβίδηϊπο, ἴμ6 ἔγϑι 

1 Ζοβερῆι ἀς Βε]]. Δικ, 110. 6. ς. 2. 8 9. 3. ΤΡ|ἃ. 110. 6. ς. Φ. ὃ 5. 
ὁ Τυὶά. 88 6,7. ὁ 194. 1ην 6. ο. 6. ἃ 8., 7.8 3.6. 8. ξ δ. 
ὁ Τρ. ἢ. 7. ς. 1. 4 Τρία. "16. 7. ς. 1. καὶ 2. 1.81. 
τ Τοϊ 4. 110. 7. ς. 8. καὶ 7. 



δ10 Ζ71)ιαὲ ϑαϊναξίον 5 οπῖν ἐλγοισἧ όδιι5 ΟἸιγϊβέ. 

ΟἸὨ γι ϑυϊδη οπιρογοῦ, 80 στον πηρτγονθά 1ὑ, ἀπὰ γϑϑίογοα {π6 πᾶπλθ ΟΥ͂  ογυβδίο: 
Ὀυΐ 186 δ ν8 σϑσα ποῖ ρογπιῖἰοα ἴο γαϑὶἀθ ἴμθγθ. Αἰἰδιηρίπρ 'π σψαΐπ ἴο ρεῖ ρω- 
βθβϑϑίοῃ οὗ ὑμὶν οδριίαὶ, (οηβίδηϊςιηθ σαυβοα {ΠΟΙΣ ΑΓΒ ἴο ὕα οὐ ΟἿ τῃοῖσ Ἀρὰδ ο3 ἴὸ 
Ὀα πιασκοὰ 88 τϑῦοϑὶβ, δηὰ ἀϊβραγβθα {{π|6πὶ ΟΥ̓ῸΓ 4}} (86 ῬγΓονΐποο8 οὗ [Π 6 δεωρῖτγο, 85 [Ὁ- 
σἰνοθ. δηἀ βανοϑδ' Τἢδ ΘΙΏΡΟΤΟΥ υ] Δ, ΓΓΟμ ΘΏΠ ΠΥ (0 {Π|6 ΟἸ τ βεῖδα, ἕδυουτεὰ 
(6 ον; δηι ἰπ ἴΠ6 ναΐῆ βΟρα οἵ οοῃίγδαϊοϊίπσ [86 ΡῬΓΟΡΉΘΟΥ οομμοθ τεὴν ἢ, δἰ- 
τοιιρίοα ἴο του ἢὉπ6 ὕθαιρὶο ; Ὀαὺ ἢ6 τγὰϑ τηϊγδουϊουβὶυ ργονοηίθα, δα ΟἰΝΙκεὰ ἴο 
ἀοϑβί ἔγσομι [᾽8 ἱπιρίουβ απἀογίακίησ. Φονίαῃ τονϊνοὰ {ῃ6 βουθσα δὐϊοῖ οὐἔἁ Ηδάτσίδη; 
δη (π6 αὙοκ οι ρΡΟΓΟΓ8 σοηἰἰππρά {6 ΡΓΟΒΙ ὉΠ οα ; 8οὸ τμαὺ ἰΠ6 πτεις δα “6ν7΄όβ υϑεά 
ἴο ρίνα ΙΠΟΠΘΥ͂ (0 186 Βο. ἀἸΘΥΒ Ὁ ΡΟΥΠπι βϑίοη ἰο ὈΘΒοΪὰ δπὰ γθὸρ ονοσ Ἐς συΐηβ οὗ 
ὑπο ιν θα ρ]6 δηὰ οἱζγ, Ῥαγ συ] ΑΓ τη ὑΠ6 Γοίατη οὗ [Πδὺ πο οΓΔὉ]6 ἄαν, οἱχ νυ μῖοῖ 
δαὰ Ῥδϑῃ ἰδίκθη ὉῪ εἶ ΟἸΏΆΠΒ. [π ἴΠ6 τοῖρῃ οὗὨ Ηδγδο 8, Οβοθγοθβ, εἱτρ οὗ Ῥεγξία, 
ἰοοῖκς πὰ ρ᾽αηάογοα ἰδ; Ὀὰΐ Ηογδο] 8 βοοη σθοονυοσϑα 186 ροϑϑοβδίοῃ οἷ 16. ---- 1π 637, 
6 ΟΠ γιβιίδηβ ευττοηάοτοὰ Φογυδβαίθαιμ το Οπιᾶτν, ὑπ6 ϑασϑοθη σαὶ ρἢ, γῆο Ὀυ] ἃ 
ΠιοΒα6 ἀροῦ ἰδ 816 οὗὨ ϑοϊοιηοη᾽ β [Ἔπιρῖὶθ. [0 τοιπιδϊηθα ἴῃ ἴἢ6 ροββθϑβίοη οὗ ἐδὲ 
ϑαγδοθηϑ δῦονο 400 γοδγϑ. πα ἴΠοη νγὰ8 Κοη ὈΥ ἴῃ6 Τυτκθ. ὙΠΟΥ τγοϊξαϊποα τὲ {}}} 
186 γϑαῦ 1099, νθθη 186 ΕὙΔΏΪ8 ἴΟ0Κ ἰὉ ἀπᾶον ἀοαΐγογ οὗὨ Βουΐορτιο, α θθσγαὶ οὗ ἰἢ6 
Οτυβαάοτθ. Τῇο ΕὙΔΏΚΒ Καρῦ ροβϑοββίοῃη 88 γϑασϑ, ὑμαῖ 18, }}} 1187, γσβθη τὸ Ταγᾶς, 
Ὁπάον ϑαϊαάϊη, τοΐοοκ ἰδ ΟΥ σδριλυϊαίοη, ἀπὰ τ] ΛΠθτὰ 0 88 ΓοπηδηΘἃ ΟΥ̓ Σ βίησα 

Ὁ ΤΒυ8. ΠΠΡΟΓΑΙΥ [848 (δ]8 Ῥγορθθου Ὀθοη δἰιΒογίο {]8]]6ἀ ] ---- Φοσβθϊοπι [45 
Ὀθθη ἴἢ 5 σοηδβίβη Υ ἐγοάάθη ἀοπτῃ οὗὨ 886 (ἀθη.1}68,--- [6 Ἐοπηδηβ, ἰμ6 ϑαγδοθηβ, 
τὰ. ΕὙΔΉΚ5, ἀπά [86 ΤΓΚΒ. --- 18 ἀποϊδηῦ ἸΠΒΔὈϊ Δη8 αν Ὀδθη χροὶ] θα, απὰ μεῖς 
βοουΐεα, δπὰ [18 Βοὶγ ρ΄δοθβ βανθ Ὀθθὴ ροϊ] ἰδ. ὙὍὨδ 68ρ]68 οὗ ἰἀοϊαίγουια Ἐζοπηθ, 186 
ογεϑοθηῦ οὗἩ 6 ἱπιροβίοῦ Μαβοπιοῖ, δῃὰ {8:6 ὈΔΌΠΘΥ ΟΥ ΡΟΡΟΓῪ οαγτϊθαὰ ὈΥ ἐἰδο Οτὰ- 
ΒΆΟΥΒ, ἤλνα ὈΘΘη ΒΘ ΘΟΘΘΒΙν ΘΙ ἀἰδρ᾽ αγοα ἀπιϊἀβὺ (μ886 συΐϊῃβ οὗ 186 βαποίιααυυ οὗ “ὲ- 
᾿ιοναῖι, ἴον ΠΥ ΪῪ οἰρμίθοη υπάγοα γρατβ. Σ Απὰ {π6 «6078 ΔΓῸ 81}}} ργοβοσνοὰ ἃ 
Ἰ νίησ ἀπὰ σοητηαθα τποηστλοπί οὗὨ {πὸ γαῖ οὗὅὨἨ οὐγ 1 ογ 8 ῥγοάϊοϊίοπ, δπὰ οὗ τῃς 
συ γα σϑ]α ἐγυ τ οὗὨἩ Ὁ86 Ομ τ βύίδη σε! ρίοη. 
ΤΠ σοποϊυβίοῃ οὗ {μ6 ρῥγϑαϊοίίοη, πονονοῦ (ΤΙΙ,, ἐλὲ ἐΐπιθ οΥΓ ἐλεὲ Ο'πέϊἴοα δ γι 

Μιϊοα), ἱπά ἰοαῦθβ ἰμαῦ Φ γα βα] θη), ---- (λ 6 ΟΥ̓ ομοθ ὀδαμκέ ι 7 δἰ ἐμαίίοπ διὰ ἐλο )ου οἵ 
ἔλθ τιολοῖο δαγίδ, --- 588} 4}} κοΥ' Ὀ6 ἰχοάάεῃ ἀονγῃ ΓῸΥ αυοῦ. “ὙΠΟ [ἰπγ68 Οὗ 18 (ἀοπε]ὸς 
11} θ6 (1616, θη 06 Εἰπη68 οὗ λό οι γγοαί κιηράοπια οὗ ἴ6 (ἀοη!}} 65, βοοογά- 
ἵηρ' ἰο ΠΔη 6} 8 ργορμοοΐθβ, βι}8}} Ὀ6 Ἔχ ριγϑά, ἐπὰ ἐλ Πλ να οΥ 186 Κίπραοηι οὗ 
ΟὨνκε, β.}8}1 Ὀ6 βοῦ Ἂρ ἴῃ ὑμ6ὶγ μἷδοο, δηὰ ἐλθ ϑαϊπίς οΥ ἐλοὸ Δοεί Η!ρὴ «λα ἑαλε ἰλε 
κίησάοπι, απαὶ Ροδ8688 ἰλ6 ἀἰπράοπι [07 6067, ουδη 707 δυοῦ ἀπαᾶ δΌογ. «6 ΓΌ ΒΑ] Θτη, 85 ἰξ 
88 ἢ Ππονΐο τϑιηδηθα, 80 ῬΥΟΌΔΟΪΥ͂ ν1}}} σϑιηδίη ἴῃ βυ )] οίίοη ἰοὸ ἴα αδη ῖ]θα, μπῶ 
{Ππ|686 ἐΐπιθα 977 ἰλ6 Οπίϊϊος δὲ ζιυβιοα ; οΥ, ἃ8 δι. Ῥδὰ! δβχρσθββοδ 1 (Βοαι. χὶ. 96,26.) 
εὐιἰϊ ἰλ6 ζμη6855 οΥ ἐλ6 αἰ οπέϊϊοα δ σοπιθ πὶ; απᾶ 80 αἱ 7Ζεγαεὶ 5λαϊΐ δὲ δασεαά, ἀπὰ ὃ6- 
σοπ8 ασηΐϊη {Π6 ροορὶα οὗ αοά. Το γιεῖπ6ε5 οΥ ἰλε ὕδιυβ νιὶ}] Θοῖμθ 'ῃ 88 γὺ6}} 45 ἐὰφ 
ιϊποββ οὗ ἰλο αἰ πίϊϊοδ. Ἐν (νοῦ. 12. 2δ, 26.) ἐ ἐλὲ {αὶ οΥ ἐλόπι δὲ ἰλε σίολεε οὗ 
ἐλο ιυογϊά, απ ἐλε αἰπιϊπἰδλὶπρ᾽ 977 ἰάοπι ἱλὸ γιοΐδε 9 ἰλὸ Ο᾽δηίερδ ; ἄοιο πιιιοὴ πιογὸ (λεΙ͂Γ 
“Ἀμποδο᾿᾽ Τὸν 7] ιυοιμ ποῖ, δγείλγεπ, λα ψ6 δλοιμμά δὲ ἱσπογαηί ὦ ἐλὶδ πιψείσγῳ, ἰλαὶ 
ὑϊἱππο85 ἐπ ρατί λα λαρροηθά ἰο Ζδγαοὶ, πε ἐλο ζιιΐπεδα ΟΥΓ ἐλ ἰδηξίϊοα δὲ σοπις Ἰπ. 
Αμπά 50 αἰϊ ]εγαοὶ δλαϊί δὲ ξαυοά.," 5 

5ΕΟΤ. ΙΥ. 

ΤΗΛΊ ΤΗΕΒΕ 15 ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ΟΝΙῪ ΤΗΒΚΟΌΟΘΗ͂ ΟΗΒΙΒΤ “ἌΝ. ΤΗΝ ὈΑΝΌΒΕ ΟΥ 

ΒΕΥΞΟΤΙΝΟ Τ᾿ 

81. Τλαὲ ἐἤιογ 15 ξαϊυαξίοη ΟΝΤῪ ἐπτομσὴ Οἰγὶβί. 
ῬΒΟΡΠΕΟΥ. --- ΖΘΟΒ. χὶϊ, 1. 10 (πὲ ἄγ {ποτα βἢ}8}} Ὀ6 ἃ ἔουπίαϊη οροπϑὰ ἴο {ιε 
ουβα οὗ Πεανὲα, δπὰ ἴο {6 ᾿πμαῦνιϊδηί8 οὗἩὨ ΦοΓιι Βα] ἢν, [ῸΣ δῖ) δῃὰ ΓῸΣ ὉΠοΟΙΪΘΒΏη68:.--" 

᾿ Βρ. Νονίοη᾿Β ΤΙ ββουιδιῖοπϑ οὐ {ἰἸὰὸ Ῥτορῇοςῖΐθβ, νοὶ. ἱΐ, ὑῃ. 57---69. ὙΠῸ ῥγεσδάϊπα 
ΔΟΟΟΏΩϊ οὗἩἨἁ ΤΠ6 ΔΟσΟΠΙρΡ  βῃτηοηϊ ΟΥ̓ Οὐν ϑανίουν 5 ργϑάϊοιοπβ σοηοογηΐης ἴπ 6 ἀοδίταςτου ΟἹ 
δοτγβδ! τα, τ16 Βα Ὀνογβίοη οὐ {π6 Φ6ιν δ} ΡΟ γ, δὰ τΠ6. σαἰ πη δα ν ἢ ἢ ἄδνα Ὀοίδ! θα τὩς 
ζ6νν8, ἃγὸ ομ Εν δυγ ἀρ 88 ἔτη {1116 Ἰοαγποὰ ρτγοϊαῖοβ οἰ ὐδοπίμ, πἰποίθθηιῃ, ὑνοπύεια, δπὰ 
ἙνοΩ ἐγ -ἢγδὺ ἀἰββου 8 1:08, τ [{Π| ΟσΟΑΒίΟΠᾺ] δϑβἰβίδηθα ἔγοτῃ Μσ. οι 8 Ηἰβίοσυ, [86 [πίεῖ- 
ΡεθοΣ οὐ Ῥτγορἤσογ, νοὶ. 1. ΡΡ. 288 --- 383. 

1 Ἰζοιῦ ου; ῬΓΟΡ ΘΟΥ͂, γ0]. ἱ,. Ρ. 8338, 2. Ὦρ. Νοντοη᾿ 8 Πἰδβοσί 008, γΟ]. ἰϊ, Ρ. 70. 

τε γος» ὡὐ τς  ς . τῳὦἐρ.Οὺὶὰ. --« 
«πὰ 

ἁ 
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ΜΔ]. ἵν. 2. Τηΐο γοῦ δαὶ ἴδ. ΠῚῪ Πᾶτ26 8[}8}} {6 ϑυπ οὗὨἨ Εἰρῃίδθουβηθβα ασῖβα, τ (ἢ 
ΒΘδ]ηρ ἴῃ Βῖ8 τ] ηρπ. --- 188. 1}}..1]. ΒΥ ἷ8 Ἰκηον]οάρσα 8881} τὰν τ σίθουβ βογυδηὶ [ὰ8- 
ΟΣΓΥ τΏΔΩΥ. --- 168. ἰἰχ. 206. ΤῊ Εοάδοιηον 8}8}8}} οοηο ἰο ϑίοη, δηὰ υπίο ἔβθ {πδὲ 
[ΡΠ ἔγοπὶ ΓΑ ΒΟΥ ΒΘΙ0Ὼ ἴῃ δοοῦ. 8566 Βοαι. χὶ. 26.--- 8. οχυἹ 22. ΤΒδ βίομπθ 
Ὑ Ιοἢ 1η6 Ὀυ]Πάοτβ τοί δο, ἐμ βαπλο ἰδ Ὀθοοπηα ἴ86 οδὰ βίοῃθβ οὗ [6 σοσῆοσ. [88. 
χχνὶϊ!. 16.; Μαιί. χχὶ. 42. 

ΕὙΣΨΊΤΜΕΝΤ. --- όδη 11.16. αοά 80 Ἰονβὰ (δ που! ἃ ὑἐπαὺ μα σᾷν Ϊ8 οὩἹγ Ὀοροίίθῃ 
ὅϑοη, ἰδδῦ τ Ββοόβοθνοσ Ὀοἰ αν ᾿ῃ ΐπὶ δου]ὰ ποῖ ροσίϑῃ, Ὀχΐ ἴανα δνογ  δϑίίηρ [1{8. 
Οὐμῖραγο αἷδο 1 Τἢ 688. νυ. 9. ; “Φοἤη χυ!!. 8. ---Ἴ  υΚα χχὶν. 47. Τμδὶ τοροηΐδποα δπὰ 
ΤΟΙ ἰβδῖοη Οἵ δίη8 βῃου]αὰ Ὀ6 ργθδομοὰ ἴῃ 8 παπιθ. 83.666 δἰβὸ Δοΐϑβ χ. 48. --- Αοἴϑ χιΐ!. 
98, 89. ΤΒγουρὰ (815 ταδῃ 8 ργοδομβοὰ ἀπο γοὺ {π6 ἰοτρίνθῃθδϑ οὗ βίῃβ ; δηὰ Ὁγ ἷπὶ 
ΑἸ1 τθαιὶ Ὀοϊ να ἀγὸ )υ8ι186α. ---- Αοἷδ 'ν. 1], 192. ΤΪ8 15 [(Π6 βίομπο πἢνϊο ἢ τη ϑοῖ αἱ 
πουρῶῦ οὗ γοῦ Ὀμ]] δ γ8, τ! ἢ 6 Ὀδοοτλα ὑΠ6 μοδα οὗ 186 σοσῆθοσ, Νοὶζμουῦ ᾽ἴϑ {ΠΥ 
ΒΆΪνΩΌΙΟΙ ἱῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΥ : ἔοῦ ὑοῦ 18 ὩΟη6 ΟἾΒΘΥ ΠΔΙΘ ὉΠὰοΥ Ηδάνθη ρσίνθη δποηβ 
ΠΏ, ἩΒΟΓΘΌΥ γ6 Ττηυδὺ ὃ6 δανοα. 

δ 2. Οὗ ἐδ πεοοδδὶίψ ὁ δοϊουΐηφ ἱπ Ολγίδὲ, απαὰ ἐδ ἀαπφον Ὁ το)εοί- 
ἐμῷ ἐϊηι. : 

Πδυΐ. χνὶϊ!. 1ὅ. 19. Το 1,οτὰ π}} ταῖβο ἃρ ηἴο 1866 8 ῬΣΘΡ πού τ- Γπιῦ εἶπ 58}} 
γα Βοάγκθοη --- Υ ΒΟΒΟΘΥΟΥ π|ῦ}}}} ηοΐ ὨΘαγΚΟῚ ἀπο τὰ πογάβ, τ οἢ ἢ 8}}8}1 δρθὰκ ἰῃ 
ΤΩΥ͂ ΠΆπΊΟ, 1 ν}}} γσοσαΐγα ἰΐ οὗ δη. [[η Αοἰβ 11]. 28. (18 ῥγοαϊοιϊίοη 18 οἰϊθὰ δηὰ 
ΔΡΡΙΙοὰ ἰο Ψοβυβ ΟἾτγίϑβι.1 ---- ΝΤὰπιῸ. χν. 80, 81, Τα 5δοὺ] {πὶ ἀοι ἢ δυρῶϊ ργοϑαιηρ- 
ξυουὶγ --- Τοργόδοβοίῃ (πα [,ογὰ: δηὰ {μπαὶ δοὺϊ 8|14}} Ὀ6 ουϊ ΟΗ͂ ἴτοῦ) διβοηρ }}8 
ῥέορίο, Ὀδοδυδα 6 βαῖ ἀοδρίβοά {Π6 νγογὰά οὐ {88 ]μοχά. ---- Ῥϑ. ἴ1. 12, ΚῚδδ (π6 ϑοη, 
οϑὺ δ6 Ὀ6 ΔΏΡΤΥ, δῃὰ γα ΡοΟΥΙΒἢ ἴσου ἴπ6 τρὶς ἩΔῪ. 
Ψοδπ 11]. 18. Ηο τδι Ὀο] ναί οὐ ἢ 18 ποῖ οοπἀοιηηοᾶ: Ὀυύὺϊ δο (δῖ Ὀα]ΙΘνοι ἢ ποῖ 

15 σοηἀοτηποὰ αἰγοδάγ, Ὀθοαυβα δ Ὠδίἢ ἠοῦ Ὀα]ανοα ἴῃ ἴΠ6 Ὥδιηθ οὗὨ [᾿6 ΟὨΪΥ ὅοη οὗ 
ἀοὰ. --- Η6Ό. 1|. 8. ον 58|4}} νγς ὀβεδρα ἱἴ τὸ πορίθοῖ 8ὸ στοδὶ βδα [νυ δίϊοη  --- Ηοῦ. χ. 
26.29. [ἢ ν δίῃ ν]! }}γ, δῆλον μαι 6 Ββανϑ γσϑροϊνοὰ [88 Κπον]ϊεάρο οὗ {μ6 σαί, 
{Πότ σοιηδίποί ἢ ΠῸ ΠΟΘ δδοσίβοα [Ὸγ βίπβ, Ὀὰ ἃ οογίδίη ἤθασίμὶ ἰοοκιης ον οὗ 7 ρ- 
τρθηῖ 8ηα δογγ ἱπαϊρηδίίοῃ, τ ἢ] ἢ 8}}4}} ἀθυοὺν ὑ86 δαάνογβαγιοβ. Ηδ ἐδμδῖ ἀρβρίβοὰ 
Μοβοδ᾽ ἰνν ἀϊοὰ νι ουῦ ΤΊΘΓΟΥ, ὑπ ον ἴπῸ ΟΥ 1 γ66 ἩΠΙΠΟΒΒ65: Οὗ ΠΟῪ πιυοΐ ΒΟΓῸΓ 
Ρυπί δ πηοηΐ 88}4}} 6 6 ὑπουρθὺ τουτί γ, γθο Βαιἢ ἰγοἀάδη υὑπάρον ἔοοί [86 ὅοη οὗ σοά, 
δηὰ δῖ οουηίοά ἴ[Π6 Ὀϊ]οοὰ οΥ̓́ΞΙ6 σονοπϑηΐ ὙΠΟΥΦΉ ἢ ἢ6 Ῥγ88 δδῃοι δ δὴ ὑπ μον 
{πἰησ, δηὰ δ8 0} ἀοῃα ἀσδρίζα υηΐο ἴπ6 ϑρὶτιὶ οὗὁὨ ρτῶςο. -- Τλο Ζοτνά δλαϊϊ δὲ τευεαϊεά 
7 οπι Ἡδασεη ιοἱὰ λὶ ἘΠ Ὁν απρεῖς, ἰπ Παπιὶπρ 576, ἰαλίπρ᾽ υδηρεαηοθ οἡ ἰλοηι ἐλαΐ ἄποιῦ 
πο αοα, ακά ἰλαέ οεν ποί ἰλε Οαοερεὶ ὁ ΟἿΣ Ολγιεί, 2 ΤΏΘδ8. 1. 7, 8. 

“« 7Τῆε ἐεδίϊηιοην Ὁ υζεδυδ ἐξ ἐδε ερῖὶγὶξ ὁ Ῥγορῆεεν " (Εν. χῖχ. 10.); 
--- μὰ οὗὨἉ (πα ἰοΒΕἸΠΠΟΩΥ͂ 1ὑ ΟΓΘ ΘΑΒΥ ἴο πᾶν οδγοα διιπάγοαβ οἵ 
ἰηϑίδ πο ο8. ΘΑΌΘΔΙΪΥ δυυκιηρ ἢ ἴπο86 ρον σίνθη. (ὐὐριουΒ 88 1Π6 
Ργεσθάϊηρσ (8016 οὗἨ ῥγοόρἤθοῖθβ 18, ἐμὲ δεϊδοίίοη ἤαϑβ πεοεββαγν ὄέεοπ 
γεείγιοἰοα ἐο ΤῊΗΞ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ,, ἴῃ ογοσ [πδ΄ [818 γος οὔ οὐσ Αρρϑη- 
ἀϊχ πιϊριιῦ ποῖ Ὀ6 δχίθπαθα ἴο δῇ ὑπᾶάπθ ἰδηρίηῃ. ὙὉΠ6 τϑϑάθγ, ῃῸ 
18 ἀοβίγουβ οὗ βϑϑῖηρ 41} (ΟΥΓ ὩθΑΎΪῪ 411) ὑπῸ ῥγϑαϊοϊϊομβ τοϊαδίνα ἴο 
ἴ!6 Μοιβῖδῃ), 18 τοξοιτοα ἴοὸ Ηυοὶδβ ““ Βειηοπδίγαϊο Εὑυδηρθ] οι," 
Ῥτορ. ΙΧ. (νοὶ. ἃ, Ρρ. δ9ὅ---1066. Απιβίογάδηι, 1680,) ἀπὰ ἴο Μτι. 
Βαγίκου᾿Β ““ Μοβδίδῃ; ὑδϑίῃρ [6 ῬτοΟρῃθοῖθδΒ δοποθγηϊηρ Ὠΐτα τῃϑίμο- 
ἀϊζοᾶ, νὴ {πεῖς Ασοομ ΡΠ Βταθηΐβ; Ιμοπάομῃ, 1780. 8νο. Βοῖίὶ 
(686 τοῦ ΚΒ αν Ὀ6θη σοῃδβα θα ἴῃ ἀγασηρ τρ [86 ἘΈΡΕΡΟΙΗς {8016 
οἵ ργορμϑοῖεβ δῃὰ {μοὶσ δοοοιιρ βῃπηθπίβ. Αὐ {μ6 πὰ οὗ Υο].. 11. 
Βοοῖκ 11. (ρῃ. 1874---1380. οἵ [ῃ6 γϑῦ οαἀϊ θη) οὗ ̓ γ. Η 1688 ““Απὸ- 
Ἰγβὶβ οἵ ϑαογβά Οβγοποϊορυ," {πδῦ ᾿δαγηθα ψ του 88 σΊΎΘΗ ὑνγο ΒΕΤΊ6Β 
οὔ 186 στγεαῦ ὑγόρμθοῖθβ δηὰ δ᾽] υβίοπβ ἤο ΟἸτβὲ ἴῃ {μ6 Ο]ὰ “Γ᾿ δεβίδπηθηῦ; 
ΜΙ ΟἿ ΑΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οἰὐοά ΘἸἾ ΒΓ 88 ργθαϊ σίου [Ὁ] 8]16ἀ ἴῃ ἈἾπ), ΟΥ̓ ἃ 
Ρἰϊδα το ἰπ ὈΥ͂ ὙὙΑΥ͂ οὗ δοοοιηπιοάαίίοη, ἰὼ [μ6 Νὸνν Τδθίαηθηθ. ΤὍΠ6 
βτοὶ οὔτ 686 βουΐθϑ ἀθβϑοσῖθοβ Φ6δι8 ΟἸ σὶδῦ ἴῃ ἢϊ8 Βυπηδη πδίαγα, ἃ8 (Π6 

ΥΟΙ, 1. δ 
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ῬΕΟΜΙΒΕῸ ΒΕΕ. ΟΕ ΤῊΕ ὝΟΜΑΝ [1π {86 ῥταπα ομασίοσ οὗ οὖσ Ἐδ- 
ἀειρίου (ϑη. 111. 1ὅ.}); δπὰ Ηἷ8 ραάϊρστοο, βυβδυιηρβ, δὰ σίοσυ ἴὰ 
Ἦΐἷϊθ δυισοοββῖνο τλϑη] βία οη8 οὗὨἨ διτηβοὶζ, ὑη} (6 ομὰ οὗὨἁ {π6 τυ ουά. 
ΤῊδ βοοοῃᾶ βοσῖθθ ἀθβοσιρθοβ ἢὶβ ομαγδοίοσ δῃὰ οὔοἊορβ, πυζῆαχ ἀσμὶ 
ἀϊνίπο. ΑἸΕΒουρὴ [686 ὕνγο ΒΟ.168 οὗ ῥγΌρῃθοῖ68 οοῃδῖδῦ οὔ]ν ο 
γοίδσγθηῃσο ἰο {Π6 ΟΙΪά δὰ Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, βοὴ οὗ νυ Ὡοἢ ἢ Ἴ 
οσϊποῖάς τι ἢ [86 Ργοαϊοοηβ αῦουα ρίνθῃ αὖ θησίδ; γεῖ {πε ΒΙΒ] τοδὶ 
δίυἀοπς ψ1}} βπᾶὰ μἷβ ἄππθ ποῖ 11] βροηῦ ἴῃ οοτηρασίηρ ἴβοα. ΜΕ 
ΒΟΙΊ6Β ΘΟὨΔΙΏΒ ΤΊΘΔΗΥ {0168 ἀπα οΟΠοο8 οὗ «6δ8 (Ἰγὶδί, τ ῖο σοι 
ποῖ, ἴθ υδηΐ οὗ σοοὰ, Ὀ6 1ηβοσίβα 1 {818 νο]υ 6. 

Τὸ οοποϊυάο : --- 10 18 ἃ ΕΑΟΥῪ ψοΥΥ οὗἉἨ τολασκ, δπα πο οασδέ 
ΠΘΨΟΥ ἴο ὃ6 ἐογροίίοῃ, {μαῦ τηοβὺ οὐὗἩ {π6 ῥσγορμθοῖθθ, ἀθ]γογοὰ τὼ δα 
ΟἹα Ταοβίαδπιθμί δοποογηῖηρ ἰῃ6 Μοββιδῃ, ΟΓῸ τουδὶ Ὡθασγ, απὰ 
ΒΟΙ16 ΟΥἩἨ Ποῖ τόσο ἰπδη ἴἤγοα {πουδβαπα γὙΘΆΓΒ 8ρῸ, Δπα γεῖ βοβισοδὶν 
οη6 οὗἨ {ποτὶ οδη Ὁ6 ΔρΡΡ]16α ἴο ΔΏΥ τηϑῃ {μδὺ δυὐϑὺ ᾿ἰνθὰ ὌΡΟΣ Ἔϑσὲ 
Ἔχοθρύ ἰο Ηϊπ, τγῆο 18 ᾿πητδηποὶ, (οα τι αϑ, {86 Τμοτὰ 685 ΟΠ τιδε, 
ἴο βοτὰ σίυε αἱϊ ἐλο μτορἠείς τοϊΐπιεε4. (Αοἰδβ χ. 48.) ὙΥΠῈ τοσασεῖ ἕο 
186 ῥγραϊοιϊοπϑ δηπουποθα ὈΥ «6858 {86 Μοβδβίδμ, [π6 υοῖςϑ οὗ διδέοσν 
ἴῃ ΘΥΘΟΓῪ 896 --- (Ω(Πα ΘΒρΘΟΙΔΠγ ὑπ ργοβοηΐ βίδία οὗ “ογυβδίοση δὰ οἱ 
[Π6 «7978) ---- ΘὐΠΟΌΤΘ [0 ἀδπχοηδίταϊα {8π6} γαῖ, δηα, Θομϑθα αθμεϊν, 
{π6 ἀγα ἢ οὗ ὑῃ6 (ἀοθβρεὶ. Τῇ τόσα, {ΠΟ ΓΘ Όσθ, γα οοπίθι δῖα ἐμθαδ 
ΔΒίοηἸΒῃϊηρ ἙΑΟΤΒ, --- [ἢ 6 ΤΌΣΟ ἀΘΟΡΙΥ πὸ ᾿πνοδιϊ σαί (86 τοηάογίμ) 
ἀἸδϑρίαυ οὗ αἰνῖπ ρόνοσ, νψιβάοσω, δπα σοοῦῃ 688, --- 6 ΤΌΤ γε ὸ 88.2}} "6 
αἀϊδροβοα ἴο ϑχοϊαϊσω, σὰ (86 ἀπλαΖθα σϑηςΓΊοη, --- ΤᾺΠΥ ΤῊΗΙΒ ΑΞ 
ΤΗῈ 5ΟΝ ΟΕ 60}. 

Νο. ΥἹἱΙ. 

ῬΕΟΟΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΘΦΘΟΒΕΡΗΤΙΘΒ ΤΕΘΤΙΜΟΝΥ 
ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ σ9ΕΒ08Β ΟΗΒΙΒΤ. 

[Πεξεγτϑά ἐο ἵπ Ρ. 168. ο7 ἐλὶς Ῥοϊμηεθ. 

ΠΟΒΕΡΗΤΒ, Ββουρἢ ἃ δβἰσιοῦ ῬΠΑσβθο, μᾶ8 ὈΟΤΏΘ βο ἢ 8. ΒΟΌΪ6 ἰοσέϊ- 
ΤΩΟΠΥ͂ ἴο {86 Βροίίοδ8 ομαγδοῖοσ οὗ ϑϑὰ8 ΟΠ γι, (μδὺ Φ Θγοις δοπδιἀετοα 
δῃα 641164 Ὠϊτη ἃ (ΟἸ τβύδη ττϊοσ. Με. ὙΥ Ὠιϑίοῃ, δπα βοΐὴθ τποάθγε 
ὙΤΙΘΓΒ, δγα οὗ ορὶπίου, ὑμαΐ μ6 νγὰ8 ἃ ΝΝΆΖΑΥΘμΘ οὐ ΕἸ διοηῖὶο 76» 18} 
Ομυιϑείδῃ ; ψ 8116 οἴποτθ μᾶνθ δϑῆσιαοα, ἐπαῦ (ἢ ραββαρϑ, δθονϑ οἰϊθὰ 
ἴτοτῃ 818  ουσῖδ Απύαυϊοϑ, 18 δὴ Ἰαἰογροϊαίίοι, ὑσὶ οῖρϑ!ν (ἀ βμου]ὰ 
8661} ΟὉ [86 στουπά {πδΐ 10 18 ἴοο ἔνοῦγα Ὁ ]8 ἴο 08 χίνϑῃ ὉΥ ἃ εν ἴοὸ 
ΟΜ γϑὶ; δπὰ {μαΐ, 1ἢ «οϑαρῆυβ αἱα οοπδίἀον “}6β8 ἴο Ὀ6 (86 ΟἸ σὶβὲ οΥ 
Ἔδχρθοίθα Μοβδβίδῃ οὗ 186 “68, μ6 τηυβὲ αν Ὀθθῃ 8 Ὀρίϊονοσ ἴῃ Βΐτω, 
ἴῃ ὙΈ1ΟΒ οΆ86 Β6 σου] ποῖ βανο ἀθβραίομϑα {86 τηϊγαουϊουθ Πἰβύοσυ οὗ 
1Π6 δανίουσ οὗ ἴῃ. ὙοΥϊὰ ᾿ῃ οπο βδοσί Ρρ. ὙΥ̓ΠθΩ, ΒΟ ΘΥΘΣ, 
116 ονίάθποθ οὐ ὈΟ(Ὰ β: 468 ͵β ἔμ] πεῖρῃθα, τ Ἀρργαβομα ἐμαὶ τὲ 
Ὑ71}} ΡῈ ΤὈυπά (0 ῥτθροπάοσαϊο ποδὶ ἀθοϊβα]ν ἴῃ ἕανουν οὗ [86 χοπυΐπο- 
Π688 οὗἉ [818 ὑθϑυ λον οὗ «Ὀβϑρμυθ : [ὉΥ, 

1. 1 ὁ ϑοιιπά ἐπ αἰΐ ἐλ εορίος οὗἨ Φοβθρῆυθ᾽8Β ὑσοσβ, ψ Πο Ὁ.Θ ΠΟ 
οσίδηί, ὙΒΘΙμοΣ ῥσυἹηὐθα οΥ τη υβοσὶῃῇ ; ’ὰ 8 Ἡεὔτοιο ὑταμβὶ οι ρτο- 



«]οδορῪιιδ᾽ς Τεξέϊπιοηψ σοποεΥ πῖπῷ ὕέδιι5 ΟἸιΥ δέ, 819 

βοσνοὰᾶ ἴὴ {6 γδῦοδλη ΓἸΌΓΑΤΥ ᾿, δηᾶ ἴῃ δὴ Ασδῦῖο Ὑ βοὴ ργοβοσυοα 
Ὀν {πὰ Μαγοπὶίοβ οὗ Μουπί 11θδηι8. 

ὡ. [{18 οοα Ὀγ Ἐαβοῦῖαδβ, Φ όγοιηθ, Βυβηυθ ἴΠπ6 δηϊασοηιϊβὺ οὗ «6- 
Τοῖηο, [βἰάοτο οἵ Ῥοϊυδίυτα, δοζοσηθη, (ὑδβδιοάοσυβ, ΝΙσθρῆοσγυβ, δπὰ 
ΌΥ ΠΙΔΩΥ ΟΥΠΟΥ δυΐμοτβ, ασθθῖκβ, ϑυγίδηβ, δηα Εἰργρίϊδηδβ, οὗ [π6 ἐουγίἢ 
δηα ΒΡ οοηίατ!68 ; 41} οὐ στ βόοῖλ μδα 1᾿πα]θριυ 4 0] Β6Θ ἢ ὙΑΓΟῸΒ τηδηιι- 
βογιρίβ, δῃὰ οὐ δοπβιἀθγαῦὶς δηπαυϊγ. ΗοΝ ποθ οδη πηθῃ, ἰ᾿ἰν]ηρ 
δἰανθη οὐ ἔσχοϊγο πυηαγοα γϑδτΒ αὐεγ {μ686 τΥΙ͂ΘΓΒ,--- δὴ 00 8.6 εὸ 
τοιηοίβ Ὀοίἢ ἔγοιῃ [86 βΒουχοθδ οοῃϑυϊίθα ὉΥ ἰἤθση, 88 γ7086}} 88 ἔγοιῃ (ἢ6 
δνυθηΐβ γοἰαίθα Ὀγ [ἢ 61, --α Ῥγόυθ ὑπαὺ 41} ἰθθβθ δηοϊθηΐ δυΐμοῦβ ὑν6ΓῸ 
ὈΣΊΟΥΙΥ ἀοδεαίο οὗ αἰβοθσῃτηθηΐ, δηα (Παὺ 41} βαρδοιγ 18 Ἔσο υβῖ γον 
ΓΟΒΟΙΘα [ῸΣ ΟἿΓ {{Π|68 ἢ 

3. “Φοδβορδιβ ποῦ ΟὨΪΥ πη ὨΠ]0ἢ.8 ὙΠῸ} τοβροοῦ Φοδη {πΠ6 Βαρίϊδί 3, δ 
8,180 «΄4π|68 {πὸ ἔγβί ὈΪΒΠΟΡ οὗὨ «“΄6γυ Βα] θη. ---- Κ Απαπιϑ" (Π6 88γ8) “α8- 
δοηιδίεα ἐδε “ειοϊδἢ, δαπλεάγίπ, απὰ ὁγοισἠὲ ὀοξογο τ ΧΑΜΕ5 (δε Βηγοίλεν 
ΟΥΓ ὕεδιιδ τοῖο ἐξ εαἰϊεα Ο(λτγὶεί, ιοϊἑλ δοηιο οἔλενς, ισλοηὶ ἂς αεοἰϊυεγεά ΟὐοΥ 
ἔο δε 5ἰοπεά αϑ ἐπ)γαοίοτς οΥΓ ἐς ἰαιο." ὃ  ΤῊ]8 ραββαρθ, {86 διι Π 6 ΠΕ ΟΙΥ 
οΥ̓͂ νι μᾶ8 πεῦερ ὈθΘὴ αἰβρυ θα οΥ βϑυδβρθοοίβα, οοπίβι 8 δὴ δυϊοηΐ 
Τοίδσθῃοα (0 συ ῃδί δα ΔΙΤΘΔΟΥ Ὀδθη τοϊδίθα οοποογηῖηρ ΟΠ γῖϑῦ; [ῸΓ 
ὙὮΥ οἶδα ββοιἹὰ ἢ ἀθβοῦῖρθ «81168 --- ἃ τη οὗὨ Β᾽πι86} δας [1{{|6 
ΚΠΟΝῺ --- 88 ἴπ6 Ὀτοίποῦ οὗ 6808, 1 Βα δα τηβθ ἢ0 στ θη το οὗ «68118 
Ὀοῖογο 

4, Τῦ 18 ΠΙΡὮΪΥ Ἰπιρσορδῦ]6 {παὺ “οβορηπβ, πὸ μα ἀϊβουβϑοα 1} 
ΒΌΟὮ τ] ὕθη688 [86 Ὠἰβίουυ οὐἉ {818 Ῥοσίοα, --- τηοηἰϊοηθα «“πᾶκ8 οὗἉ 
6 4}1166, Τπρυάδβ, δῃὰ {π6 οἵποσ οὔβοῦσο ργϑίδ ποθ ἴο {Π6 οπαγασίογ 
οὗ {π6ὸ Μεββίδῇῃ, 88 ν6}} ἂβ Φομπ ἰμ6 Βαρίιδέ δηὰ “6π|68 (πὸ Βτοίϊογ 
οΓ' ΟΜ γιβὶ, ----ϑδουα πᾶν ργθβϑοσνϑα {Π6 ρχοίουπαρβί 8] 6 ησ 6 σοποοσγηῖησ 
ΟἸ γιδῦ, σγῇοϑθ ὩΔΠ16 γγὰ8 δὖ (μα΄ {1η160 80 οἰ υσγαΐθα διηοηρ {πὸ δον 8, 
Δηἀ 480 διηοηρ ἴπμ6 Βοτηϑηβ, ὕνο οὐ ψβοβο ἰϑίοσιδηβ (ϑιαδίοπια δηά 
Ταοϊτα8) πᾶνο αἰ ΒΌΣΠΟΟΥ ἰαῖκθη ποίϊοθ οὗ ἔῃ. Βαΐ, ἴῃ 41} {π6 τὶ ρδ 
οὗἨ ΦΔΦοβθρῆυβ, ποῦ ἃ κἰπὲ ὀσοῦγβ οἱ {Π6 βι)]6οὐ ὀχοορὶ [86 ὑσβ ΕἸ ΠΟΥ ἸΏ 
χαυδϑίϊοῃ. 

δ. [Ὁ 18 ΤΏΟΓΆΙΥ ᾿ρΟΒΒῚ 016 {Ππαὺ (18 Ῥαββαρα οἰ ποῦ νγᾶβ οὐ οοι]ὰ ὃ6 
ἔογχεα Ὀγ Ευβοθῖυθ ὙΠῸ βγδὺ οὐδ 1, οὐ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟΥ̓ΒΘΓ ΘΑΓΙΟΣ ΤΙ ΓΘΓ, 
Ηδὰ βδυοῆ 4 ἰὈΥΡΘΥΥ Ὀδοη αἰοιιρίοα, [ἢ του] ἃ ἀπα ΘΠ ΟΠ ΌΪΥ ἤανα 
Ὀδοη ἀοιοοίρα ὈΥ βοῖμθ οὗ 186 δοιΐθ δῃᾶ ᾿πηνοΐοσαϊα θη θηΐοβ οὐ (ἢ γ8- 
ΠΔΏΪΥ ; [ῸΓ Ὀούῃ Φοβορῆνβ δαπὰ ἰδ ψουῦκβ ΜΟΓΟ 80 τ6}}] τοοεϊνοά 
δηλοηρ ἴἢ6 ΒοΙΊ8η8, [παὺ ἢ6 γ͵χ88 ΘῃτΟ ]6 4 οἰ Ζοη οὐὗἨ Βοπιθ, δηὰ ᾿νμὰ 
8 βίδίας ογθοίθα ἰὸ [ἷ8 Ἰμθπιου. ΗΠ18 ὙΣΙΏρθ ΟΓΘ 4180 δἀπ το 
Ἰηΐο (80 [πιροσῖδὶ Τὐἰθτασγ. ὙΤΏῈ ΒΟΙΏΔΩΒ τηΔΥ ἔαγμ6Γ Ὀ6 οοπβιβογοι 
88 [86 συλγαΐδηβ οὗ (π6 Ἰηΐερτι οΟΥἨ Ὠ18 ἰαχί ; δηᾷᾶ {π6 “678, 76 ΤΔῪ 
ΜῈ δβδιυγοᾶ, ψουἹὰ υ86 411 ἀ]σοποθ, ἴο ὑγονθηΐ ΔΩΥ ᾿π θγροϊαζοη 1ῃ 
ἴλνουσ οὐ {πῃ ΟΠ γιϑδη οαυδο6. Ὑοἱ ἰ σαπποῦ Ὀ6 ἀϊδοονογεά {Παΐ δὴν 
ΟὈ͵)δοῦϊομ ὙγᾺ8 ΟΥΘΡ τηϑᾶς (0 8 Ῥαββᾶρσο, ὈΥ͂ 8ηγ οὗ ἰΐθ ὀρροβοῦβ οὔ 
6 ΟἸγιβέδη δι ἢ ἴῃ [ἢ}6 ΘΑΥΪῪ ἀσο8: {ΠῸ6ῚΓ βίΐθποα ἐμβογοῖοσο Θομοθγη- 
ἱπρ' ΒΌΟἢ. 8 σἤαγρ6 18 8 ἀθοϊβθῖνθ ὑγοοῦ ὑπδὺ [86 ῥραββαρ 15 ἢοΐ ἃ ἔογβοσυ. 

᾿ Βδζοηϊῃβ (Αμη 1685 Ἐς] οἰ διϊοὶ, δὰ ἀπηῦπὶ 184.) τοϊδίοϑ [μδὲ 1Π6 Ῥαβδαρὸ ἷἰπ {ῃ18 Η6- 
ὈΓΟῊ ῬΊΒΕΞΗΕ οὗ δοϑερῆυβ γγἼδβ πιαυκεὰ ν᾿ ἢ δὴ οδοὶαπ, νυ ῖ ἢ σου ὰ ΟὨΪΥ Βαγο ὈοΘη ἀοηθ 
ὈΥ 8 Φον. 

2. Δηὶ, ΨΔαά, 110. 18. ο. ὅδ. ὃ 2. 3 Τυϊὰ, "ἰδ. 20. ς. 8. (4]. 9.) 81. 
: ῬΡΏ2 



ὅ80 ῬΡγοοΐς οΥΓ ἐϊε α΄ πμίηοηιοθς ΟΓ 

Ιπαεοῇ, ἔῃ ΟἸ τ βύδη οασδθ 18 80 ἔὉΓ ἴτοπὶ ὩθΘθαϊηρ ΔῺΥ ἔγαια 0 βὺρ- 
Ροτί 1|, (παῦ ποίη οουἱὰ θ6 τπογο ἀοβίσυαονα ἴο 118 Ἰηὐογοβί, ἴΠ8ῃ 
8. ἴγαυα 8δὸ ρβί ρδῦ]α απα οὐδίσυβινθ. 

Τὸ 1118 δίτοῃρ, ομδίη οὗ δυϊάθποβ ἴῸγ {Π6 ριϑῃυ 6 688 οὗἨὨ “΄ ΟΒαρὮι 88 
(ΒΕ ΠΊΟΏΥ͂, νοι 8 ΟὈ)ΘΟἴΙΟἢ8 πανθ Ὀ6Θῃ τηδά6, ΟΥἹἩ τ ὮΙΟΣ (ἢ6 Ο]]ονηρ; 
ΔΓΟ {Π|6 ὑπ ρα]: -- 

ΟΒΘΈΟΤΙΟΝ 1. --- Τίς ραβεσφε τραϑ ποί εἰϊεα ὧψ απ εαγῖν Ολτίείϊαπς 
δείοτο Εμδοδίμα, διιοἢ α8 μβέπ ατίψν, ΟἸἰσεπιοπὲ οΥ Αἰεχαπάγία, 7 ετ-- 
ἐμ απ, οΥ Ογίφεπ ; ΠΟΥ ἴδ τὲ οἰΐεα ὃψ ΟἿ γκυεοδίοηι οὐ ΤΡ οέϊιι5, ιοδο ἰϊοεά 
αὐ εΥ ἀὲδ ἐΐπιε. 

ΑΝΘΎΕΒ.--- ΤΏΘΓΟ 8. ὯῸ δίγοηρίδ ἴῃ 1818 ποραῖϊνα δυρυτηθηΐ ἀραϊησέ Ἐσβοῦϊα5, 
ἄγαν ΠῸπι ἴπα δἰίθησα οὐἁὨ (π6 αποϊοπί (Αι οσθ. Τδα (Δί 6γ8 ἀϊά ηοὶ οἶΐζα {Π6 68ι}- 
ΠΙΟΩΥ οὗἩ Φοβαρίνιβ, 1. οἰἴμον ϑοδυδο ΠΟΥ Πδὰ πὸ οορίθδ οὐ ᾿ἰβ σου ; οὐ, 2. Ὀ6- 
ὁδιδο 18 (ΘΒ. ΟΩΥ γγῶ8 ἐγείρῃ (0 86 ἀδϑίρῃ τὶς ἢ (Β6Υ Βα ἰπ ψτιτπησ; πΒιο ἢ 
Ὑγ8, ἴο σοηνίηοο ἴδο 96 νγ}8 ἴΠδ1 9688 γὙ85 6 Μδββιδῃ, οαὐ οὗἩἨ {6 ΟἹά Τορίαπρηῖ, 
«πὰ, σοηβοααδηῖί, [Π6Υ Βδὰ πὸ Ὡθϑᾶ οὗἁὨ οἶμον δυὐϊάθησθε ; οσ, 8. Ὀθοδῦδθ, οἢ δοσουπὲὶ 
ΟΥ̓ ιν}5 ὙΕΥ͂ ἰοδιϊλοηγ, ἰμ6 οὐἹάθηοα οὗ “Ψόδορῆυβ γὰϑ αἰδτοχζαγάθαὰ ὉΥ {η6 618 
18 ηλβ ον 68. 

ΟἸΈΟΤΙΟΝ 2. --- Τἧε ραβεαφε ἐμ φιοείίοη ἐπέεγτμρέθ ἐἦε οΥ̓εΥ 9 ἐδε 
πατταΐζϊοῃ, απα ἰς μπἰϊλε ἰδ εἶνε 077 ϑοδορλιι. 
ΑΚΒΎΕΒ. --- Τὸ 8 ἰηἰτοδυσδα ὩδίυΓΑΙΥ ἰπ 1η6 σουγβο οὗἁἨ [86 ᾿ιἰδίον ΔΒ Παυτϑίνο, 

1η6 οτάον οἵ πῇἢϊςοῖ ᾿ἴὶ 4068 ποέ ἀϊδίαγΌὉ. [10 15 ἱπιγτοάπσοα υὑπάοσ 186 ἀτγίϊοΐα οἵ Ρι]αῖο, 
δηὰ σοηῃποοίοα ἢ ὕνο οἰΓουπιβίδποοβ, πο οοοδοϊοηοὰ αἰβιυγ ὈΔΠΟΘα: δηὰ τὴῖξ 
ποῖ ἴΠ6 ρυϊεηρ οὗ 6588 ἴο ἀοαῖδ, δῃὰ ἴπ6 σοπίϊπδηοα οὔ [8:6 ἀροβίϊοα δηὰ ἀΐβοῖρ 65 
δ΄του ἢΐ πὶ, ἀδοϊασῖηρ ἢ18 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΪΟΠ ΔΠΟΙΠΘΡ ΨΘΓῪ σΟΠΒΙ ἀΘΥΔὉΪ6 οἰγουτηδίαποσ, το ἢ 
σγθδῖθιὶ νΟΥῪ στρα ἀἰβιαγ Ὀδηο 8 Απαὰ 1πουρὴ Φοβορῆυβ ἀοθ8 ποῖ Β8Υ (ἢ}8 ἱπ 6 χ. 
ἀῤὸς ἰοστηβ, γεῖ 6 ᾿π|ϊπναίθ8 ἰδ, ὈὉΥ Θοηπροοίίηρ 0 ἢ {86 ἔντσο σα865 οἱ οοτατηοίϊ οι, 
Υ μ᾽ νῖπηρ 8Βο ΒοπουΓαῦὶα ἃ ὑθβίϊ Π ΟῊΥ ἴο 6508, δηἃ 6] Πρ υ5 ὑπαὶ ἢ6 τγ88 ογυςϊ δοὰ 

δὶ 186 ᾿ηδβιϊραίίοη οἵ (6 οδΙοΥ ροσϑοῃβ οὗ ἴδ6 «688 παϊΐϊοη. ]1ὺ σψου]ὰ βοδγοοὶγ 
Βανα Ὀθθὴ ἀθοθηΐ 'π μἰπὶ ἰο ἴανθ βαὶἃ πιοσα οἡ (818 βοδὰ. Τῇ [ΟΠ] υπὶπρ νἱονν οὗ 
(μ6 σοπηφοίίου οὗ [πΠ6 βαββᾶρα ὩΟῪ ὉΠΟΘΥ ΘΟΠδιἀογαίίοη γν1}} σοηῆτηι δηὰ ΗΠ 5 Γαῖα 
1π6 ρΓΘΟΘΙ ΠΏ ΓΟΙΊΔΓΚΘΒ : --- 

ἴῃ δἷ5 δεν δ Απιαᾳυΐοα (Ὀοοὶς χυ]. α. . δ τοϊαῦθδ, ἴῃ 186 Αγβὺ βοοϊίου, {μαὲ 
Ῥιηϊῖα ἱπιγοάιορὰ Οεοβασ 8 ἰτηαροδ ᾿πῖο ογυιβαΐθπι, δὰ τπαῦ, 'π ΘΟΠμβοηπθηςα ΟΥ̓ {815 
ἸΘΑΘΏΓΕ ΓΟ ΟΙῺρ 8 ἰατλυ]τ, ἢ6 σοτασια πα θα ἴἤθτα ἴο Ὀ6 σαγγθα ἴμδποα ἴο ἰβββαγθα. 
7. 186 βοροπᾶ δβροϊίοη, ἢ6 ρίὶνθβ 8 δοοοιηὴῦ οὗἨ Ρ᾿]αἰο᾽Β αἰϊοταρὶ ἴο Ὀγίηρ ἃ συττοης οὗ 
ὙΔΙΟΓΙ ἴο οτυβδίοση, [ἢ 6 Ἔχ ρθη86 οὗἁἨὨ Ὑ 8 ]9} ἢ6 ἀοίγαγοα ουΐ οΟΥὮἨὨ [86 βΒβογϑὰ τΠΟΠΟΥ : 
[18 αἷδο σδυδοὰ ἃ ἱππιυϊῦ, ἰπ Ὑπϊο ἃ στοδὲ πυοΣ οὗ 96 ν»778 νοῦ β'αῖὶθ. [Ι}ἢ (δ6 
(Ὠϊνὰ βοοϊίΐου πο σοϊδῖθβ (δαὶ αδομέ ἐλθ δαπιο {ΐπιὸ ῬιΪαῖα οτυοϊδοα «6508, ΝΟ τγχ8β 
οαἸ]οὰ ΟἸτὶδί, 8 ννῖβα δῃἃ ἤΟΪΥ τηδῃ ; δῃὰ (8 4.) αδοιιξ ἐλδ δαπιθ {ἰπιὸ αἶδο, ἢ6 κηὰ5, 
ἈΠΟΙΒΟΣ 884 ΠΑ] τα Ραΐ [86 “6Ὑν8 ἰπἴο αἰβογάοσ, τϑὶο ἢ ἢ6 ῬΓΟΠ 868 ἴο παττδῖο δῇτοσ 
μὲ δὰ σἴνοη δῇ δοοουηΐ οὗ 8 σηοβὶ βαδρι(ἰου5 οὔθ τ ΒΙΟΒ τγ88 ρογροϊγαϊθα δ Βοτηθ 
ἴῃ {16 Ἰοιηρὶα οὗἁὨ [818: δηὰ δἴοσ ἀθύβι"ρ 4}} 18 οἰ Γουτηβίδηοοβ, 6 ὑγοςοοαϑ ( ὅ.),, 
ΔΟΥΘΟΔΟΌΪΥ ἰ0 ἢ 8 ὈΓΟΠ 86, ἰ0 ἀσϑοσῖθα 186 ἜΧρυϊδίοη οὐἁἨ {π6 76 718 ἔγομι Εοτῃθ, ὈΥ 186 
ΘΙ Ρογοῦ ΤΊ οτῖα 8, ἸΏ σομδοαάῦθηοα οὗἉ ἴΠ6 γἹΠ]ΠηουΒ οοπάποῖ οἴ οαγ οὗ ὑΠΠοῖγ σουπίγυ- 
τλθη. ϑιοὴ [8 ἴπ6 σοπηδοίοη οὗ [86 ὙΒο]6 σπαρίου ; ἀπὰ Ἡβδη ἰΐ 15 ΓΆΙΓΙΥ οοποιἀοτοὰ 
Ὑ6 ΠΊΑΥ͂ 58 ΙδΙ Υ ὉΠ] ]ΘρῸ ΔΗΩΥ͂ ΟΠ6 [0 ΒΆΥ, ὙὙΠΟΙΒΕΡ [86 Ῥδβδᾶσα ὑπᾶον σοῃβιἀογαίίοῃ 
ἱπιοτγαρῖδ [86 ογάον οὗ [Π6 Παγτϑίϊοῦ : οἡ {86 σΟὨΊΓΆΓΥ, 1 10 ὍΘ ἰαἰκοη οαΐ, {μαὺ σοἢ- 
ὨΘΟΙΟΙ 15 ᾿ΓΓΘΟΟΥΘΓΔΌΪ Ὀτοίκθῃ. 10 18 τηδηϊ δι, {μα Φοβορθυβ γοϊδῖθβ ονοπίβ ἴῃ {Π6 
οὔάον 'π π ϊοῖ ὙΠῸ Υ Βδρροηθά, δπὰ {μδὺ ΠΟῪ ἃγα σοηποοῖθα ἰοροῖμδτ ΟὨἹῪ Ὁγ [86 
εἰπιθ σι θη (μου ἴοοκΚ ρῥΪαςθ. 
δ... τορατὰ ἴο 86 οὈ)δοϊϊοη ἰπδὲ 1(Π6 Ῥᾶββαρα ἴῃ αι δϑίϊοη 18 ΠΠΚ6 ἐμ βίγ]ς οὗἁ 

Ψοβορδυ, 10 ἰ δ ποθ πῦ ἴ0 ΓΟΡΙΥ ἴπ ἴ86 αυαϊηῦ Ὀυὺ ἀχργοβϑῖνα ἰδῆσυασο οὗἩ Ησυοῖ, 
ἐδδὲ ὁπ ορρ ἰδ ποί πιόοῦο ἰϊλε αἀποίλεν, ἰλαη ἐδ ἰλὸ εἰψὶθ οΥ ἰλὶΣ Ῥαδϑαρε ἰο (λ6 ροποναῖ 

1 ΤΏ δδουβ τοδιϊοα οὐ)θοϊίοι 18 ὀχαπιϊποᾶ ἰη ἀοιαὶ! ὉΥ Ῥτγοίοαδϑοσς ψεσηοὶ, ἱπ δἰ8 Τγαϊτξ 
ἃς 14 γέγιι ἀ6 Ἰὰ ΕΟ χίου ΟΠμγόοηηο, ἰοτ.6 ἱἰχ. ΡΡ. 165-.--221. 



)οξορλιιδ᾽ς Τοδίζιποτν ΠΟ ΘΟ ΉΩ ὡεδιι5 (ιν 15, 581] 

εἰγῖο 7 Ἀὲδ τογϊπρα. ΟὈ)οοιίομβ ἔγοπι Βέγ]6 ὅτ οἴϊβπ ποῖα ἢ δὰ ὈδυθυΖ ᾿α8 
γενοῦ, ΌΥ δοίμα] οοἰ διϊοη, ιΠ6 ρογίδοϊ οοιμεοϊάθηοα Ὀδίνγθθη 118 βίγ]ο δηχὶὶ τῃὰὶ οὗ 
οδβαρμα8 ἴῃ ΟΥΒΕΡ Ῥαγίβ οὗ δὶ8 πουκβιὶ ΤῊϊ8 οὈ]θοϊίοη, ὑμϑγθίοσθ, ζ4118 ἰοὸ 186 

δτουμπά. 

ΟΒΕΟΤΙΟΝ ὅ. --- 7Ζλε ἐοείϊπιοτψ ΟΥΓ ϑοδορῆμςε σοποοεγηπῖπο «,ε5ιι5 σοιά 
ποΐ ροδεῖδίψ λαυε δεεη τεοογάεα ὃν ἐπι; ΚΟΥ ὧδ τσας ποὲ οπῖψ᾽ α ζειν, διιέ 
αἶσο τί σιαΐν αἰξαο]ιοα ἐο ἐΐε δειοϊδἢ τοῖσίοη. ἠὲ ὀαργοββίοηβ αγὸ ποΐ 
ἐλοδε οΓ α ειο, δι οὔα Ολγιδέϊαπ. 
ΑΚΒΎΕΒΕ. --- Θοβορἢυβϑ ΜΔδ8 ἢοΐ 80 δαάϊ!οῖοα ἰο Βὶ8 ΟὟ ΤΟ] ρΊΟΏ, 48 0 Ἄρρτονο ἐπ 

ςοπαυςῖ δηὰ ορϊπίοῃ οὔδ6 “6ν7΄ῖᾺβ Θοποογπίηρ Ομτδὶ δηὰ ἢἷ8 ἀοοϊγηθ. ΕἾὟΟΠπὶ {6 πγοίϊ6- 
Ταῖοη ΒΊΟΝ ΡΟΥνδ68 δἰ8 μοὶ Ὡατταῖϊνα οὗ {π6 «68 ταῦ, ἰδ ΤΩΔΥ 751} 6 ἴη- 
ἰεττοὰ, τπδὲ ἴμ6 ἔδηδίίο ΓΌΓΥ, το ἴΠ6 ΟὨϊοῦ τηθη οὐἁὨ ἢ18 παίίοῃ δχϑγοίβοι σαί πὶ 
Ομ γίδι οουϊὰ ποῦ Ὀαὺ Βαν Ὀθθη αἰβρ! θαϑιηρ' ̓ ο Βΐπ. Ἠδ διᾺ58 τοπάδγϑρα {Ππι αἰ ϑβιαδιίοη 
ἴο ἴ86 ᾿ἱπποοθησθ, βϑησο γ, δηὰ τα γ 8016 5 οὐὗἨ Ομ σῖδὺ οὶ 1806 δα 6} γ υὗ Βἰδίογγ τα- 
ατἰγοα ; ποῦ 4068 ἰΐ ἔοἸϊον, (δῦ ἢ νγἃ8 ποοθϑϑίϊαϊθὰ (9 σϑηοιηςοθ οἡ [ἢ ]8 δοσοιηΐ {{π 6 
τοὶ σίοη οὗ 88 ἔδίῃεσβ. ἘΠΊΠΘΥ 086 δοτησηοη ργο)ΐο68 οὗὨ ἰῃ6 6 νγ8, {πὶ (πεῖς Μὼ- 
δ᾽ ἢ πουϊὰ Ὀ6 ἃ νἱοίοτίουβ δΔηα (ΘΙΏΡΟΓ ΑΙ βουθγείρη, ΟΣ {Ππ|6 ᾿πα Β γομοΘ 8580 ργεναϊθης 
ἴπ ΠΙΔΗΥ ἰονΡΒ οοηἰτονογίοα αυδδβίίοῃϑ, αὶ αν Ὀδοη βιυη]οϊοηῦ ἰὼ ργανοηὶ Βϊμ 
ἔγοῖῃ τοπουποΐηρ ἴπ6 τοὶ] σίοι ἰῇ ἩΒΙΟἢ μα δα Ὀδοη οαἀπυοαϊοα, δηὰ δι Ὀγδοϊησ ἃ τιον 
οπα, ἴΠ6 ργοΐδβϑιου οὗὁἨ πῃ οἢ τγδϑ αἰἰοπά θα τὰ ἀδηρσογ ; οὐ οἶδα δ πλϊ σιν 1Πῖη}κ ᾿ν ἢν- 
861 δἱ 1 γΥ ἴο Ὀ6 ΕἰΠ6Σ ἃ ον οὐ ἃ (Ὁ γ βίη, 88 ἴὸ βαῖηθ (ἀυα νγ88 νου ρροα τὴ 
ὈοΐῺ βγβίθμηβ οὗ σοϊρίοη. Οἱ οἱἴδοὺ οὗ {1686 δι Ρροβ Ἰ0η8, οβορίναβ τῖμῆν πδνα 
νγγὶ ΓΘ ΘΥΟΓΥ͂ ἰΒίηρ νι ἰο {818 ἰ6 80 ΠΟΛῪ σΟη Αἰ 8, 88 Μ}1}} Ὀ6 ον! ἀθηῦ ἤγομλ {Π6 (Ὁ]]ὺν’- 
ἱπρ' ΟΥΙἾΟΔ] Θχδσαϊ δ Ό 0. ΟὗὨ [6 Ῥββαρθ. 

6 οχρτγοβϑίοῃ, “ 7 ἐξ δὲ ἰαισζαϊ ἰθ οαἱΐ ἀΐπι α πιαπ,᾽ ἄοοβ. ποῖ ἱπιρὶν (μὲ Φοβορἢι 
Ὀοϊανεά δμεῖμε ἴο θα αοά, Ὀυὶ ΟὨΪΥ δὴ ΟΧΙΣΔΟΓ ἀΙΏΔΥΥ τϑη, 6 ψ 0536 τυϊϑάοπι δηὰ 
πογ κα Πα ταὶϑοαὰ ἢ πὶ αῦονα Π6 σοπιηοη σΟΠαϊἰοἢ οὗ Βυτηδηϊγ. Ηδ τοργθβθηῖ5 ἢΪΠπὶ 
88 δανίης “ }εγ7ογπιοά πιαπῷ τσοπα εν μἱ ισογ ἢ δ." [ΙῺ 1818 ([Π6Γ6 8 ΠΟΙ πις δι ρ 4, [ὉΓ 
ἴα ὅονβ ἐποιηβοῖνοβ, 13 σΟμ ΘΠ ρΟΓΑΓΊ65, δοκηον θρα ταῦ ᾿α τ τουρῦ πὰ ΠΥ τσ γ 
ψοῦκ9. Οοπιραγο Μαῖί. χὶϊ!. δ4., χῖν. 2. ἄσ., δηὰ 86 ρδγδ}]6ὶ ραβδηζθϑ ἴῃ (6 Οἵον 
Οο5ρ619.. Φοβορῆβ ἔΥΙΠΕΓ 8λγ8, παῖ “6 σα α ἰδωσΐεν οΥἹ διοὴὶ πιὸπ ὧδ ρίααϊῃ 
νεοοϊσεί ἐλε ἐσιμλ ιοϊ ἐλ ρίδαδιγε," --- ὈοΪῃ Ὀδοδιι86 {86 τηογαὶ] Ῥγθοθρίϑ οὔ ΟΒγῖβο ννόγὸ 
διιοὶὶ ἃ9 Φοδορῆυϑ ἀρρσγονθά, πὰ 4150 Ὀθοδβα ἴΠ6 αἰδοῖ ρ 68 οἵ (τὶδὶ σοσὸ ἰηϑδιδπορὰ 
ὉΥ πο οἴου ποῦνε ἔθη ὑμ6 ἀσϑῖγα οὗ ἀϊἰϑοθσηΐησ Ὁ. “276 ἄγειῦ ΟὔΟΡ' (ο ἀΐπὶ ππαπὺ, 
δοίλ ͵ειυα απα Οηΐϊε5." Ηον ἔτ {μϊ5 νγλ8, αὖ ἴ86 {ἰπ|6 ἤθη οβαρῆ 8 πγοίθ, ἰὰ 19 
ὈἈΠΏΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴ0 ϑον. ὙΤ]ιο ρῆγαβο, “ ΤἼϊΣ ρας ἰλε Ολγίει," --- (ὁ Χριστὸς οὐτὸς ἢν}. ΟΥ̓ 
ὯΟ ᾿πϑϑηϑ ἸῃιἸπηλαΐθ8 (δαὶ 9680} τ,ῺἋαβ 186 Μοβδίδι, ὈὰΣ ΟἾΪΥ (μα [6 νὰ 106 ῥύγβοιι 
οἰ ]οὰ Ομγῖϑς ὈοὶΒ Ὁ 186 ΟἸὨγ θυ 8 η5 δπὰ ἘΟπΊΔη8, 1.81 88 17 νὰ ββου]ὰ καυ, “" 718 
ΓΒ 6 δΒ126 ἸΏΔΠ 88 ἢ6 δηγηθα ΟΠ τ δι." «7680. γἢῶ8 8 ΟΠ 0 Ὥδπι6, πὰ νγου]ὰ ποὶ 
ᾶνα βἘΠ}ο θη Εγγ Ῥοϊηϊοα οαἱϊ {Π6 Ῥόγβοι ἱπιθπαρ τὸ τῆς γθοκα δηὰ Εοπιληβ. ΤΊ 
δηλ ὈΥ πο δ6 88 Κηοόνγη ἴο {ἢ 6 πὶ τ Ολγοδίμδ οὐ Ολγίδίιιδ, 88 νγσθ τοηα ἴῃ δυιοῖο- 
πἶυβ 8δηὰ Τ᾿ δοϊϊυ; δηὰ 1 (845 ἔπ6γὰ 15 ΘΥ̓ΟΥῪ σϑϑβο ἴο Ὀοϊΐον) “Γδοϊῖυ8 μα τοι 056- 
Ρίνυδ, 6 τηοβῦ ργΟΌΘΟΪΥ ἴοοῖκ 0818 ὙΘΥΥῪ παπια ἔγοπι ἴΠ « αν δὲ μἰβίοτίδη. Ὁ τοραγὰ 
ἴο 186 τοβατγοοῖο οὗἩ Ομ τῖδὲ δπὰ {86 ρτορίιοοῖοβ γείεσσίρ ἴο Βἴπι, Φοβαρῆιβ ται! Γ 
ΒΡΘΑΪκα ἴῃ6 ἰαησυδαο υϑοἃ Ὀγ ἰ6 ΟἾγ διϊβὴ8 ἔθδη ἢἷ8 οσσῃ ῥγίναϊα ορίηΐοῃ, Οὐ οἶβα 6 
εἰυαμδὶ ἰδαλὶ ΟἸιγίδι δὰ δρροασγοὰ δμδγ ἰδ αγτίνα], δηα τῃαὲ 1.6 ργορῃθί8 μδὰ ἴογο- 
το ἃ (μα ονθηῖ, --- ἃ ροϊηῦ ποῖ, 1Γ δαπιοα, ἀπὰ τ δ6 δα Ὀδθη οοπϑίδίθηϊ, οὐρὶῖ 
ἴο δανα ἱπάυοςρα Ηἷπι ἴῸ δι γδος ΟΠ τ δια γ. Βυΐῖ [0 Μ|}} γοϑα!γ Ὀ6 ἱππαρσίποα τἢεῖ 
ἴδογο τϊχὃς ὍΘ ΤΩΔΏΥ ΟἰΓΟὰπιδίβποο58 ἴ0 ργανθηΐ δΐτπὶ ὈΘοοπλ ἢ ἃ ᾿Ὀσοβοὶ γῦθ, ΠΟΥ ἰδ ἰΐ 
οἰ ΠΟΥ ΠΟ ΟΥἩ ΜΟΠαΘΡΙῺ] (Παῦ πλθη, οϑροο δ] }Υ ἰη ὑποὶν τοὶ σίου ΘΠ ΘΓ Π8, βῃου ἃ 60}}- 
ἰραάϊοῖ (μοπγϑοῖνοα, δηὰ νι δίαπ (ἢ6 σοηνιοίίΐοπ οὗὨ πο ὶγ οὐ τη 8. [1 18 οογίδ! 
ἰδδῖ, ἰπ ΟΡ οὕὑσῇ {ἰπ|68, ΠῸ οὴ6 ἢ88 βρόκϑῃ ἴῃ δίψῃ ἰθγιῃβ Θοῃσογηΐης Ομ γῖϑυ (ἰλῃ 
Ἐουβδοδυ ὃ; νο, που. 1688, ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ δῖβ ΟἾΒΘΓ τἩγϊησ8, υυῦ 4190 πὶ 186 νΟΣῪ 

λ 8ις ΠδθθυΣ, Ργο Τοδεϊπιοπίο ΦΟβορῆὶ 46 658 (Ἡγβῖο, σοηῖγα Τη. ΕΔΌΓΟΤΩ εἴ 4]108 (8το. 
Ιροπὰ. 1706), ρΡΡ. 128 --205. ΤὨς πΠ0]6 οἵ 11}|8 Π᾿ϑϑογίβτίομ ἰδ γεργί πίθὰ δὲ 1Π6 δηὰ οὗ [8 
δοοοῃί νοϊυπιηο οἵ Ηδυθσοδιωρ᾽ Β οὐϊίοη οὗ ΨΦοβαρἢι5᾽ δ σοσκη. Μτ. Ἦ ἰδίου πα8 δργιἀρσεά 
ἴη6 οοἰϊαοη οὗἩἍ Πδυῦυζ ἱῃ Πϊβδογιδιίοη 1. ΡΡ. ν.---νὶϊ. ργοῆχοά τὸ ἢἷϑ ἐγαπαϊβιίοη οἵ ἴῃ9 
Ζον 88 Ηἰδιοτίαη. [Γοπάοη, 1737. ἴοἶο. Βοϑὶϊ Εἰχετγεϊιαιίο Οτιεῖςα δά ΕἸδν ΦοβορΪ Ῥοτγίο- 
σθδπὶ ἂς Ζ268ὰ ΟἩτίδῖο, δηποχοᾶ τὸ Οὐ ϑρίοἰορίαπι εχ δόοσορῆο. μὲς. Βδι. 174], 870. 

: ὅος ομδβοδα᾿β εὐἱορσίππι οη ἴπΠ6 ΟΠαγλεῖοῦ οὐἔἁἨἁ Ψ658π5 (Ἰ γῖδῖ, ὑΡ. 876, 876. δεργα. 
ΡΡϑ8 
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ποτὶ δαὶ σοῃέδίηϑ [ἢ 6 γ ΥῪ οἰοχαθδηΐ ΘὈ]ορίυπι δἰ υἀοὰ ὕο, μην εἰρἢ8 ἀραϊηδὲ ΟΒσὶβ- 
ΕἰΔΉΣΥ τ ἢ δοτ ΟΠΥ ἀπὰ σϑηοουγοἶ 

Τα ψΒ0]6 οὗ {86 ουϊάθηοα δοῃοογῃϊηρ {86 τυ ςοἢ ̓ πἰρσαύθα ῬαΒΕΑρΡΘ 
οὗ Φοβερβυβ 15 που Ὀεΐοσε {86 σϑϑᾶρυ ; Ὑπὸ, ΟἹ ΘΟὨΒΙ ἀΘγΊπρ' 1ζ 1π 4}] 
115 Ὀοατιηρβ Μ111} ἀου Ὀ.1688 ἀρτοο ὙΠ {Π6 πεῖν οὗ [Π 686 ρᾶρ68β, {πα 
10 ἰΒ ΘΕΝΌΙΝΕ, 84 δΟΠΒΘΑΌΘΠΗΝΥ αἴογάβ 8 ΠΟΌ]6 ἰθβΌΠΠΟΩΥ ἰο [86 
οὐ 11 ὴ} οὗὨ 186 ἐδοὶβ το]αίθα ἴῃ {π6ὸ ΝΘ Ὺ Τοβίδιμθηϊ. 

Νο. Υ11 

ΑἸΓΈΘΕ. ΟΟΝΤΒΑΒΙΟΤΙΟΝΗΕ ΤῸ ῬΡΗΙΓΟΒΟΡΗΥ ΑΝῸ ΤῊΣ ΝΑΤΌΞΒΕ, 

ΟΕ ΤΗΙΝΟᾺΑ͂, 

[Ποζετνγοα ἰο ἵπ Ὁ. 404. σιργὰ. 

ΤῊΕΒ δοτὶρίματοθβ οὗὔὔδη σϑίοσ ἴο τηδίίοσβ οὗ ἔβεοΐ, τ μοῖ πᾶν θ6Θη 
αβϑϑογίοα ἴο Ὀ6 σοπ ΓΙ ΟΙΟΥΥ ἴο ΡὨΙΟΒΟΡὮΥ ἀπ ἴο π6 παίαγα οὗ {ππσβ. 
Α 1||6 σοηϑιἀογαοη, Πουθυοσ, 0{0}}} τϑοομοῖϊο {Π|686 ΔΙ] σοὶ σοριρ- 
ὨπησΘ69: ἰοῦ (Π6 ϑΘογιρίιτοβ γογα πού σι θη τ ἢ {Π6 ἀσδῖσῃ οὗ (686 }- 
ἵπ ὰ8. παύαγαὶ ρὨ]ΟΒορθυ, Ὀὰΐ ἴο τακα Κποόσσῃ (Π6 ταυθα]θα π1}} οὗ 
(ἀὐά ἴἰο πιδῃ, δπά ἴο ἴθδοῖ ἃ8 οὐ ΟὈ] ΚΔ οΠΒ ὕο ουν στοαῦ Οτδαΐογ ἀπα 
Βοάδοιμοσ. Ὑμαγαίοσα {Π| βδογϑᾶ ρϑβπιθα τὶραΐ μδνν τὴ 86 οὗ ῬΟΡΕΪΆΣ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8 Δηα ἔὈγτΩΒ οὗ βρϑϑοῖ, ποιῖθοῦ ΔΕ γηλρ ποὺ ἀθηγηρ {86 }Γ 
ῬΠΠοΒορἤῆϊοαὶ ἔσῃ. ΧΑ} ρσχονογθῖαὶ βαυῖηρβ δηα τιοίδρΒου 8] ἜΧΡΓοδ- 
Βίοῃμϑ ἰπίγοάδιςοα ὈΥ͂ ΜὙΑΥ οὗὨ 1] δέγαϊοι ΟΣ ΟΥ̓Πατηθηῦ τυβὺ 6 ἰἈΚοη 
ἔγοιῃ τον ποίη; Ὀὰΐ {ΠΟΥ͂ ἀγα ποῖ, ἰῃοσγοίογθ, δββογίρα ἴῃ 186 
ῬΠΠ]ΟΒΟΡὮ ΘΑ] βθῆβα ὈΥ ̓ ἰπὶ Μ᾽ 8Ο 868 [Π6 πὶ, ΔΏΥ τηοτὸ {μ8ῃ {Π ΠΙδίοτγι οι] 
{τυ ἢ οὗἨ Ρᾶγα Ὁ] 68 πα β᾽π}}]}1.68 15 Κα ρροβοά ἴο 6 δβϑοσίϑα. ΕἾἸΙσΊΠοΓ, 
ἴο μαναὰ διλρὶουθα ρὨ]]ΟΒορ σα] ἰθυτὴ8 μα ὩούϊοηΒ ΟἸΪΥ, δπα ἰὸ ἢδνθ 
Τοοῦ ἢ α 1Π6 τυ] ραῦ σΟὨσΟΡΓΟἢΒ Οὗ ΠηΘ ἢ ΘΟΠΟΘΘΟΓΏΙ Πρ 811 (ἢ 6 ΡΒοποιμθῃᾶ 
ἸΠ6 1 6 ηΈΆ}}Υ το] οποα 1π {π6 Θοσιρίαγαβ, σου]α πανο σοαυϊγοα ἃ ἰαγρα 
βγϑίθῃν οὗ ρῃ)]οβορῆν, σοὶ που παν σοπαογοα [86 ΘοΓ ρΓΕΒ 8 
ὈοοΟΚ υπβὺ ἔογ ΟΥΑΙ ΠΑΥΤΎ Αρδοὶ (168, αηὰ ἴὸσ {π6 στοαίοσ ρασὶ οὐ {μοβ8 
ἴογ τ ποῖ Ὁ 18 ἀθδιρηθα, 1, ᾿Ἰπάθοᾶ, χανοϊδιοῃ μιά ἱπίγοαορα 8ΔηγΥ 
[πΠ6 ναϑβὺ ἐουπαάφα βυβίθπι οὗ τποάοσῃ ῥἢΥβῖ68, οὐ 1ὖ τᾷ ΑἸπσδῖγ 
Ογϑδίου μα Ὀθθὴ μ]θαβοὰ ἰο ἀϊβοίοβθ 6 δοιηβ6}8 ἐμβοιηβοῖγαβ οἵ Η!8 
᾿ηῆπιία τϊβάομχ, τ μαὶ που] μαγο Ὀθθη [Π6 σοπβοαῦθηςα ἢ ῬΒΙΟΒΟΡἢΥ 
σου] Ἰπητα αϊαίο Υ πανα ὈδοοΙ6 τηδίίοσ οὗ ἔδι ἢ, ἀπ ἀἸΒὈ6]1ο οὗ δην 
Ῥαγὺ οὗἁ 1 ὁ ἀδησογοιβ Ποσου. ΗΟΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ 1Π846]8 σσου]ὰ (818 οὐ (ῃδἱ 

1 Αρρεπάϊχ ἴο ἴπὸ Τά οὗ Ὦγτ. Ταγάπον, Νοβ. ΙΧ, δῃὰ Χ. 4ϊο. νοὶ. ν. ρρ. χῖὶν.--- νυ, 
ὝγοΥΚΟα, ϑνο. τοὶ, ἱ. ῬΡ. οἶν.-- οἰχυ τ, Ψοσηοῖ, Τγαϊϊέ ἀὰ 164 Ὑέγιι ἂς 16 Ἰξοϊαίοπ Ομτέ- 
τἰθππο, ἰοπιο ἴχ. ΡΡ. 1---236. Ἡμσοῖ, Ἰλεπιοπβίγ. Ενδηρ. νοὶ. ἰ. Ῥρ. 46---56. (ἔντεα ἀς 
Νοποίϊο, ἴοτα. νἷ. ὑῃ, 382 ---391. Οοἱοηΐα, [,Α Ἐεϊσίοη ΟΒγόεξίθπηθ Απίογϑέθ ρᾶσ ἀ65 Αυ- 
ἰευγβ ῬΑΪοηΒ (ΡΑτίβ, 1826, 2πὰ 6 ϊ..), ῥ᾽. 860---8379. [π ΡΡ. 395---485. Ηἷδ οἀΐίοτ, τλ6 ΑὈΡῈ 
Του άοτῖο, δ88 σερσι πιθὰ 1λανυ ἃ Μαγιπ᾿5 οἰδθοταίθ Τ)ββοσγίδίίοη δισ 6 ΤἝπιοϊρπαρε γοπα 
ἃ Φ 685 ΟΠ τῖδ᾽ ρασ ζοβὲρῃο, ἀδπβ 168 Απιϊχυϊιόδ ὅπάδίαεβ, ᾿ν. 18. σπαρ. 4. Βγοιβο ποῖ οΓ 8 
Οαρίτα ΤΒοοϊορία δ πἀβοογαπὶ Ἰλορστηδιίςβο, 6 ΕἸδν Φοβορηὶ βογριῖ ΘΟ] οῖα (ϑνο. ΤΑ ρβῖβ, 
1812), ΡΡ. 59---64, ὅ66 4180 τῃ6 ΤΟΒΕΪΠΙΟΠΥ ΟΥ̓ ΦοξορἢμΒ ΔΌΪΥ νἱηἀ᾽ςδιθα ἴῃ Μν. Βγγαηι 
Ψὶηαϊςοῖξ ΕἸΑνίδπθ, ΟΥ̓ ἃ Ψιηάϊ!ολιίοη οὗὨἨ ἴῃ6 Τοβιποον σίνοη ὉΥ ΨΦοβορῆυβ σοποοτγτιΐηςς 
ΟὟΓ ϑαυΐίουγ Ζ26518 ΟἾγίδῦ (1 οηάοῃ, 1780, 8νο.); δπὰ ἴῃ Ἑτςἀτιοἢ Ηοττηδῆη Βοιοςᾶο] Β 
ΕἸδυΐῃβ Φοβερῆιδ ἀς 765 Ομ γίβιο ἰοβίαίαβ, Κ᾽ ἰπά οἶδ ΕἸανίδηθο Τρϑβίβο, 1840, 8νο. 



“Απὰ ἰλε Ναέωγο 9 Τλῖηρ5. 583 

ΤΑΔῊἶΒ [Δ ΠΟΙ [Ὁ] Ὠγροί μι 6εῖ8 Θοποοσηΐπρ' {Π6 ΔΡΡΘΑΥΘΏΘοΒ οὗὨἩ ἐμπίηρβ μανθ 
ο4116α ἔοσί ἢ!  Βοβίάδβ, 1ὃ ἴπ6 Θουιρίαγοβ ἢδα Ὀδθοη στϑᾶθ {π6 νϑῃϊοὶθ 
ΟΥ̓ ἃ τϑῆποα βγβίθιω οἵ παίισαὶ θΠΙ]ΟΘΟΡὮΥ, δυο 4 ἸΠΘΟΥῪ οὗ πδίυσθ 
νοῦ α ἤᾶνο βθϑῃγχθα 88 βίγδηρα δῃηὰ ᾿πογϑα!ῦ]6 ἴο τηοϑὺ πθ ἢ 88 Τα γΆΟ]68 
ἀο; ἴον ἴπ6γθ 18 ΒΟΘΓΟΘΙΥ ΔῺΥ (δϊηρ ἩΒΙΘὮ ΤΏΟΓΟ ΒΌΓΡΓΙΒ68 6, ἈΠ86- 
αυδιηϊοα τὴ ὁ ποθ ἀὴ 8Π| ῬΒΣ]ΟΒΟΡΒΙΟΑΙὶ ἀϊβοουοσὶθθ Ηοῦν ᾿ποσο- 
α10]6 ἀο {δπ6 πιοίίοπ οἵ [86 Θασί δῃα {6 γε οὔ {868 βιπ δρρβϑᾶγ ἰο 8}} 
Ὀαΐ ῬΒΙ]ΟΘΟΡΠοΥΒ, 80 8.6 ΠΟῪ ΠΥ σομνϊπορα οὗ {μ6 σϑϑ] ν οὗ {8686 
Βοποιηθῆδ, ὙγΠ}16 [06 ΤἹδίηρ᾽ Δηα βοῦς πρ; ΟΥ̓ 186 δι ΓΘ ἴθστωβ 88 τη 0 ἢ 

1ὴ 1.86 1} (086 ὙΠῸ ΠΟ] {π6 ἀοοίτϊηα οὗὁἨἁ {86 Θαγῦ ἢ Β πιοίϊουῃ 48 σ ἢ 
οἰδογθὶ [Ι͂ἢ ἔδοῖ, 1 γα σψουἹὰ 6 υπάοχγδίοοα, 16 τπδὺ οομίϊηιια ἴὸ 
ΤΑ ΚΘ ὑ86 οὗ [18 Ἔχρχϑββίοῃ ; Ὀπῦ δχοορίϊηρ; [818 ὁπ6 ἰπδβίδηςθ, νυ 1 ἢ 
ἴθ Δῃηἃ ἜΥ̓ῸΣ Ὑ1}} Ὀ6 1 1186, ΔΟοογάϊπρ' ἴο ὕπ6 νυ ρασ σοποορίϊομβ οἵ 4]} 
ὨΔΙΙΟΏ8 84 ᾿ἰδηρθαροθ, (μοῖν δι Παρ ΔῊ Ρἢ]οβορ οὶ ἀἸβοονουῖθθ 
ἴο 186 ΘΟΠίΓΑΓΣΥ,) [Π6Γ6 18 ποίβίηρ 1 1π6 δογιρίυγοβ (ἢδὺ 18 ποί βίο Υ 
οοπδίϑίθηῦ τὴ ἢ (86 ᾿γοδθηῦ ποίϊοῃβ οὗ ρῃ]οθορῆγ. ὙΠῸ ἀϊδοονθγῖθβ ἴῃ 
ὐδοϊοδῪ δηά {86 οἴμες Ναίυσγαὶ ϑοθηοθθ, το ἤδνθ Ὀθ6θη τηδάθ ἱπ 
Ἰαῦδσ {Ἰῆ168, ΘΟΠΟῸΓΣ ἢ ΤΔΔΩΥ͂ Ἰηδίδησοθ 0 Θοηδττη δηα ο]υοϊάαῖα {86 
ϑεογοα ὙΥ τ ησθ, Α ἴδ Θχϑίρ]θ8 Μ1}} 1] υδίγαῦο (86 ῥχθοθάϊηρ οὉ- 
ΒΕΓνΔΙΙΟΏΒ. 

1. Νὸ ἔδοϊ τϑοοσγάθαά ἱπ {πμ6 ϑιαογεᾶ Υ τ ρΒ μ88 ὈΘΘ ἢ ἃ τοσο ἴ8- 
γουχιία βιιδ᾽]θοῖς οὐὗἨἁ ο8011 σὴ τηοάσογῃ ΟὈ]οοΐοσβ, [88η {ἰμ6 Μοϑβαῖο 
Ασοουπὲ οὗ πα ογοδίϊοῃ, γοἰαιθα ἴῃ {86 γϑβὲ ομαρίοσ οὔ 6 ὕοοῖκ οἵ 
(ὐεπϑαῖβ, νυ βῖο βολθ ἢᾶνα δητγιηθα ἰο Ὀ6 οοῃίγϑαϊοϊοα ὈΥ͂ ροοϊορὶοδὶ 
Ἰηνοϑυραϊίοηβ. Βυῦ [688 ᾿πνεβίρϑ οη8, 1ὖ 18 ὩΟῪ ΚΠΟΥΤΏ, 411 ῥσουθ 
1π6 ροχίοοϊ ΒδΙΤΊΟΩΥ θοῦ θθη ΘΟ ρίυγο ὅπ ΚΘΟΪΟΡΎ 1ῃ ΤΘΙΘΓΟΠΟα ἴο 
[86 ΒΙΒΟΟΥΥ͂ οὗὨ ΓΘ ΓΟΠ. 

Ὑπαὶ Βἰδίοσυ “ ἀοε5 ποὺ οὐδ ἴῃ6 ᾿ΌΥΚβ οὔ Οοὰ ἰο δἷχ ἄδγβ. [{ δρϑᾶῖϊβ οὗ δὲ 
Ιοδεῖ ὑπο ἀϊδίϊμος ροσγίοάβ οὗ ἀϊνῖηα ορογβδαίίοη :---ἰθ6 οὔθ, το Οοά ογεαίεά ἰδ 
λἀδαυεηδ απὰ ἰλε εαγίς ; διὰ δποῖδοσς αυϊῖο αἰδιϊηοὶ ἵγοτ (818, ἤθη, ΟἿ δἷχ διιδοθβδῖνθ 
ἄλγβ, Ηδ ντουρὰϊ οογίαϊπ ποθ θγι! Ορουδίίοηβ, δσθοη Μ᾿ δίο τάδ νγαϑ ογοαϊοα, 
ΤῊς δἐυροηάοι βοϊ οὗ ογοαϊίοῃ, οὐ Ὀυϊησίπα ἰηΐο δοίυαὶ οχίβίθποθ ἴ86 οοπείτυθηΐ 
οἰοιηθηὺ οὗ παίυσο, 88 86 ουθῃξ δβεῖ ἔσσῃ ἴῃ ὑπὸ ἄγδὶ μογίοα ; [Ὁ ἰδ τνἨδδ ἐπ ἐλδ 
δερίὶππίηρ ἰὴ Οοα ονεαίοα λὲ λδαυεπδ απαὰ ἰλε εαγίλ.' Βαϊ (μδὺ 86 δὶχ ἀαγδ' ὀρογα- 
(ἰο γα ἴμ6 ποχῖ οὐ βοοοῃὰ πυογὶς οὔ ἀοὰ [8 ποτ μ ον βαϊ ἃ Ὧοσ "πη ρ]} 16 ἰπ τδ6 ββδοσοὰ 
παιταῖῖνο. ΥὙΠαῦ ρογιοὰ οἰδρϑοὰ Ὀοΐνθοι ἴδ ταὶ δαὶ οἵ οσοδίίοῃ ἰ8 Ὡοΐ βἰβδίβα : δὰ 
Ἡδιαὶ οποία] ΟροσϑίοΏ8 ΈΓΘ δοσοοιιρ δ οα ἀυγίηρ (δαὶ ἱηΐογναδὶ, ἀγα ποὶ γϑοοοσά δὰ. 
Ἐοδρϑοιϊης Ὀοΐδ εἶα ἱπίοσυθαίηρ ρεγιοα δηὰ {86 που νοηΐπρ ποσῖίκα, ἐμ ϑοσίρίυγαδ 

ὦ ΤΉ686 ἕουγ ἢγδι ογὰβ οὔ Οἰθηβϑίϑ τὺ 6 ἔδίγΥ δρροδίεὰ ἴο ΒΥ 1:6 ρϑοϊοχίδι 848 
οοπίβιηΐης ἃ Ὀτγίο βἰδίετηοηϊ οἵ τδ6 ἐτεδιίοη οὗ [86 σῃδίουίαὶ οἰ οι 8, δὲ ἃ {πιὸ ἀΐοῖ ΠΟΙ] 
τοςοάϊΐηρ ἴπ6 Ορογβδεοῃϑ οὔ ἴΠ6 ἄγει ἀαυ. 1 8 πουῆογο δϑιγπιθὰ ἴθδς αοἀ οτοδιδὰ 106 
ΘΔΥΘΠ8 διὰ 1.6 δδύῖδ ἰῃ τδ6 ἢγσί ἄαν, δι ἐπ ἐδε δεσίππὶπο : ἰἢἷδ Ὀορ ΠΕΣ Πρ᾽ ΤΙΔῪ ἢδνο Ὀδοπα 

ΓΝ ἜΡΟΝ ἂὲ Δ υηπιολδυζοῖ ἀἰϊκίδηςο, (Ο]] ον ὈΥ ροσίοαδ οὗ υπάἀεῆηρα ἀυτγαῖίοη, ἀσγίης 
ἩὨἰοἢ 411 [6 ῬὨγδὶοΑΙ ΤΟρεγδιίοη δ ἀἰβοϊοβεα ὉΥ σΟΟΪ]ΟΡΎ ΜΈΤῈ ποίη οη. Τη ἤγβὲ σεσδο οὗ 
Οοπεδίβ, ἐμοσοίοσγθ, βϑοῖηδ Ἔχ  ἰοἶγ ἴο αββοτὶ ἴΠ6 ογεδείοη οὗ 116 ππίνοσβο, ὁ 186 ΠΟΔΥΘΏΒ᾽ 
ἱποϊαάδίης 186 εἰάοτοαὶ δγβίοτηβ,; " [ἢ 6 ΑΓ ᾿ ΠΙΟΥΘ ΘΒΡΟΟΙΔΙΥ Βροςο γἱηρ᾽ ΟὟΤ ΟὟ οΪδπεῖ 88 109 
ΒῸ Ὀδοαθοηΐ ΒΟ66Π6 οὗ ἴΠ6 ΟΡοΥγϑεΙοἢΒ δου ἰοῸ Ὀ6 ἀοδογί δ. Νίο ἱπίογσηδιίίου ἰδ χίνθῃ 88 ἴο 
οὐθηῖβ νν Πίοἢ ΤΏΔΥῪ αν οσουττοὰ Ὀροπ 118 ΘΑτΝ, ὑποοπηθοϊοὰ πεῖ [86 ΙΒΊΟΤΥ οὗἁ πιδῃ, 
δοΐννοθη [ἢ6 ογοδέοη οὗὨ ἰϊ5 οοπῃροπθηϊ τοβίίοσ, στοοογἀ δὰ ἰη ἐΠ0 ἔγξὲ υεῦϑο, δὰ [δ ογὰ δὶ 
ἩΒΙοδ 118 ΒΙΒΙΟΥΥ ἰθ Γοβυτησα ἱπ ἴδ δεοοηὰ γοῦβο. ΝΟΥ ἰδ ΔΠῪ Ἰἰπιΐτ ἄχϑα ἴο 1Π6 τἰτηα ἀυσίης 
ἢ ἢ 1686 ἱπιοττηοάϊδῖα ουθη8 ΤΠΏΔΥῪ δυο ὕθοη ζοΐηρ οπ : σα Ἰοη 9 οὗἁὨ τὰ ]]]0η5 οὗὨ γῈΑΓ 8 
ΤΌΔΥ δανο οσουρίοα τ86 ἰπἀοβηίνο ἱπίοσναὶ θεΐνγεθη ἴπ6 Ὀορίπηΐης, ἰῃ Ὑοἢ Οοά οτοδιοὰ τ[Π6 
Ποδνθη δπὰ ἰἢς οασί ἢ, δπὰ [πὸ ουδηΐῃρ ΟΥὁἨ σοτησηθηοεμηοηὶ οἵἩ ἴπ6 Μοδδίς παζγδεῖνεο."" Ὧγ.Ὶ 
Βαοκ]δηἀ᾽ 5 Βγιἀχονδίοσ Ἰγσεδείδο, νοὶ. ἱ. ρρ. 30---24. βεςοηὰ οἀϊίοη, 

ῬΡά 



ὅ84 Αἰϊερεά (ὐπίταασϊοίίοπς ἰο λιϊοδορὴν 

ΔΙῸ δἰ ἰοπί, Ὀθοδῦβα ᾽ὲ νγυᾶ8 Ὡοῦ ὩΘΟΟΘΒΆΓΥ 0 ΟἿΥ Ὑψ6] ΆΓΟ ; 1 Ὀοϊηρ (86 οΟὈ͵δςεῖξ οὗ τετε- 
Ἰαιοη ποῖ ἴο ἰοδοἢ υ8 ἴΠ6 ΒΟΙΘΏς68, ΠΟΡ ἴο βαῖ ἔΌυἢ ΒρΘο ΠΥ 84}} {π6 Ορογαῖίῖουβ οὗ ἴδε 
ΑἸ σίγ, Ὀὰ το ὑδαοῖ ἃ8 οὐν τοϊδίίοη ἴὸ αοά ἀπὰ ουν ἀυὶγ ἰονατὰθ Η πα. Τδε 
ἀϊδιϊποὶ απὰ πἀαροπάοπίι ἔογπι, ἐμογοίογο, ἴῃ τοὶ ἴἢ6 γϑὶ νογβο οὔ (θη θϑὶς διδπὰς 
αι τ γοβροοῦ ἴ0 ἰδοβα τὶ οἢ 90]1ονν, δηὰ 86 Θπίγα 8] 6ηςα οὗἁὨ βογρίασα 55 ἕο Ὀοτ τδε 
Ροτοά δπὰ ἴδε οροσγαίίοπβ, τ μοῦ ταϊρῦ οοσῦν Ὀοΐποοθη {Π6 δοΐυδὶ οσοδίίοη οὗ ἰδὲ 
πηΐγοσδα ἴῃ (Π6 ὑερίπηΐπε Δα {86 τῆογὸ ἀσία! θα ομογαίϊοηβ ἀυγπσ {πὸ αἷχ ἀδτε, 
δῖνα ἃ Ἰαϊπὰςθ ἴον {86 ἜΤΟΣ θὴ ΟΥ̓ Ἰηϊογνυθηΐηρ 8068, δη τηγγὶδβ ΟἿ ᾿πίδγνυθηϊης 
ὁρογαϊίουβ, δηὰ ἴΠ 8 ΘΟΟΪΥ Βαγηιοηΐβα Ἡἱ} 186 ἀδαυοίοηϑ οὗ σϑοΐοργ. Τθὲ 
δοτίρίυγαβ ῃ]δίην ἀθοΐαγα (δαὶ (σοὰ 18 ἴπὸ διιῖθοσ οὗ 8]} ἰδίησε; δπὰ 1μ6ὺ τοδοῖ α9 
δ͵5ο ἴῃ: ὙΘΥῪ ταοθηὺ οχ βρης οὗ τὴ δηὰ {86 ῥγοδοηΐ ογτάθν οὗ ἰδίπιρα. Ἃὔδοὶ 
σΟΠβσπὶβ ὈοΤἢ ἴΠπ686 (Γυ1}}8: δὴ ὈΥ τη] ἀΐηρ ἴ0 'ϑ βυσορβϑῖνα σονο] τ οη 5, “Εἶτα 
ἰΓΆΠΒρίγοὰ Ὀδίνγθθη ἰῃ6 ἢχϑι Βα οὗὨ ογοδίίοη δηὰ (ἢ τίογα σοοοηῖΐ οὔδηρσοβ νεβθη τηδη 
Ὑ88 Ὀγουρ ϊ Ἰπῖο οχϑύθποθ, δου ἀΔηἘ}}7 τοιῖ68. ὑμ6 διμαϊδιῖς ποίΐο Οἱ δὲ δἰ ΓῺ) 
οἰπδὰ ἐπ τη Δηὰ δὰ 8 8. 1η885 οὗ ἱπιροτίδηϊ ονὐϊάθησθ ἴὸ {16 μυπάλσηθηαὶ ἔσγυῖϊὰ οἵ 
ἐπ οοΐϊοσγ.᾿" 
ΕΓΒ οΓ, Μόοβοβ γοργοβοηίβ (6 δαγ ἢ (6 6η. ἱ. 2.) 18 οχίβίϊηρ ἴῃ ἃ βίαϊα οὗἁὨλ Ναϊάτγ. 

Α ὑγβ του οὔ 6 βᾶπλα ἔδοῦ γοδοῃοα βοιηα οὗ {ΠῸ ἀποὶθπῦ ΡΒ] ΟΘΟΡΒ6ΓΒ ς δηὰ ΤΠ δ1]65, 
ἴῃ Ῥαγιοαΐαν, ομθ ΟΥ̓ {πὰ ϑόνοη 158 Δίθη πα ὑπ6 νυ βοϑὺ οὐὗἁἩ ἱπὸπὶ 2411 (85 (Ἰσοσο 
1ΠὉγπ|8 0.3), δαί (ἢ 4}} {μ’ πσϑ ΘΓ πιαάθ ουαὐ οὗ πῖον. ΟἾδοΓΒ αἴθε. Βἴπι δυσὶ 
{86 βαπ|6ὸ ἀοοίτίηθ ὃ : δηὰ 8 1 ἴῃ {Π6 ᾿οαϑὺ ἄσρτοα οοηιγδαϊοιοα οΥ ἀἰϊβρσονοὰ ὈΥ τοο- 
ἄογη ἀἸἰβοονοῦῖοϑ Ὁ Οὐ {Π6 σΟΠΊΓΆΓΥ, ἰ8 Ὁ ποῦ πιοῦα δηᾷ τοῦτα οομῆτ δα ἀπὰ 1]|ὺ- 
ὑγαῖφα ὑγ το ἢ [0 18 σ}}} Κποόνσῃ {μ 1 ἃ βοιν οὐ. οἰδδίὶς ρἰοδυΐαν ον Ὀδα σαρίαϊν 
τ Ὠἰγδ] του πα οἡ 18 αχὶβ, {Π6 ρατίὶβ οὐὔΓ[Ὀ 186 Ρ0168 Ὑ1] ὃς αι εηθά, δὰ ἔπ ραγίβ οἱ 
ἴα Θαυδύογ, τινα  Ὀδίνοθη ἴμ6 ΠΟΥἢ ἐκ ἢ βου Ρο]68, γ}}} Ὀ6 ταϊβοὰ ἂρ. Τίς ἰ5 
ἐρρέιρο! [6 δα ρα οὗὁἨ ΟὟΥ ΘαΓΙΪΝ ; 1ἢ 888 ἰδ ἤσυγα οὗ δῃ οὐϊαία βρβοσοια, ὁ ἤσυγε 
ΘαΓ Πρ ἃ οἶοβο γοϑο ΐδηος ἴο (Βαϊ οὗὨ δ) ογδηρθ. Νονν 1 186 ΦΑΓῚ ττα8 δυοὺῦ ἰῇ 

βίαια οἱ Πυϊ!α γ, 108 τονο  αὐϊοη σουπα 118 ΑΧῚΒ τηιιϑῦὺ ΠΘΟΘΒδαΎΪγ ἰπάσοα ΒΘ ἢ 8 ἤσγε, 
Ὀδοδυδβα {Π6 στολίδι οοη γι [ρ8] ΤΌΓΟΘ πιυδὺ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ 6 ΠΕᾺΓ [86 δηυδίήοσίαὶ ρατγία, 
πὰ, σοηβθαιθηῦγ, ποτα {6 Βυϊὰ τηυδὶ τῖβθ δῃα δ076}} πιοϑὶ. 10 88 θδεῃ ἄδπιση- 
δἰγαίοαί ὉΥ ἘΕΓΈΓΡΕΓΕ (δα 1Π6 ΘαΡῸ ἰ8 Παϊιοποα αἱ ἴΠ6 ροΐθβ8 δῃηὰ σαϊδοὰ αδἱ 186 
δαυδλίον ἁ; δηὰ (μὺ8 ἀο {86 ϑογὶρία 68 ἀμπὰ Ῥ Π]ΟΒΟΡΕΥ ἄρταϑα ἱορεῖβον δῃα οοπῆγπι 
Θδοῦ οἵμοσ, Τῆια ϑογιρίυγοβ δϑϑοσῦ {πδὺ [πΠ6 φαγί τυᾶϑ ἴῃ ἃ βίδίε οὐ ἤυϊἴγ ; δηὰ 
ῬΒΙΠΟΒΟΡΑΥ͂ αν πο 68 ἴδδὲ [Ὁ πηυϑὶ Βανα Ὀδθη ἰπ βυοἢ ἃ βίδίβ ἔγοσα 118 ὑυεῦῪ ἤψυχο. 
“Βαι (6 " νογδο Υ δηὰ “Ἰπδρί γα οη ΟὗὁἮ Μοβ68 ν}}} δρρϑαγ ποτα οἶθδσ, ἔντεα ργοσθοὰ 

[0 ΟΌδογνα [8 βίἰδιοιηθηΐ γοϑραϑοίϊίηρ ἴμ6 ογάοσ οὗ οὐδ πνογῖσβ. Υὁ πὰ ἐπαὶ, αἴζον Ὡς 
οΓΘΑ(Ίοη οὔ [86 Θαγίδ ἴῃ [6 Π1888 ΟΥ̓ ΘῃΔΟΙΙς βίδία, ἴμς γϑὶ οἴοτί οἵ ἀϊνὶπο ρονοῦ δ ρυΐ 
ἔοστι ἰη τῆ6 φγοἀποιϊίου οὗὨ δ, [Π 6 ἴῃ {6 βαραγδίίοη οὗἉ ἰδπὰ δπὰ πδῖοσ, ὑΒθῃ ἴπ ἴΒ6 
Ῥγοἀποιίοη ΟΥ̓ ἴμ6 νασείδοϊα ογοδίϊοπ, ἵβθη οὐὗὨἨ ὕ1[Π6 βυῃ: πὰ τποοη, ἱμθῆοα ργοοσθθά!ηζ 
ἰο ἤβῆεβ, ἰὴ ἴο δἰγάβ, δἴαυνσαγὰβ (0 αυδαγυροάβ, απ, ἄμα !]γ ἴο τδη. [1ὲ πὶ σδὶ 
Βαανα Ὀθθῃ βυρροβοά ἐπαὺ [Π6 αυσδβίίοη 88 ἴο 186 Ῥσϑοῖβα βυυσοοβϑίοη οὐ {8686 ἀϊ ογεηὶ 
ΟΥΘΥΒ νψγἃ5 ΟΠ6 ὙΔΊΟΝ πόνον οου]Ἱὰ θ6 ἜΡΡΚΘ ἢ ὯΟΥ ΟΥ̓́ΘΠ ΔΡΡΡΟΔΟΒΟά, δηὰ, {Ποτὲ - 
ἴοτα, ὑμδῖ δῇ ἱπιροδίοσ, Οὐ 8 πιϑῦθ βροουϊδίου, πουϊὰ ποὺ ὕανα οοποογηθαὰ δ᾽ α)56 
δουῦ ἐπ ογάθυ ; Ὀθοαβθ ἢ6 που ΠΟΥΘΣ δᾶνα ϑυδροοίοα τπαὲ ἰδ ψχ85 ἃ ροϊπί οα 
ὙΥἰοὗ 818 ΔΟΟΌΣΒΟΥ ΘΟΙ] ἃ ροΒ8: ὉΪῪ Ὀ6 ἰεβίβἃ. Βαί, 'ἴῃ {86 ῥτεβοῃί οᾶϑα, [86 ρθοϊο- 
Εἰδίϑ ἴᾶνα ῥγοοοθαρα αυϊΐα ἰγγοβροοίίνα οὐὁἨἩ Μόοβοβ, πιϑῃγ οὐ ἰβϑηὶ τὶ νίονσα, τὰ (δε 
τϑί ᾿ἰηϑίβδῃσα, (Ὰ ἔγομλ ἐγ ΘΠ] ἴο Ηἷπὶ; οἴθη, 10 8 ἴο Ὀ6 ἤρατο, τ δὴ Ἰηϊοηεῖοπ ἴο 

οοηοηΐ δὰ ουογίμσου [18 ϑίδίεπιθηῖθ. Βυΐ πῆ δὲ 8Γ6 ὩΟῪ (86 ΘΟΠΟΪ υβίοῃ δἱ τ δίς 
ΠΟΥ δατο αγτὶνθα ὈΥ ρυγϑυΐηρ ὑπο σ οὐσῃ ἱπάθροπάσης τϑαβοηίηρθ [1 8, (δμδί 
ΟΓάοΓ οὔ ογϑβεϊοη ἴῃ [8686 γϑγιουβ ραγίϊου ]8γ8 τηυδί ἤανο ὈΘΘΠ ΠΘΑΥΪΥ, ΡΟΣ ΔΡα ἜΧΔΟΙΪΥ, 

1 (οοϊκο᾿β ΤΒοίοίο8, Ρ. 4]. [Ποπἄοη 18497, ϑνο. 
3 ἼΔ4168 επὶπὶ ΜΙ] οβ᾽α8, αὶ ῥγίπιιϑ ἄς τα] .5 τοῦ 5 αμθεϑὶν, δαάπϑῖα ἀἰχὶς 6886 ἰῃἰ τὰ 

ΤΟΥΌπ., Οἴδοτο ἀς Νεαίατα Ποογυτῃ, 110. ἱ. ο. 10. Ἑάΐς, Πανὶ δὶϊ. 
8 ΤΟ Γοδοσ Ὑ1} Βπὰ {16 86 ῃιἰ τ θη οὗ [6 ΡἈ]Οϑορἤοσβ δῦουα δ᾽] ἀοὰ ἴο ἱπ ἴδ6 ποίοδ 0 

ατοιῖ8 ἀο Ὑογίϊαϊο, 110. 1. ο,. 16. 
4 ΤὨΙϊ8 νν88 ἢγδὶ σοη᾽θεϊυτρὰ ὈΥ δὲγ 1888. Νονίοη, δηὰ οοηῆσπιοὰ ΒΥ Οδβοὶοὶ δηὰ οἴβογα, 

ὙΠΟ πηθαδιγθα ϑανοσαὶ ἀσργεοβ οὗἁἩ ᾶ Ἰαττὰἀθ δὲ 116 οαπδῖοτ δηᾶ δἱ 1ῃ6 ποτ ροὶθ, δηὰ (οπηὶ 
ΔΠδὲ ἴ6 αἰ δγθποθ ῬογίθοΥ ἡπβιϊῆρα δὲν 1δδδὸ Νοντοπ᾿β σοῃ)δοίαγο, δ, σςοπεραιοῃιγ, 
Ἄοοηδετησα [Π6 ὕΓπ ἢ οὗὁἨἁ {6 Μοβδὶς παιτϑῖῖίτθι ὙΠῸ τοβυὶ οὐ {π6 Ἴχρογηθηίβ, ἰπηϑεϊεαϊοὰ (ὁ 
ἀεϊοτταῖπο ἐπΐ5 μοϊηῖ, ργονβὰ [πὶ Π6 ἀΐατηοῖογ οὗ (Π0 οατιῖ αἱ 186 Ἔχμαίον 18 ζτοδίογ ΒΥ πιοτὸ 
1ῃδη ἐισεπίψ-. ἄγος πιΐΐεο ἰδ ᾽ὶ 8 αἱ (λ6 μοῖεδ. 



Απώ ἐδιε Ναέωτγο 9.064: ΤἼῖπρε. δ8ὅ 

85 σίνοῃ ἰὴ ἀοηοδὶθ. ἢ ϑοονοῦὶθθ τὶς ἢ 1 τγὰ8 1 {16 ὀχροοίδα οουὰ ον Ὀ6 πιβάοσ, 
ἢανα Ροϊηϊοα οὐ βἰπρυϊαν οοἰποίἀθησθβ τι} ἴπ|686 ρδσθουϊαγβ, δὰ ἤν ἐμΟΓΘΌΥ 
νοσ οα {π6 βογιρίυταὶ! δοσουηΐ. 

“ΤΒΟΓΘ ρΡΡΘαΓβ, ἴῃ 186 Μοβαὶς σϑοογὰ, 8 οι δυο βίαι οπιθηῦ ἴῃ γοίγθησθ ἰῸ 
᾿αῖνο, πϑῖ ἢ μδ5 οὔ δῃ Ὀθθὴ δρρθϑὶϑὰ ἴο ὉΥ ἰὴ 846] οὈ)δείογβ, ἃ8 ἃ ἀβεϊβίνβ ὑγοοῦ οὔ τἢ8 
ἸΠΒΟΘΌΓΒΟΥ δηα 86] [-σοπιγδα!οίίοη οὗὨ 186 ἩΤΙΟΣ. 10 18 βίαια, 1η (6 ἢχβί ομδρίοσ οὔ 
(ὐοποβία, ἐμαὶ αοἀ 56εἰ, οὐ {16 δγβὶ ἄδυ, "μοῦ Ἰρὰϊ 6, δΔηὰ γοῦ [Ὁ 8 ἀἰβεϊ Εν γτὸ- 
ῬΓοβοηϊθα αὔιουναγάβ, (πδὺ 06 δῃ δῃα Ἰθ00 ὝΘΓΟ ποῖ ογοαϊθα, Οὐ τπηλάδ ἴ0 Βδΐηθ 
ΝΝ ΟἿΤ᾽ δῖ, ἈΠ0}} {π6 ΤΟατῚ ἢ ἀαγ. [ζ Β68 Ἰοῃρ Ὀθθῃ ἀδοιηθὰ ᾿πηροβ810]6 ἴο γβεοοῦ- 
οἷα {Πι656 ἈΡΡΑΓΘΠΙΪΥ Βοϑῦ 6 ἀπὰ ΘΟ γα ἸοὕΟΣΥ δοοουηίθ. ΥὙοἱ 1 ἰδ ἀπῆουϊ! ἰο σοη- 
οοἶγα ὑπδῖ δὴ ἱπιροβίου που ὰ πανα ἰαζαγάθὰ ἃ βίδίθπιθηΐ 80 ΟὈΥΟυΒΙ Υ ΘΟΠΙΣΑΓΥ ἰ0 
ῬΓΟΌΔΌΝ γ, 80 ΘΡΡΑΓΘΏΓΥ ΟΒΑΥρΟΔΌΪῈ Μη 1}1]Δ ᾿ποοηβίβίθπου, δηὰ 80 υῃ κεν ἴ0 ραὶπ 
ογοῶι ὑπ, ἴΠο86 νῆο γοαβοηθαὰ ὉρΟῺ Δρρθδγδῃςοβ, ἐπα Ἰυάσοαὰ ΟὨΪΥ ὈΥ ΤΠΘΙΣ ΒΘΏΒ68. 
Βυὶ ΠΟΥ͂ βίησι αν ἰ8 (86 ἔδλοῖ, ἰμαὺ (86 πιοίοστ αἰϑοονοῦῖθθ οὐὁἨ δβίγΓοΟΠΟΙΩΥ ἢᾶγα ΓΘἢ- 
ἀθγοὰ Ὁ Ἰγογα (Β8η ρῥγοῦθδῦ]ο, (πὲ Ἰαπΐποὺβ Ὀοαΐθ5 ἰπ ἴΠ6 βθάνθηβ γι οχὶβϑὲ 88 ἃ 
ἀἰυδοά απὰ οχραπαρα οἷθιιθηῖ, Ὀοίογα ΓΠ6Ὺ Ὀδοομα οοηἀδηδοὰ ἱπῖο 8 σορυ αν 
οττιηθὰ δηὰ οοιημδοῦ 8885. Ὦτγ. Βυςκίαπά ΟὈΘΟΓΥΘΒ: --- "10 ΔΡΡΘΟΓΒ ὨΙΘὮΪΥ ῬΓΟΌΔΟΪΘ 
ταῦ Πρ 18 ποῖ ἃ τηδίοσιαὶ βυ υβίδηοθ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ δὴ οθδοὶ οὗ υπάυϊδιϊοπδ οὐ οἰδοῦ ; 
18αὉ {Π18 1 ΠΗ 6 Υ θὰ Ὀ0}]6 δηὰ οἰαϑίϊς θοῦ ρογνδάθβ 81} βρθοθ, δῃα ὄν ἴΠ6 Ἰῃ ουῖοῦ 
οὔ 4}1} θοά 68 : 80 Ι πὲ Δ8 1 ΤΟΙ, Δ1η8 δὶ γοϑβῦ, ἔμ σγα 18 ἰοίδὶ ἀδυῖκ 688: θη [Ὁ ἰ8 Ρυὺ Ἰηἴο 
8 ΡΘΟΙΪ αν βίδα οὔ νυἱυσγϑίίοη, (16 βοηβαίίοη οὔ ᾿ἰρὶ 8 ὑγοἀυοοα : {818 56 9.0 η ΤΑΥ͂ 
Ὀὰ οχεϊύοα ὉΥ γαγίουϑ οδυβ6β, 6. β΄. ὉῪῚ [26 βΒιη, ὉΥ [86 δίδγϑ, ὈΥ οἰθοίγ οἱ γ, οοπιθα8- 
κου, ἄς. 10 τμ6η, ᾿ἰρμῦ Ὀ6 ποῖ ἃ βυϊβίδηςο, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 8 βογὶθβ οὔ νυἱ Ὀγαϊ 0.8 οὗ δἰ μου, 
ἑ. 6. Δῃ οἴἴδοῦ ργοϊυοςρα οα ἃ 80 61}16 θυϊά, Ὀγ {π6 Θχοϊ πη Οὗ ΟΠ ΟΥ̓ ΤΔΗΥ͂ ΟΧΊΓΔΠΘΟΙΙΒ 
οδ.868, ἰδ Θδῃ ΒΑΓΑΪΥ ὍΘ Βαϊ}, ΠΟΥ 8 ᾿ΐ 8614, 'π οῃ. ἱ. 8.) ἴο Ββανα Ὀδθη ογεαξεα, ᾿Ποὰ ἢ 
10 ΠΙΑΥ Ὀ6 ᾿ΠΘ ΓΑ} ]Υ βαϊὰ ἰο Ὀ6 οΔ|]6ὰ ἰηῃΐο δοίίομ. ὍΘ ἀἰβοονοσῖθβ δηα οὐβογνδί 8 
οΥ̓ 186 ἰαῖα δ᾽» ΥἿ. ΗΠ γβομοὶ, σοπίϊπυοα (Ὠγουμῇ 8 ἰοης [᾿ἴδ, ᾶγβὶ πιδθ ἢ ργοῦδΌϊα 
ταῦ ἃ ῬΤΟΟΘΒ8, βία ας ἴο {μαὺ ΟὨἸΥῪ ὈτΣΙΕΗ͂Υ δἰαῖοα ὈΥ Μόοβοβ, 18 σοη τ πιδ! γ σοΐῃν ΟὨ 
1η 186 τοπιοία ρΡϑγὶϑ οὔ ἰδ θανθη]Υ δγβίθιη.  υβο 6} 5 ΟὈϑοσυϑίίοηβ ἀνα Ὀθθη 
σοηῆειηοα ὈΥ 18 80Π, δῃ! ἃ ΤΏΔΩΥ ΟἾΠΟΣ δυλϊηθηῦ ρΡἢΠΟΘΟΡἢΘΓΒ. 

“ΤΡρου πα δάἀιηϊδδϑίοη οὐὗἨ (818 ᾿ΠΘΟΓΥ 1ὁ ρογοθῖγθ ἃ Ὀδϑα Ὁ} ΠΑΓΙΠΟΏΥ τι (ἢ 6 
δ ϑίθπβ οὗἉ Ἰηςἰρίοηΐ ΟΥ̓βΑΠΙβδίίοη τ δ] οἢ (86 σοο]οσίϑίβ τη ηΐαῖὶπ. Α Ἰοης δηϊθοθήθηϊ 
Ρτγοραγδαίίοῃ 'β δῃιοσῃ ἴο ἤᾶνο Ὀ66η ροϊηρ οπ, ὈΟῚΪΒ οὗ ἴπ6 μοανθῃβ δηὰ {{|π οαγίῃ, (Ὁ σ 
186 γοοορίίοη οὗ [6 πον] οβῦ δῃὰ τηοβὺ σι οΥ οπάονοα οἵ 411 βϑηβίτἴνθ Ὀθίησβ ; (ἢ 8 
ΟΠΪΥ͂ ΟοΩ6 ἀοδυϊηοαὰ ἴο Ὀδδγ, ἴῃ 8 δ ρ δὶς δοη86, ὁ (Π6 ἱπιᾶρα οὗ οὐ. Μοβοβ, {}Ἰθη, 
18 ποὺ ἴο θ6 υπάογβίοοα 88 βαγίηρ, {παῖ οἡ {{| ᾶγϑι οὔτ οἷχ ἀδγϑ᾽ σσογὶς ὑπ 6 αἰδηχοπὺ οἴ 
ἢ ττα8 οα]] δὰ ἰηίο αχἰϑίθῃςα ; ἰοῦ (86 ργουϊουδ αχὶβϑύθῃησα οὗ ἰϊμῆιῖ, ἴο βοπιθ οοῃδβὶ- 
ἀογα Ὁ] ἀορτοο, ΒΟΟΣ ΠΟΥ ἐγ ἐπε σγο Μὴ ἴγουυ 186 ἴβδοίβ νι ϊο σΘΟΪΟΡῪ 885 6βίδ- 
ὈΠΙ5Βρα ; [86 οχἰδίδῃςσα οὗ νοχοίϑ ΟΠ, ἰἢ ΤΏΔΏΥ ΒΠΔΙΟζΟυ 8 ϑροοῖθδ [0 ΟἿΓ ργοβοηΐ γορθ- 
ἰδἰίοη, δηὰ (86 ργονυϊβδίοῃ τηδάθ, ἰῃ [μ6 οχίηοὶ ΓϑοθΒ οἵ δηϊπλ8]8, ἔοὸσ {Π6 Θχϑγοῖβϑα οὗ 186 
(λου γ ΟΥ̓ ν᾽ ϑίοη, θυ! ΘΠ Ὁ]Ὺ ἀοπιοηβίγαϊηρ ἐΠ6 ΒΆΠη6, ΟΥ ΠΟΑΥΪΥ ὑδ6 βϑίηθ σοϊδιίϊοη 
ὈῬεύνθθη {πον ορίοδὶ ογρϑη8 δηὰ ἰδ οἰθιηθηΐ οὗ ᾿ἰσῇἢῦ, 85 ΠΟῪ ργϑυδὶβ. Βυΐ δὲ [86 
Ῥογίοὰ γεΐοστοα ἴο Ὁγ 86 Μοβδὶς βίδίδιμοπι, ᾿ἰσῆ δ τῆδῪ πᾶνα αἰἰδϊποὰ {μὴ ἀοστοα οὗ 
οοηἀθηβδίίοη ΜΙ οἢ τῊδθ γοαυϊδιῦα ἰο οοηβίϊταΐα ἰδ ἃ ἀεβηφα οτῦ, δηὰ {6 ὀχ ργθβϑβϑίοῃ 
41μεῖ Ἰρμῦ Ὀ6,᾿ ἸΏΔΥ ΘΧΡΓαδ8 108 τότ ρογίδοϊοα πα γεοοπιπιδηοίηρ᾽ ορογαιίομ ἰὼ {86 
ταυσηάδηθ δγβίθπι, δίνοσ {παὶ οδίδοϊ γβπὶ ὙΠ ἢ, 16 18 ΒΡ . ἀεδιγογοὰ [Π6 ργουϊουβ 
ογρδίϊοη οὗ δῃΐπιαὶ δηὰ νοροίδὈ]α ὑγδ68, ἀπὰ πηγκοα ἢ 6 οοπιιοηοοιπθηΐ οὗ {Π6 ὨΘ 
δηἃ τγογα ρογίδοϊ Ἴγθδιϊίου τοὶ τγ88 ἴὸ δοσοιζρδηυ (Π6 ἱπϊγοἀποιίοη οὗὨ (Π6 Βυπιίδη 
ΤϑΟΘ, δηὰ ἴο ἰηἀϊςαῖο ἴΠ6 δἀδρίαιίίοη οἵ 41}} (ΐηρα ἴο (δοὶγ ..86 δῃὰ οοπιΐογι. 80 ἔδγ, ἵπθῃ, 
Ὅτ σοησοῖνα {Π6 ἀϊδοονθτῖθ8 οὗ ΟἿΌΣ ᾿ποάθγῃ σοοίοργ, βουσὶ ΡΥ τ Οὐ γ ἴῃ δοπὶθ ἀσβτοθ 
ΟἿΓ ταὐτὸ θὰ τ δήν οὗ [86 Μορκαῖς δοοουπῖ, ἀγα ΟΥ̓ ΠΟ πηθϑη8 Ὠοδίία ἰο 1, Ὀαΐ ταί. Ὁ 
Βοῦγυα ἴο "ἰϊυϑίταϊο δηὰ οοπᾶστῃ ἰἴ : δηὰ ὁ 1} 80, ὈΥ ἀθπιοηβίγαιηρ [86 ΔΌΒΘΠΟΒ 
οὗ 81} ἔδοῖβ [δὲ σου] οἰαβδὰ πὶ τἴ86 Μοβαδαὶς ἀδίβ οὗ [6 ργθϑϑηὶ γϑοϑβ οὗ Ἰἰνὶῃ 
Ὀοΐηρθ. Τα ἀθροϊαγαιίοη οὔ Μοβοβ, ἐμαὶ τ86 δασγίἢ ἐπ (86 ὈΘρΡΊ ΠπΙ ἢ ΟΥ̓ ῥσίοσ ἰὸ 186 
ἢγβὶ ἀδυ, ταδβ πὶ πουΐ στ πὶ ἀπά νοϊὰ, ἀπὰ ἐμαὶ ἀδγκιθδ8 τῦ88 ὍΡΟη [86 ἴδοο οὗὨ {86 
ἄδορ, βθεπιϑ ὈΟΪΒ ὕο ἱπΡ Ὁ {παῖ ἴδ δὰ ἃ ῥγονίουϑ δχϊβίθηςθ, δηὰ {πδὶ 1ὺ μδὰ ὑπάοθυ- 
ἔοῃα δὴ δηΐίγο αἰβγαριίιοη οὗ [5 ΒυΓίδοα δηα ἀδδιίγυοίοη οὗὨ 118 ΟΥρδηϊθοά ουηίοηί8, 
ἴ0 πλᾶκα ἯΔΥ [ὉΓ [6 ΠΟΥ δηα ΒΙΡΊΟΣ ογάοσ οὐὗἁὨ ἰπϊηρθ υδὲ δυουαϊ ἰο Ὀ6 ἰηἰχοθυσοᾶ ; 

1 Βηάχονδῖον Ὑτγοβδίῖθο, νοὶ. ἱ, Ὁ. 82. 



δ80 ΑἸοφοά Οοπέγαι εξϊοπϑ ἐο Ῥλοεορὴν 

δΔηὰ [Βὺ8 ἷξ οοἰποϊθ68 τ ἢ (86 τβοὶθ ἸΒΘοσΥ οὗ σεοοίορυ, πὰ σϑοοῖνοβ σλοδὲ γ δ] δος 
οομδυιδθου ἔγουι 1.8 Β Ὁ} πιο αἰ βου υ 6 8." ἢ 

2, ΤΊ Μοβαῖο παγγϑίγα οὗ (86 ΘΕ ΌΘΕ Βα8 ἷβο θθθὴ ἃ ἔιυ ουτες 
{ποῖ οὗἁἨ 6801} διμοπρ' {Π6 ΟΡΡΟΒΘΟΣΒ οἵ τονϑίδίϊοη, δ8 Ὀθϊηρ ΘΟΠΈΓΕΓΥ ἴο 
186 ἀϊδοονασῖθβ οὗ βοϊθμῆἔς ᾿πυθε σοι ; θαΐ ἢ ποὺν {1Π|6 ἔου πά2- 
(ἴοη, τ“}}1 θ6 ονυἱάθηΐ ἔγοτῃ ἃ ὑγὶϑ βίδϊοπχαπὺ οὗ ἔδοϊβ. 

ὑπαυΔ] 186. Ἵλὲ τυαΐδγ8 ργουαϊίεα ὁχοοεαϊπρὶν 'ῶ ἀντι ϑρρῃ ἠὲ πἰξὰ Αὐίε, 
ἢ. νἱῖ. 19.).Ψ ϑυο ἢ ἰδηριιδσο 

(1.) “1Ιπιδο δγϑὺ ρίδςσ, [86 ὕδστηβ οι ρί ογϑὰ δγὸ Ὠοΐ ἴο Ὀ6 ἡυάμοά οὗ Ὁγ (86 ὲδεε οὗ 
Κηοπ]οάρα ἴῃ ἴΠ|6 πἰποίθθῃ ) ΘΟ ΌΓΥ, Ὀυΐ ὈΥ 18 βία!6 δπιοηρ ἴδ 6 βέθρις ἴἢο ὑσβοπι 

ῖο 

οχίθηβίνο τὰν [6 14 ὈϊΪ 6 ΘΑ ΟὨἶγ. Απὰ τβθη 1᾿ὖ νγ88 βαϊὰ (δαὶ 4}1 δηϊπχαὶϑ 
πουϊὰ ἀϊο Ὀγ {Π6 ἀοίυσο᾿" [ἀδπη. νἱ. 7. “(ΠΥ οοὐ]ἱὰ ποῖ παν βυρροβοὰ ἐπα ἀδο]4- 
χαϊΐίοη [0 ΘΙ ΌΥΔΟΘ ογοδίατγοβ Ὁ Ὀογοηάᾶ {μ6 ἀπο] ΐηρβ οὗἩ τηθῃ, Ὀθοδυδα ἴΠ6Ὺ Κπὸν 
ποίμίηρ οὗ ϑυοἢ ταρίοθβ. ὙἾὮγ, (μη, ΤΑΥ͂ τ ποῖ δἰ ἴϑοῦ {Π6 δβᾶτηθ [αν ἱεα τη ϑβηϊῃ 
ἴο [686 ἀδοϊαγαίίομβ "Ὁ ὙὮΥ βῃουϊα γχὸ ΒΌΡροβθ {μαὶ ἱμ6 Ηοΐγ ϑριγιὲ υϑεὰ τόσωι, 
δάαρίοα Ἰηἀθοα [0 [Π6 ΔΒΙΣΟΠΟΙΑΥ πα ρΘΟΡΤΔΡΒΥ οὗἉ (89 πἰποίθθητ σθηϊαγυ, θὰ οοῦ- 
ΨΟΥΙΠΡ ΟἿΪΥ 8 ἴα͵86 ἰάθα ἴὸ [086 ἴἢ0 Ὑπό ΠΟΥ ΤΟΥ δά ἀγοβδβοὰ ὗ " 4 

(2.) Ιπ 186 βοοοῃὰ ρῥἴδςθ, “ ἴο ἴ086 το ἤδνο βιπ θὰ {Π6 ΡΒ ΣαϑοοΪ οΩΎ οὗὨ ϑεσιρέωγο, 
{ΠΟΥ 8 ἢ0 ΓΌΪ6 οὗ ᾿ηἱογργοίδ ἢ ποῦ σοοσίδιη [δὼ (816, (δὶ μπίσογεαὶ ἰσγπεα αὐτὸ 
οἴη υδρα ἰο 8, ΠΥ ΟὨΪΥ ἃ σεγῳ ἴαγρθ ἀταουηῦ ἴῃ πα Ρ ΟΣ αυδηϊ ἐγ." 5 ὙΝυ5 να 
τοδὰ ἴῃ θη. ᾿ἴϊ. 20., (παῖ Αάσπι φαῦς παπιεα ἕο αἷέ οαἰίϊο, ἀπά ἰο ἐλε γοιοῖε 977 ἱλε αἱν, 
απὰ ἰο ὀυεγῳ δεαδί οὗ ἐλθ Πεϊα. 
ΤΡ νὰ τοβθοῦ 07 8 τπιοϊηθηΐ, γγθ ρογοοῖνα {μπδὺ {18 βίατοπιοηΐ, σβθη ἱπίογργοιεὰ 

Δοοογάϊης ἴο [18 ἰοίοσ, ἰηνοἶν οβ βοιηθί δίηρ {Πα 8ἢ ἱπυροβδι ὉΠ Υ ; δὰ ταὶ ποϑὰ να 
{ποτα ἴ0 ὨδΠ16 ΒΥ δη1πι818 Ὀογοπα [8056 ὙΒΙΟΝ ΟΥΘ [0 δοῦνα τδη, δηὰ ἴογαι ἴδ 6 
Βι οὔ οὗ αἷδ ἀϊδοοιγβα δε ἀγα ἱπξοστηθὰ ὑπδὶ ἴῃ οοῃδοαυθηοθ οὗ [88 πιυγτγαὶῃ 
᾿ αἱ! ἐλε οαξίϊε 97. Ἐρνρὲ αἀϊδὰ ; ̓ δῃηὰ γεῖ δοῖῃ8 ἐέημος ἴοσ 16 ἴδ δ μοσνσασαϑβ τοϑητοῦρα 
τηδῖ, ὈΥ 8 βυθθοαυσηΐ ἀττς 106 1,μοτὰ “ δηιοίδ αἷὶ ἰλαί ισας ἐπ ἰλο Ξεϊά, δοίλ πιαπ απὰ 
δεαεί. (Εχοά. 1χ. 6. 95) Ὕ Β6 πα ἴῦ 15 ἀνοστϑὰ {μα “ αἱΐ οομιπέγίε8,, τσ ἐδ ΟἿΪΥ υπάοτ- 

δ Ὅτ, Εοάίοτά᾽ Β ΗοὶΪγ ϑογιρίισο Υ εσ θα, ὑῃ. 237---31. ϑοοοῃὰ οἀϊεῖοη. ΤΏ τοδάὰοὺ πῃῸ 
18 ἀοδβίγοιϊβ οὐ ἱπνοδι σαί ηρ [6 ΗΑΙΙΤΊΟΩΥ οὗἉἨ δογίρίαγα τ ῖ ΘΟΙΟΘῪ ἰδ τείοττεά ἰο τ. Ῥγὸ 
ϑη}1 1 Π 8 ΒοἸδείοη Ὀθίννθοη ἴῃ6 ΗΟΙΪΥ δοσί ρίαγεθ δηὰ βοῦια ραγίβ οὔ ἀδοϊορίοδὶ βείοηςοα, ΤοαΓ ἢ 
ΟΥ Πἢ οὐἀϊιοπ; 10γ. ΗΟ ΠΟ ΟΟΙΚ᾿5 ᾿νε] ρίοη ΟΥ̓ ΟΘΟΪΟΡΥῪ δηὰ 8 σομμπδοϊοὰ ϑοίεποοβ: 1)Χ. 
Ειηρ ΒΒ Ῥυϊπεὶρίεβ οὔ Οδοϊορυ οχρ᾽δἰηθα, δπὰ νἱονγοὰ ἴῃ (ἰοὶγ τ ϊδοηβ ἴο Πονοαϊοὰ δῃὰ 
Ναΐυγαὶ οὶ ρίοπ; δπὰ δβροοί]γ Μτ. Οτοΐοπβ ας ποβὶϑ δηὰ ατοοϊορσν. 

2. Ποα[ογά᾿Β ΗοΙΪΥ ϑογιρίατο Νοσιβεά, Ρ. 80, 8 ΤΙ. ῥ. 82. 
4 ἨϊοΠ οοΟἰκ 5 ΒΟ] ίοη οὗ ἀσΟΙΟΡΥ, Ρ. 119. 
5 Ὧγ, Ῥγα 5π|1}}8 ἀφο ΟΡΎ δηὰ βεγίρίιγο, Ὁ. 268. ΕἸἢ οἀϊιίοι. 



“πὰ ἰδ ΔΝιαίμγε 9. Τλίπ5. 687 

βἰδη (Πδὲ δοῖδ σουη τίο8 ὁ σαη16 ἵηΐο Ἐξυρὶ ἰο ὡοεορὴ ἰο δυν εογη᾽ (αφῃ. χὶ!. δ7.): 
δη4 ἃ [Ἰπινϊ δα ροτίίοη οὗ [86 Βα 1 40]6 ποτα τηυδὲ Ὀ6 Ἰμἱοπαοὰ Ὁγ (δὶ ' αἱΐ ἐλο οαγίλ᾿᾽ 
(Ι Κίηρϑ ἰν. 84.) ποῦ βουρδὺ ἴο Βοαν [86 νεϊϑάοτῃ οὗἨ ϑοϊοπιου. ἘΝ ΤΠ ἢ ἃ σογίδιῃ 
νο 8861 ρίαν οου]ὰ ΟἿΪΥ 866 ΒΟΠῚ6 8861: 0 68, ἤθη ἢδ 15 Γοργοδοηϊθα ἴο ἤδνο δϑϑη " αἱ 
τι ΉΠΕΥ Οὗ 70εγ-Τοοἰοα δεαεία Οὗ ἐλ6 οαγίλ, απα ισἱϊά ὀεδαδίδ, ἀπά ογοερὶπρ ἰλίπρε, απά 
ουἱ ὁ ἐλε αἵν.΄ (Αοἰδ χ. 10,11.) ΑΥ ἐπ6 ἐἴπια ἔμ Εἰρίδ:16 ἴο [6 ΟΟ]οββ᾽ 8 νν88 
τ (6 ῃ,, ταοϑὺ οὗ (Π6 νου] ἃ τα ἴπ οδθ ῃ ἀδτκηθβδ, δηα ἰπ αἰΐοῦ ἱρποόσγαποα οὗὨ 186 
ἴσα σα] σίου ; γαῖ ἰπ ἐπα Θρίβε}9 δι] ϑρθδκβ οὗ “ἐὲλδ ροδρεὶ τιολίοὐ τοαϑ ργοαολε( ἰο 
Ἔυεγῳ ογδαΐίμγο πηάετ' ἀραῦεπ. (( οἱ. 1. 23.) Ηδ οου]ὰ ποῖ τηϑδῃ ἴο δχροβα δἰ τηβοὶ 
ἴο π6 οἰιαγρο οὗὨἨ ραὶρδῦ]θ υπέσιι. [Ιπ 411} {μ686, δῃᾷὰ τδην 1 οδβοδ, Ὑ6 ΓΟΒΑΣΪΥ 
Δηἃ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ δδίρη ἃ πιοάϊβοα δοῆβα ἴο δυβοίαίβ ἴθύϊηϑ. ΓΏΘΤΘ 18 ΠΟ σοβδοὴ ΜὮΥ 
ἐπὴὶ ῬΠΊΒΟΙΡΙΘ οὗ ἰπίεγρσοίδιίίοῃ βθου]ὰ Ὀ6 με] ὰ ἰο ὈΘ6 παρ]! 8 }0]6 ἴο ἴδ ἰδίου οὗὨ 

6 ἀεἸαρο. 
ΦΎΒα αἰ ΒΊ σα 65 τὶς Ὀοδαῖ [86 1Ἰά68 οὗὨ ἃ τῃῖνογβαὶ ἀοίαρα, Ἰττοροος γον οὗ ρ60- 

Ἰορὶςα] ἀϊδβοονοσίθα, βανα ἱπάποθα ἸΔΩΥ ΘΧρΟδιΟΥΒ, ὈΟΓΝ δηοϊοθηϊ δηὰ τποάογῃ, ἴο 
θείαν ἐμαὶ ᾿ξ τὴδϑ {Ἰπ|ϊ64. 

“ἘἙνοη ἩΒΘῺ 6 ἴδκα (6 Ἰαγροβίὶ δδιϊπηδίθ οὐ ἐδ 8126 οὗ ὑμ6 δὐκ, 118 αἰ πη ῃ δ οἢ 8 6Χ- 
οἴυῆο {πΠ6 ϑαρροδι(ἴου {μα [ὃ σοη δ! πρα 8}} ἰδ δῃΐπλ8]8, απὰ {116 ἔθου ὨΘΟΘΒΒΟΓῪ ἴον ὑπο ἷγ 
Ῥγοϑογνυαίίοη. ὍΤδ6 ὨυΤΩΌΟΣ οὗὨ δρθοὶθϑ οὗ ὑδγσϑβιῦ 8] πηδιωπι δε ΔΙΟΠ6 8, οἢ. ἃ πιοά6- 
Ταῖο οδἱουϊδίίοη, δθουϊ βδευθη δυηῆγοα; δηὰ δϑ [6 οηΐοχοα 86 «τὶς ὈΥ͂ ραῖγχβ, [818 γίνοδ 
8 Ἰουγίδοη υπάγοα ἱπάϊνγίά 415. ὅϑοπιθ οὐ 18:6 8η1π|8}8 σογα οὐὗὁὨἉ σγοδὺ Ὀυ}κ. ὙΠ ΘΓΟ 
ΓΟ νῸ βρδοὶθβ οὗ ᾿ἰνηρ οἰ ορθδηΐϑ, ῬΓΟΌΔΘΔΌΪΥ βουθὴ Κὶπᾶβ οὗ σβὶποσοτοβ, Ὀθβι 69 
ΤΩΔΩΥ ρὶχαπίὶς δρϑοΐθϑ οὐἁἩ [Π6 οχ ἰσῖθ, οὗ ἄβδσ, δηίθίορεβ, ὅζο. [π δά πἴοη, τὸ ἢανα 
δὐουΐ ἴοαν ᾿ἹΒουβδῃα δβρθοΐθβ οὗ Ὀἰγάβ, δἴϊεσ ἀθάἀυοίίπρ' δαυδίϊο ἴον]β. Α.8 ἴο ἱπβθεῖβ, 
ἴθοΓα πιυϑὲ Ὀ6, δοοογάμηρ ἴο ἰδ6 Θϑιϊπηδίο οὗὨ 80]6 πδίυγα  δίϑ, δῦονο ὕνο δυπάγοά 
1βουϑαπὰ οὗ ἴθ. Τθδη πὸ μανὰ ἰο δηα ὈΪδοα [ὉΣ ἃ βυ οἴ ΘΠΟΥ οὗ ἰοοὰ. Τδο σδγ- 
ὨΪΝΟΣΩΘ πγοὉ ἃ τοαυΐγα δ ἈΠῚΡ]6 ΒΙΡΡΙΥ Οὗ ὑΓῸΥ. [ἢ 8οῃι6 ἰῃηϑίβῃσο ἴΠ6 8δί 866 
ποραρά ἴο Ὀ6 οὗ ἃ ἰϊπὰ πιο σου ὰ ΒΟΘΓΟΟΙΥ 6 δίογοὰ Ὁρ, Ὁ. μον οου]ά (116 δηϊ- 
Θαΐογβ Ὀ6 Ῥγχονίἀοὰ νῖἢ ὉΠ οἷν δηῖ- Β}}}8 ὃ 

“«ΑἹ] π6 ἀ! θῇ υ 168 ἀγα τοὶ ἰηνοϊ να πὰ ὑπ6 αποϑίϊοη οἵ δἀοαυδία δοσοπιηοάαί,οη. 
Αἰηουῖοα [88 ἰΐἴ9 ρϑου ΑΓ Δηΐπ1818, 8ὸ 8848 Νον Ηο]]δηὰ, δηὰ [Π6 βᾶπιθ οὐβοσνυδίϊοη 
ΔΡΡΪ 169 ἰο Αἰτγίςα πὰ Αϑ8,[α, δπὰ δουϑῃ (0 ἐμοῖς δαβοοίαιϑα ἰϑἰδπάὰβ, Μδάδζδβοαγ, αν, 
Βογπθο, ἄς. Ηοῦ πόσο [6 δηΐπηα δ ἰο ὈΘ ἰγαπδρογίθα ἔγοτα ἴμ686 σαρίοηβ δῃὰ 
Ὀδοὶς δραῖπ, δηὴ ΒΟ ογο ἴΠ6Ὺ ἴἰο πὰ {μοῖν Ῥσγόροῦ ἰοοὰ δπὰ ἰδιωρογαίισγα ὈῪ {86 
ὙΔΥΡ. ὨΙΒΙουϊεἶοθ τι ΕἸ ΡΙΥ ὑροῖ 8 ἴη6 ἸΟΠΡῸΣ ῬἯΧ ΠΟ, Β᾽ἀ6Γ 86 Βι 07]... ΜΈηΥ 
Ῥ͵απίβ που]ὰ Ὀ6 μὐριβὴμ τὴν ΟΥ̓ ἃ πιατγίηθ ἀ6] υρθ, 88 σΟγ ΔΙΠΪΥ 88 δηϊπιαΐβ, δηὰ σουϊὰ 
ΘΑΆ ΔΙ τοχαΐγ ἴο Ὀ6 δδο  ἰογθὰ ἔγοπι ἢ 5] ὑγδίευ. 
“1 ᾿κ ἔγυϑ 1πδὴ 41} 1686 οὈβίγισι οηβ σουϊὰ μΒᾶνα Ὀ66ῃ τοστηονθὰ ὈΥ τηΐγϑο]65. Α 

ταῖγδοϊα οουἹὰ Ὦδνα Ὀσοιρῶΐ [Π6 Δηΐπ|8}8 ἰοσ οί Βοῦ, δηὰ αὔθοσνεασαβ γϑϑιογοα {μην ἴο 
τΠποἷν Σοβροοῖϊνα ἀοηῃιδίηθ. Α πλΐγβοία οουἹὰ μαναὰ στοάυοορα {ποὶν ἀϊτηθηβίοῃβ, δηᾶ 
ταῦ ὧδ ὑμ6 πὶ 8118}} δπουρὶν ὕο Ὀ6 οσοηϊαίποα ἴῃ ἴΠ6 ἀσκ. .. .. ΑπΟΙΒΟΡ πλῖγβοὶα οουϊά 
Βανα βυρρίϊοὰ (6 δηΐτα]8 ἢ ΠΟΙ ὈΓΟΡΟΡ ἴοοά, οὐ ομδηρθὰ 1ποῖὶγ τοοάϑ οὗἁ 18 
δἰτοροῖμοσ. Βυὶ 186 βιιρροδβι(ίοῃ οὗἩ βυσῖ τ ΓΒ 0168 18 ΒΙΡΉΪΥ ᾿ρΡΓΟΌΔΌΪ6, ποῖ ἴο δ8Υ͂ 
ὑτονογοηῖ. ὙΠ Θη Ν᾽ 6 ἃγὰ σοηδιίηρ ἴΠ6 ῥγοάϊμίοσ οὗ {Π6 Βοδίμοη, γα ΔΓα δοσυϑίοιηοα 
ἴο ρΡοϊπὶ ουῦ ἐμοῖς δῖ οὗ δάϑαυδῖθ οὐ]θοῖ ---- [6] Ρ Δρρβγθηΐ υϑθ᾽ ββΒῃ 658; δηὰ Μ6 
Ουρι ποῖ ΓΑΒΆΪΥ ἴο Ἔχροβ {86 πιῖγβςἶθβ οὗ ϑογὶ ρίυγα ἴο 8 δ᾽ χλ} } 8. ΤΟΡΓΟδοἢ. 

“ΦἩ τὸ δάορὲ ἰδ ῥγίποὶρὶα Ὑϑιοὰ ϑοτρίατα {8617 δὸ ἀθοαυΐϊν σα! δα  !0}8 -- 
{8δδὺ ροηθγαὶ ἴΘΓΙῚΒ ΤΏΔῪ 6 υδοὰ Μ 1} ἃ [ἰπλ! θὰ 56Π86 --- ἴῃ 6 νι ῦο}6 δοσοιῃὶ 18 βαρ] 
δηᾷ οομῃϑἰδίθδηῖ. Α ἀοίυρε οὗ στοδὶ οχίδπὶ ἰηυπάδίοα [86 ἀγγ ἰδῃὰ. [ἢ σοδρθεοῖ ἰο 
τη, αι ἰὰ τδ8 ἀοδίσποὰ ἰ0 ῥΡυῃ ἰδὲ ἴον {μ6ῖν το π6 85, ̓ἢ Ὑγ88 ὉΠΊΎΘΣΒΔΙ, ἐχοορῖ- 

Δ τ 21} δηγιίηρ τλοσγο ογὸ χσοηυϊγοα ἴοὸ βου [86 ρμαγίΐ4] Ἰοσαίίοη οἵ δἰγά5, (Π6 (Ἰδἰαρδτοϑ 
ΔΙΟΒΙ ρΟΪδρὸ ταὶρδξ ὍὈ6 τηρητϊοηοα: οὗἁὨ ἔθ -8ὶχ ΒρΟΟΪ ΘΒ δῇοϊ ὉΥ Μτ. Ὠασπίη, ὈΤΘΠΙΥ - 
ἢνο ὑγοσα Ρδοι αν, ̓ μου ἢ ὈΘαυὶπρ 8 ΒΊΤΟῚΩ ΓΕβο  ]ΔηοῈ ἴ0 ΑἸλΟΓΊ Δ ΓΥ̓ΡΟΘ; δοίη τὰ 8 
ἍΘΓΟ ουοῃ ΠΟΠΗΠποά ἴο ρδεί οἶδ β δ πὰ 8 ; πὰ ἴα χα}]8, ὁπ6 οὗὨ ἴμ6 τηοβὶ νυ άο]γ- ἀἱδροτβοά 
[ἀτα}]} 168, ἀγα ρου στ, Βαϊ οη τπἰ8 ΘΟΙΡΑΓΔΕΥΘΙΥ τοσθηὶ νοϊοδηὶς ΚΤΟΌΡ, ΟΥ̓ 500 π|}.8 
ἀϊδβίαπι ἔγοιῃ ἴ86 σοκδὶ οὗ Ατηογίςβ, δυουγίΐης 5. ῬΟΟΏΪ ΔΓ, ὈΙΓὰΒ, ρἰδηΐβ, ΣΡ ]68, πὰ Πδβἢ, 
δηὰ ᾿που ἢ ἀπάογ τΠ6 δαυδίοτ, 81} μαυὸ δοῦοῦ σου τη. . . . Τ86 αἰ 5 ὙἹ υτοη οὗὨ δῃΐπ|8}5 
ἷθ συϊἀοὰ ὃν ἰαιννβ ἀπαίοροιβ ἴο ἴποβ86 ν εἰς τοραυϊαῖο ἴπὸ ἀϊδιγ θυτοπ οὐὗἨ ΡΪδπίβ, ἰπϑεοῖβ, 
ἤβῃοβ, δηὰ δἰγάβ. Ἐδοῖ σοπείποηξ, δηὰ εὐοη ἀἰϊβόγοης ρδαγίδ οὗ 16 βᾶπιθ σοπε ποπὲ, ΓΘ 
ἐΘηιΓ68 Οὗ Ζοο]ορίοαὶ ἔμ πι} 165, νυ ἰς ἢ ἤανο αἰαγβ οχἰίβιοὰ τἤογο, ἀηἃ ΠΟ ΒΟΓΘ οἶβο; δήθ ῇ 
στον Ὀεΐῃς δἰπιοϑὶ αἰννα 8 ρος ἔσδ!}γ ἀϊβοτγθηι ἔτοτα 81} οἱμογβ."--- ῬΏγβῖςδὶ ἙΘΟΡΤΑΡΒΥ, ὈΥ 
ΜατΥ ϑοιροσυ !ς, γοὶ. ᾿ϊ. ΡῈ. 210, 218. 



ὅ88 ΑΙογοὰ Ουπέγααϊοϊϊοπϑ ἰο Ῥ]ιϊϊοβορὴν 

πη ΟἾΪΥ Νοδῖι δὰ .εἷ8 ἔδυ ἶγ, ποτα 1ὑ μ᾽ οα86ἃ ἀοα ἰο Βρᾶσγὰ αἷϊνθβ.Ί ΑἸοτρ σῖδ 
{Π6 πὶ ΤΟΓΟ Ὀγοβουνθα β0 ἢ 8 η1Π18}8 ἃ8 ὝΟΓΟ τηοβὲ υβοίαϊ ἴ0 ἴμ6πι, δη ἃ βῃς ἢ 8.5 σγοτὸ 
διιοὰ ἴο ἔμ18] [86 ρυγροβεβ οὗ Ῥγονίάεδποα δίνουν (86 νγδίθγβ βιουϊὰ δανα τεεγρα - ̓-- 
80 ἰμαῦ (8 Ὦτ. Ργα διῶ μὴ8 τηοβῇ ὑγΌΪΥ τοπιατκοα), “ γ6 ἃτὰ Ἔχοποσαῖοα ἔγοια 
Βοῃγ6 Οἰμοσυνῖδα ᾿ὨΒΌρΟΓ ΌΪ6 αἰ ΒΘ 0168 1π παίαγαὶ ΒΙΒύΟΣΥ δπὰ σοοίοσγ. [7 50 τυῦοὶ 
ΟΥ̓ Βα φασί νγὰ8 ονοσῆήονοα ἃ8 νγϑ8 οσουρίοα ὈΥ [786 Βυπιδη τϑος, Ὀοίῃ {186 ΒΥ 5:0 δ]) 
δηᾶ (Π6 ΤΟΓᾺ] ὁπ48 οὗ ἰμαὺ δ ὰ]} νἱϑι δου Το δηβνογο." 5 ΤῊΪ8 αἷβὸ νγδβ {δὲ 
ορίπίοῃ ὋΣ {86 20] οσίηρ οιαϊηθηῦ Ὁ ]16 4] βοΒοὶαγβ, 4]} οὐ τβοπὶ τσσοῖα Ιοθσ Ὀείοτε 
ΔΏΥ αυσδίϊοη ἅτοβα Οἡ 86 δα )θοὶ οὗἩ 186 ἀοίτισα ἴῃ οοπβοαῦθηςθ οὗ ρεοϊοσίοαὶ ἀϊ3- 
Θυββ᾽ ΟΏ8, νἱΖ., Βίβῃορ 5: πσῆοοι", Μαίμον Ῥοοΐο", ὅθδῃ [μα ΟἸεγοῦ, ὅδ. Α. 15 8:}ςε 5, 
δηὰ 4. 6. Εοβοηι ον 7 : τοβα βοη, Εἰ. Ε', Ο. Βιοβοην 16 σ, ἴῃ 18 ϑοδοϊα οὐ τη. 
νἱϊ., [88 ρίνοη ἃ σοπἀοηβοὰ βίδίθπηθηΐ οὗὨἨ [88 τϑββοῃβ, βίοι Ἰηἀυσοὰ ἴπ6 πα )ογΥ 
οὗ σοποϊηθηίδὶ ὉΪΌΠ1ο 4] τυτὶῦουβ (0 τ 88 ἘΣ ΚΝ 6 δΔος6 468), δ (86 εἰοβο οὗ τὲ 
ΑΙ ΟΝ ἈρΊ οι οΘὨΐΌΤΥ, ἴο οοποϊυαὰα ὑμδὺ (86 ἀείυρεα αΙὰ ποῖ δχίθηά ἴο τ86 δπεῖγε 

ο᾿α6.5 
" ΤΠ δοϊϑῖνα 48 ἴ86 ργεοοάϊηρ ὕδοίβ δὰ οοπβι ΘΓ [1008 ἅΓ6, ὃ δ88 ΘΟ δεϊδσγαρίοδα 
(θαι ἴῃ νϑἷῃ) ἴο βοῦ δϑῖὰθ [6 Μοβδὶς παγταίϊνε οὐ ἰδ ἀδίισα ὈΥ νδτίουβ οὈ͵θοτίοπς 
ἀγάπη ἔγοιη ρα γβίοαὶ οὐϑοσυδίίοη. Τῆι, ; 

[1.1 [6 Βαθ Ῥδϑϑὴ αἰοιηρίοα ἴο 86ῖ δϑ]ὰθβ ἴπ6 Μοϑβϑδὶς Ὡδυταῖτο, ὈΥ ϑοῦιθ σῷ ατὲ9 
οὗ διιτχυΐγ, σοι (10 μ48 Ὀδθη δ]]ορθα) Ὄχἰβίθὰ ἴῃ [86 βίγαϊδ οὔ ἰῃς ἰᾶνβ οὐδ Μίουπι 
Φῖηα. Οουπὶ Βογοΐ, τονγαγ8 ἴῃ6 οΪο056 οὗ {86 οἰ ρσιύδοηια σοπίαγγ, δἰἐοτιρίθα ἴο 
Ῥτονϑ ὑπαΐ πιουππίδίη (0 Ὀ6 εἰσλέ ἐλοιβαπα γοᾶγβ οἱ, Ὀγ ἰδ6 αἰ Έγθηιϊ βίγαία οὐ αν 
ἀἰϊδοονογοά ᾿μογοίῃ : δηὰ ἴῃ 16 νδυ]ῖ8 δῃὰ ῥἱΐ8, βυπὶς ἴο ἃ στοδὶ ἀδρίϊι ἀθοιυς “5118, 
(6 ὕδηοη Εἰουρογο αἰδτιηοὰ ὑμαῖ βανθῃ βίσγαϊδ οὗ ἰανα βαὰ Ὀδθοῃ ἔουπά, οδοῖὴ νυ τἢ ἃ 
Βανι 6 ΟΥ̓ 8011 ρος ἱΐ, τ Β19ἢ} (86 δβϑυμμθα) πουὰ τοαυΐϊσο τὸ ᾿δουδβαημὰ γϑᾶγε ἰὸ 

᾿ Κιηρ᾽β Ῥυγίποὶρ]οβ οὐ Ἑδοϊορῦ οχρίδἰποᾶ δπὰ δρρὶ θὰ ἴῃ (ΠΟΙΡ ΣΟ] Δί Οἢ9 ἰὸ Ναίυγαὶ δηὰ 
Ἐονοδ]οὰ Βο]ϊ σίοπ, ΡὈ. 85---90. ϑδεοοπᾶ οἀϊτίοῃ. 

2 δ} 8 ΒοΙαιίοη δούτοθη [86 ΗΟΪΥ ϑοσὶ ρίυτοβ απὰ (ὐθοϊορίςοδὶ ϑοίθπος, Ρ. 271. 
8 ΤῊ ἡυάρτηοηὶ οὗὨ Βίδμορ 5:ΠἸηρῆσφοϊ (ἢγβιὲ ρυ Ὁ] δηθα ἰη 1668) ἰβ ματι] ΑΥΥ νυ] δε: 

- “Τ απηοῖ 866 ΔΗΥ͂ ὈΓρΡΘΠΪ ὨΘΟΘΒΒΙΙΥ, ἔγοιῃ ἴῃ0 ϑογρίαγο, ἰο αϑϑοσί ἴῃδὲ ἴῃς οοὰ ἀϊά 
Βργοϑὰ 1186] ονϑὺ 81} ἴπ6 ϑαγίαςο οὗἩ [6 θαυ. ὙΠαῖ 8]] τωδηκὶπᾶ ((πο86 ἴῃ τῆ δχὶς ὀχοοριεα) 
ὙνΟΓῸ ἀσδίσογοα ὮΥ ἰΐ 18 ποδί οογίδίη, δοοοσγάϊηρ ἴο ἴῃς δογίριιγοβ ὙΠΘη ἴπ6 οςοδἊίοη οἵ 
ἴη6 ἤοοὰ 5 ἐδ ΟΧΡΓΟΒ586ὰ .---- 4πά Οα δαιο (λαὶ ἐὰλε ιοϊσλοάπεε ΟΥ πιαρ τοαϑ στεαί Ὡροὶ ἐλὲ 
οαγίδ, απά ἰλαέ εὐονν ἱπιασίπαίίοη οΥ (λό ἰλουσλίβ οΥΓ ἀΐβ δεαγὲ τσας οπίῳ ουϊΐ εοπεπεαϊϊν. Απὰ (ἀξ 
Μωοτὰ «αἰά, 7 τοἱἱΐ αἀδαίγον πιαπ τσδοπι 7 λαυε ογεαίεα, ὕγοια (δε [πος οΓ αἷϊ ἰλε εαγίλ (τη. νὶ 
ὅ. 7.) -τ 'ς οουἹὰ ποῖ Ὀ6, [Π6η, ΔΩΥ͂ ραγίίουϊαῦ ἀοϊαρο οὗ 80 δ5118}} ἃ σΟΙΠΙΓΥ 88 ἢ αἰεείίπε 
ὙἸσἢ 18 ΠΟΥῸ ΘΧΡΥοδϑϑά, 88 δοῦθ ὮδγΥο τ ἀἰο]ΟΌΒΙΥ͂ Ἱπιαρίποὰ; ἴῸΓ γγὸ Βηὰ δὴ ππίρεγεαὶ εαγ- 
γωρίϊοι ἴῃ τὴ6 δύ ταθηςἰοηθα 858 ἴΠ6 οδδθ; 8ῃ ἀπίσεγϑαί ᾿πγοδίθηΐηρ Ὄροη 81} πηθη ἔον τἰιῖα 
οδιι86, δηὰ αἰἴογιναγὰβ δὴ μηΐυεγϑαὶ ἀεείγιοίίοπ Ἔχ ρτοβϑο, 88 [86 οὔδοϊ οὔ {18 θοοδ, “Ἵκά 
αἰϊ Μεεὴὶ ἀϊεὰ ἐλαὶ τιουδὰ ὡροὴ ἰδὲ δατίὰ, απὰὶ εὐετν πιαβ. «πὰ εὐεέγῳ ἰἰυϊπο ἐὐδείαδεος ας 
ἀεείγονεά ισλιος ισαϑ ρον ἴδε ὕαεε 97 (δὲ στοιριά,, δοιλ τκαᾶπ απαὰ οαζϊε, ἀπά ἰλε οτγεερίπς ἐλίπσε 
απά ἰλε γοιοὶ οὔ δε ἀεαύεπ; απά ἐλεν τοογε ἀεείγοψεαά ἥγοτα ἴλε εατίλ. «Αἀπά Νοαὺλ τοβαϊποά 
αἰΐυο, απά ἐλεν ἰλαΐ ιοοτο ισίὰ ἀἶπι ἑη ἰδε αγλ. (ὅση: Υἱὶ. 21. 238.) ὅ5ο, ἴΠ6η, ἴτ ἰ8 ἐτάοῆς τας 
1:6 βορὰ νῦδβ ὉΠΊΥΕΤΒΑ] α8 ἐο πιαπλὶπά, Ὀτὶ ἔγοσω τἤθηςα οἰ Πονγ8 ΠῸ πθοσοβαὶξν αἵ 41} οὐ βιϑεβογί- 
ἴῃς ἴΠ6 Πἰ νοΥβ ΕΥ̓ οὗἁὨ 1ξ δ5 ἴο ἴη6 ρΊοθβ οὐὨἩ 1Π6 οαγίῃ, ὉΠ|6 88 ἰὰ 06 βυ βίο ΠΕ} ῥγουεὰ τἢαὶ 
16 0186 οαυῖ νγα8 Ῥϑορὶϑᾶ Ὀοίογο τῆς βοοά, πψῃῖςἢ 1 ἀδδβραὶγ οὐ βϑοίῃηρφ ουοσ ργονοὰ. Απάὰ 
ὙΠΠ|δὺ ΓΟΆΒΟῚ ΟδΠ ἴπογα Ὀ6 ἴ0 Θχίθῃά ἴμ6 Βοοὰ Ὀογοηὰ ἴα οσοδαίοη οὐ ἰξ, νυ ς ἢ νγ88 ἐδε οοτ - 
γηρίίον οὗ πιαπλίπα ἢ"... “1 ρτδηῖ, 88 ἴδ ἃ8 ἴῃς βοοὰ οχιθηαοά, 81} τμ686" [1Π6 Ξε τιταὶ 
κΚιιὰδ οὗ Ὀ68518, σγϑορίηρ [Πϊηρβ, διὰ ἔοι ]8] “ εσὸ ἀοδϑιγσογυϑα; πὶ 1 866 πὸ γϑᾶβοῃ ἴὸ Ἔχιοινα 
1Π6 ἀρπιτιοζίοη οὗἩὨ [686 Ῥαγοηᾶ ἰπαὲ ΘΟΙΡΔ58 δηἃ βρδοθ οὗ βασι πο γο το ἰηδδθϊτοὰ; 
Ὀθοδιδ6 106 Ρυπίδτηθηΐ ἀροὴ 186 Ὀοββὶβ 88 οσοδδιοηθᾶ Ὁγ, Ὀὰϊ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 οοῃουπιίταπι 
στ, (86 ἀοδιγαοιίοη οὗὁὨ τηδηκιηὰ. Βαυῖ (1πΠ0 οοοαδίοη οὗ ἴἢ6 ἀοΐυραε θοΐηρ 186 δἷη οἵ τηδηι, 
ὙΠῸ τῦῶ8 ρα ηἰβηοὰ ἴῃ [Π|0 68818 ταὶ ΓΟ ἀρειγογθὰ [ὉΓ [ἰδ δα Κα, 88 γγὸ}}] δ8 ἴῃ ἈΪπι)66 1) 
ὙΠΟΓΟ [πὸ οσοαβίοη 88 Ποῖ, 88 ὙΠΟΓΟ 1Π6Γ6 ΓΟΙῸ ΔΠΙΠΏΔΙΒ δηὰ ΠΟ τῆθῃ, ζἤΘΓΘ 566 5 Πὺ 
ΠΟΟΟΒΒΙΥ οὗ οχίεπάϊηρ τ βοοᾶ {6 γ. 810 σοι Οτὶρίμοβ βδοτε, Ὀοοκ ἰἰϊ, σἢδρ. ἵν. 
βοοῖ. 3. ΡΡ. ὅ89, δ40. Ι,.οπάοῃ, 1668 (ΟΥ ῬΡ. 387, 8338. 1οπάοῃ, 1709; οὐ ογκβ, νοἹ. ἰἰ. 
ῬΡ. 337, 8338.) 

4 ῬοΙ͂Ὶ ϑγπορϑβἰ8 Οὐ σογιπὶ βασγογιτη, νοὶ]. 1 οο]. 98. ΤΘμἸηΐ, 1669. 
δ Μοϑὶ5 Ῥγορ ιοεῖα: [ἱ0τ] ααἰπαθθ.. . . ΟΧ ΤΥΔΏΒΙ ΔΙ Οη6 Φοληηΐϑ ΟἸοτὶςὶ, οὐτ οὐυδάδαι.. .. 

Οοπιπιθηϊδσίο, ΡΡ. 66 ---71. Απιριοϊ ἀδηνὶ, 1785. 
4 Ῥρηϊαϊουο δ, ἃ Φ. Α, Ῥδιμῖο ΡΡ. 60. 61. Ηκϊα, 1781. 
7.4. α. Ἐοβϑηση Ὁ Πογὶ Αἠλφαὶ ῥγίμμι ΕἸ] γῖβ Ηἰβιοτία, α Μοκα θη. ἱ, ἀοδοτγίρίδ, ΡΡ. 6. 

10---12. 71. Οἱπια,, 1776. 
5 Ὲ. Ες Ο. Βοβθηπῃ Ὡ]Π]ογὶ β΄. ΠΟ] 18. ἴῃ ν᾽ οἰυ5 Τοκίππηοπίαπι, ΓᾺΓΒ ἰ. ΡΡ. 92---94. 1 ρ5ϊ5, 1195. 
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δοσυπιυϊαία προὰ οδοῖ διγαΐαπι; δηα, ΓΟαδοηϊηρ ἴγοιῃ δηΔΙΟΩΎ, δα οαἰουϊαίοα (πα 
ΕἸ16 Ἰονγοϑὺ οὐὗἁἨ {656 δἰγαΐδ πιρβδέ ἤδνο ἤονσοὰ ἔγοιῃ (μὰ τωουπίδίη γυμγίδεη ἰλοιδαπα 
ψεαγε αρὸ ! 
ΑΝΘΉΎΕΞΒ. --- ΝΟΙἱηρ σὴ 6 τογα Ἰ]δοουβ (πδη 18 ἀγχυτηοηὶ, ἱ ̓ Ἰηἀοοὰ ᾿ς ἀ6- 

δοῦν ἴ0 Ὀ6 ἀϊχηιῆοα στ ([Π6 πᾶπιθ οὗἨἁ δὴ δγχυϊωθηῖ. ΕῸΥ, σθὸ κποτδ τ ἢδὶ 
σαυ5685 ἢδν6 ορογαῖθα ἴο ὐδρταῦν γοΪοϑηΐο ἜΡΓ ΡΟΏΒ δὖ ΥΟΥῪ ὑποαυδὶ] ροσοάβὴ 80 
845 Καρὺ ἃ τορι βῦοσ οὗ 1ὴ6 δγυρίϊοη8 ΟΥ̓ ΔΩΥ ρον του 81) [ὉΓΣ οπα ἱδβουδβαηὰ 
ὙΘΆΓΒ, ὕο ΒΑΥ Ποίδπς οὗ ἴὮσγθα οὐ ἔουν ἱμβουβαπὰ ἢ ΥΥ̓́ΒΟ σδῃ ΒΑῪ (δὶ 186 δἰσδία οὗ 
Θαγί τότ ἰογπιθὰ ἴῃ δαυλὶ ρογίοβ Ὁ Ὅῇα {1π)6 ἴῸΣ ἴΠ6 ἑογμδὕοη οὗἉ 186 ὑρροττηοδῖὶ 
ἀπ Ἰδὲ 15 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ποῖ ποτ, τυςἢ 1658 ἴΠ6 τοδρθοίϊνα ρουϊοὰβ οἵ ἐδ ἰονοῦ 
δίγαϊδβ. Οδο τϊρδΐ ξῶνγε Ὀδοῃ ΤΟΥ Θα ἰῃ ἃ γ6ΆΓ, ΔΠΟΙΠΟΓ 'πῃ 8 ΘοηαΓΥγ. Ὑπὸ ΡὨ1]1ο- 
ΒΟΡΏΟΥΒ ΔΌΟΥΘ ΠηΘηΟηΘα ΔΓΘ ψρυόϑον Ἰφπογδηῖ οὗ ἴπ6 οδυδα ΟὗἨ ΔΩΥ Οπ6 οὗὨ ἴμε80 
ΘΔΓΙΩΥ βίγαῖβ. ΤΌΘΥ Ὀυϊὰ οπ6 Ὠγροίμθ818 ἀροη δποίδοσ, δὰ ἰοὸ Ὀο ἑαυ ὑμ ον 80] 6 
διμυοηῦ τοαυο8 ΒΣΌΠΡΟΥΙ δ: 18} (μδῃ ἴο Ὀδ]ονα 8 τγαοϊθ. δι ἢ ἴῃ 8 τη ΐγϑοὶθ 
γοϑίδ ὩΡΟῺ ἰοδιϊ πον ; Ὀὰΐ (ΔἸ ἴῃ {6 ῖν βοοιηθ τωυϑὲ Ὀ6 οπιπάραά οἢ δὴ ὀχίσοπιθ 
ἀδῖγα ἴο ῥσονα ἃ (δἰδοβοοὰ. Βυῖ [6 δηδίοσυ, οὐ τος 1 85 Ὀδ6η αἰϊοταρίοα [0 
ὈυΠὰ τ86 Ὠγροιοδὶβ ᾿υδῖ τηρηϊίομοα, 15 οομ γδάϊοίθα ΟΥ̓ Δηοῖ Σ ΔΠΔΙΟΡΎ, ἣν ΒΙΘὮ ἰδ 
Κτουπάοα οἢ ποτα οογίδίη ἔδοίδ. - 
Ἔτη ἀπὰ ν᾽ εβυνίυϑ Γοβϑιῃ 0] 6 οδοῖ οὐδοῦ ἴῃ ἴ.6 σϑυδ68 {παι ρτοάυοα (μαὶγ Ἔτι ρ- 

τ΄οη8, ἴῃ ἴ86 παίυγα οΟὗὁὨ [πο ῖν ἰαναδ, δῃὰ ἰῇ (ἢ6 {Ππ|6 ΠΘΟΘΑΒΑΓΎ ἴο τη ο]]ονν ἴπο πὶ ἱπίο 
801} ἢν ἴον υοροϊδι οη. ΤΠΐβ Ὀοϊης δάπἰοὰ, ὙΠ ΐοΐ πο ΡΒ Οδορον νν}}} ἄθηγ, [8 
δπου ΒδουρογοΒ ΘΠΔΙΟΩΣΥ ὙΠ} ῥύονθ }υδὺ ποιμΐπρ δῇ 4]]. 6 68 ῥγοάυςβ πη 
ἰῃδίδῃποο οὗ σεσέπ ἀἰβδγοηῖ ἰανδδ, τὶ ἐπέθγ)ζασεπί εἰσαία ο7 υορείαδίο εαγίλ, ἩὨϊοὰ 
Βανα βονοὰ ἔγοαι Μουπὺ ᾽ εβδυνίυδ Ἡϊ τη [ἢ 6 6, ποῖ οὗ 7ομγίεεη ἰλοιδαπά, Ὀυὶ 
οὗ δον αὶ 6588 (δὴ γοιγίδεπ λαπαγεα ψϑαγ; ἴΟΥ ἴθ, δοοογαϊῃρ Ὁ ΟἿΤΓ ΔΗΒΙΟΡΎ, 
ἃ δἰγαίυσμι Οὗ ἰδυύα ΤΥ ὍὉ6 σογογοὰ Ἡ] 1 νοροίδὈϊα 801] ἰῃ δϑοαυϊ ἐιοο λειπαγεα απὰ 
ψεαγε, Ἰπϑίθδα οὗ τοαυϊγίηρσ ὕπο τπουϑαπὰ [0 μδὶ ρυσροβϑθ. Τὸ δγυρίΐοη οἵ ε- 
διυνί 8, ΜὨΐσα ἀοδιγογοὰ Ἡοτουϊδηθαπι δπὰ Ῥοπιροῖϊ, 16 σγοπάἀογοα δ81}}} τῆογθ οα]6- 
Ὀγδῖθὰ ὈΥ {π6 ἀθαί οὔ [86 οἰάοσ ΡΙΙηγ, τοοογάθα 1η [ιΐ8 ΠΟΡΉΘΥ 5 ἰο(ἰοΓ ἰο Τδείιυ. 
ΤῊΐβ Ἄνθη Βδρροποᾶ ἃ. Ὁ. 79; Ὀυῦ τνὸ δζα Ἰῃϊοστηθὰ ὈΥ ὑπαυθβι] 806 δυϊδοσῖγ " 
ταῦ 18)6 τηδιῦοσ ὙΠΟ οονοῦβ Ηδγουϊδηθυπι 18 ποῦ ἰ86 ρῥγοάυοε οὗ ὁῃ6 ογυρείοη 
ΟἾΪΥ, ἴοσ ἴμογθ ἃτα αὐϊάδθηϊ τλλσκβ, [πδῦ [86 τηδίῦοσ οὗἁ σίσ ΘγΌρ[Ϊοπ8 88 ἰδκοη 
118 σοι ΓΒ6 ΟΥ̓́ΣΣ ἰμδὺ ὙΒΙΟΝ 1165 ἱτατηοα αύο! Υ οὐοσ (ἢ ἴον, πὰ δι ἢ τν 85 ἴΠπ6 σαυκὸ 
ΟΥ̓ 118 ἀοδίγυοσίίοη : δπὰ (8686 βίταϊα τὸ οἱἴποῦ οὗ ἰανὰ οἵ οὔ Ὀυγηὶ ταδίζου, τοϊέλ πυεῖν8 
ΟΓ φοοά εοἱἱ δείιοεεα. ὙΘμσο ἰδ 18 δυϊάθηϊξ, ἢ ἢ τ μδὺὶ 6856 ἃ ἐϊζζίε αἰξεπίϊοπ διὰ 
ἴῆογθϑϑθ οὗἉ κπονίθάρα ΤΔΥ Γϑίηουα ἃ στεαῖ ἀπ ου}1γ.3 
[1 “Τα εἶχα οὗ ἴ6 αὐὶς [8 ὕθοη δορὰ δ8 αυϊϊα ᾿πβυθῆοϊοηξ ἰο οοπίδιη (ἢ 6 

ΔΗ Πα 15 δὰ ἐποὶν ἡοοὰ. Βαϊ 118 οὈ͵δοοιο ονουϊοοῖκϑ [Π6 πἰαϊοπιοηῖ {μδὲ (ἢ 6586 
Δι 415 ορα ὈὉτουρῶὶ ἰοροῖθο νυ ὉΥ τΐγϑοὶα ; {πδὺ [Π|6 αγὶς νγ88 Ῥεέρητοῦ υπάον Ὠινῖη8 
ἀϊγοοιϊίοη [δαὶ τδουρὰ [ἢὯ6 ὨυπλῦΟΓ ΟΥ̓ δηΐπ)8}8 15 ἰασζο, γοῦ ὈΥ͂ (δ {Π|6 ρτοδίοσ ρμαγὶ 
οὔ το ἅττα ΘΟΠΙΡΑΓΔΌΥΟΘΙΥ 51 8]}}: ἱπαῦ ἰῃ ἃ βίϑίθ οἱ οοῃβηριηθηῦ ἴῃ [86 ατὶς {ΠῸῪ 
πουϊὰ τεαυΐγα πιυοῖ 1688 ἑοοὰ δὴ σμθῃ ἴγοο:; ἰδὲ τηδηγ οὗ ἴδθπὶ που]ὰ Ὁ6 ἴῃ 8 
ἰοΥγρ!ὰ βἰδίθ, δπὰ 4}} οὔ ἴβοι 80 ᾿Ἰπδυσπορα ὈΥ 186 πον ῬΟνΤΟΡ οὗ (86 ΟΥ̓ΘΔΙΟΣ 85 ἴο 
ποθ (86 εἰγουπιϑίαδποοθ ἴῃ ὙγὶοΒ ΠΟΥ τΟΤα Ὀἰδοθα. Μίγβοϊο 'β δ] οροθὰ ἴο δοοουπὺ 
ἴον (Βα σοὶ. ὙΝΒΟΙΒΟΣ 411} 1.6 δροςΐθβ οὗ δῃηΐπλ}8 ΠΟῪ ΚΗΘ 6ΓῸ ὕπο οὐ ποῖ 
σαηηοῖ Ὀ6 ἀοἰογτηϊηοα ὈΥ̓ ΔΩγ οΔΙουϊαιίοηδ οὗ [8 σαρδςοῖγ οὗἁὨ {8:6 ἃὐῖκ ; δίῃοθ ΠῸ οῃ6 
οδΠ ΒΥ ΠΟΙ͂ ΤΏΔΩΥ ἴζ οουὰ ΟΥ οουἹὰ ποὶ οοηϊαίῃ πῦθῃ ἐπ6 Οτοδίοσ ᾿ἱπιοσίογοα ἴὸ 
8 Κα 1 ἰδ ἰπβιγυπηθηξ ΓῸΓ Ῥγοβϑοσνιηρ ὈΟΪῈ τάδ δηα (86 δηϊτ}815.᾽" ὃ 

3. Α8 [16 βᾶπιθ σϑιδ6β τηιδῦ αἰσσαυθ ὑγοάιιοθ {ῃ6 βϑηηθ οἴδοίβ 10 18 
οδ]θοϊθ 88 8) δΟβγα Υ ἴῃ [86 Μοβαϊο Ὠἰβίοτυ ((ἀβῃ. ἰχ. 18.) ἴο βρϑαῖκ 
οὗ 16 γαῖ ΟΥ 88 ἔοστηϑά αὔἴεν ἴπ6 βοοά, δῃὰ 88 {86 βῖζτι οἵ ἃ οονεῃδηῖ 
ἐβεη ταϑᾶθ ; Ὀδϑοβδιβο, 88 ὑμαῦ ὈΒΟΠΟΙ ΘΠ ΟΣ ΤΟΒι (8 ἔγομι {6 ἱτηγι 4 0]6 
Ἰανν8 οὗ 186 τοίγδοϊίου δῃα στοβοοίίοη οὗ [16 βιι π᾿ Β ΓΒ ΟἹ ἄγορβ οὗ [8]}- 
ἴῃς ταὶῃ, 1 18 σογίδιη ὑπαὶ ἴΠ6 ΤΑΪΠΡΟΥ ταδὶ πᾶν ὈΘΘῺ ΟΟΟἈΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 
Ἀν, ΤΠ ΎΝΝ, ἔγοπι [π6 ὈορΊππῖηρ οὗἨ [86 ποῦ]. 

᾿ ϑ'ν Ὕ. Ηδπιϊτοπ᾿Β οτγδτῖκβ οἡ ἴΠ6 Νδίυγο οὗ πο 501] οὔ ΝΑ Ρ]ε5 δπὰ ἰ18 ΠΥ, ἱπ 
εἶα ῬΙ]οδορ οι] Τδηβαςιοπβ οἵ ἴῃς ΒΟΥ] δος οίγ, τοὶ, ἱχὶ. Ὁ. 7. 

3. Βρ. Υ̓αἴδοπβ ΑΡΟΪΟσΥ ἴοσ ΟἸ γι: ΔΉ Υ, ἴῃ ΤΕΡΙΥ ἴο αἰ ο, Ρῃ. 255---268. 1οπάοῃ, 
1776; οἵ ῬΡ. 15]--- 156. οὗ ἴ8ο ϑνο. οὐἀϊίοη. Ἰωοπάου, 1806. 

Πεάίυτά 8 Ηοὶγ δεγρίατο γοτιβεά, Ρ. 9ὅ 
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ΑΚΝΕΎΕΕ. --- Βαὲ (86 οΥἱρίπαὶ ἀοθ8 ποῦ ΒᾺ 0 {Ππ|ῶ{ (ἀοῇ 8βοὺ {86 ταϊηον τη ἐπο οεἰουάμ. 
ΤΟ πογὰ ἱγαπβίαίοα, 7 ὧο 88τ πῖν δοισ ἐπ ἰλθ οἰοικῖ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 (88 ᾿Ἰπάθεά τς Ουρι τὸ 
Ὀ6) τοπάδγβα, σῖι σγθαῦ ῥτορτγίοῦγ, 7 ἀὁ ΑΡΡΟΙΝΤ πιὰ δοῖο ἐπ ἐὰδ οἱομαῖ,, ἐο δὲ α ὠφὰ 
ΟΣ ἐολόπ ὁ ἐλε σουεπαπί δείισοοπ πιὸ απὰ ἰδ6 εατίλ; ἀπα ἃ δὲ εβίρῃ ἐὺ σογίβιγ πὰς, 
Ὀθοδυβα [06 ρδιγ σοὺ πον (μδαὺ ἰῃογο ΠΟΥΘΥ ΜΆΒ, ΠΟΙ ΟΥ̓ΟΥ σδῃ Ὁ6, 8 χαϊη ον, Ὀαὶ 
ΜΏ6Π ἔποΓα 15 Β ΠΒῃ 6 83 Ὑγ6}} 88 σαὶ. “" Υ̓ Ὠαῦ Ῥυγθοβα ὑΠπθη πῶϑ ϑοσνοα ὃγ ἴδὸ 
ταϊθον ἢ ΤΠ ΟΣῪ Ὀοδὺ ργροβα, δὸ νὰ }} αχργββθὰ Ὀγ {86 βδογρὰ Ὠϊβί οσίαῃ, τ β ρα 
6 Τοργοβθηΐβ σοα 88 βαγίῃρ, Τλὶν ἐδ ἐλε ἰοΐλθπ οΥ ἰλ6 οουσπαλπί, ιολίοκ 7 ἐσεῖξ πιαὰε 
δείωθοπ πιὸ πὰ ψομ, απά εοὐοῦῳ ἰϊοίπῳ ογοαΐιγα ἰλαΐ ἐδ υυἱίλ ψοι, ἘῸΒ ῬΈΒΡΕτται, 
ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝΟ; [ὉΓ παδίυγαὶ! δηιϊ ᾿μδηϊπλαίθ ΟὈ]θοῖϑ, --- δυο 88 Ν᾿ γ8 δὰ ᾿θδρ6 οὗ 
δί 068, --- ΘΓΘ οοηδίἀοχοα 848 ἰοίκοηδ, δηά ὄυθ ἃ Κιπὰ οὗ πιΐμθδβοβ, ἰὰ {6 σου τϑςοῖς 
οὔ 41} {86 οἰν! 6 ἃ παίϊομβ οὐ σοιιοία ἀπ αυϊγ. ΟΥ̓ (8198 πὸ μᾶνθ βουσὶ ἱπβίδποθβ 
ἴῃ 186 ὈοΟΙΒ οὗ 6 ΟΙΪὰ Τοβίβιηθηξ, Ὀυῦ ΒΌΓΘΙΥ ποῖ ΟἿΘ 80 Δρροακίίε 88 μδΐῖ οὗ δε 
ταὶ ρον. Νοδὴ δὰ 18 βοὴ8 υπάου θα Υ ΠΟΎΣ, -το ΙΒ. Ὁ 186 βοίθβῃςα οὗ [86 
δηςο ]ανίδη ποσὶ ἃ, οὐ ΕΥ̓͂ (86 ἱτηπηθ Ἰαθ ἰθδοβίησ οὗ (ὐοά, --- (ἰΒαῇ [6 ταῖ ον 5 ἃ 
ΡΒ γϑίοδὶ ὑργοοῖῦ, 88 ἰοῃβ δ ἰὺ 18 βθθῃ, [μδὺ ἃ ζϑῆσσαὶ ἀοϊυρα ἰ6 ποῦ ἰο Ὀ6 ἀγεδήδὰ: 
δηὰ (Βογοίογο, 1 ὑμοῖν τϊηάβ, Α]]οὰ τ ἢ} ὕθῦτοῦ πὰ δϑίοηβῃπηθηῦ δὲ μας μον δὰ 
Θϑοαροα, ϑβουϊὰ δνδὺ βανα Ὀθοοπια ΘΑΥΓΠΥ Δρργθβθηβῖνα οὗ ἃ δαϊοσα ἡδίραε ον τε 
βσυῦ οὐ 786 Ὀονγ του]ὰ ἱτωμηθαϊαίοὶυ ἀϊβϑιραῖθ {μοῖν ἴδασβ. Ἴδα βοίθῃος οὗ ΝοδΒ 
δηὰ [18 80η8, ἡ 810} ἐδυρμῦ Θὰ 086 ΡὨγϑίοαὶ σοηπθοίίοῃ οὗὨ [86 βίβη, δηὰ τῃς ἐδίησ 
βίη ῇοά, νὰ8 βοοὺὴ Ἰοβὲ, πῖτ οἴμονῦ ὑγαϊῃ8 οὗ ΤΟΣ ᾿προγίϑησο, θη {δΒὸῖγ ἀς- 
βοθηἀδηΐβ ΓΟ δοαί[ογοὰ ἴῃ βι}8}} ἰγἱῦ68 ουϑῦ [6 ἔλοα οἵ 186 νσβο]α φασί: Ὁ τὲ 
ΓΟΠΊΘΙΔΌΤΓΔΩςΟ οὗ ἴμ6 Ηοοά, 88 Μ6]] ἃ8 δοίη σοηΐαδβοα ποίϊομϑ οὗ ἴΠ6 γβδίπθονν Ὀεΐϊηρ ἃ 
Κιπὰ οὗ ἱπξογπιαίίοη ἔγοτῃ ἴμ6 ροάβ 0 τηθῃ, Ἀρρθαῦ ἴο ἴᾶνθ Ὀθθὴ ργοβογυθα ὈΥ ἴσαάι- 
(ἸΟΏ διῃοὴρ 811 ὨδΔΙΟῺ8: δπᾶὰ ἱβουδβαηὰβ οὗ ριοιϑ (τ δίϊδῃβ, σι πουϊ Κποντηρ δῶν 
τπΐηρς οὗ [86 ρΒγβῖοαὶ σϑι868 οὗ [86 ταϊῃθον, οοηδίἀ ον ἰδ δ [815 ἀαγ 85 ἃ ἰόκοη, δυο 
“μπῇ ἃ ρίοάχα (88 ἰῃ σα ἰζ 18), (Βαῦ μ6 φαγί ΜΠ ποὺ δρδίη Ὀ8 ἀοβίσογοι ὃ α 
ἀοϊυρο."} 

4, Τῇ 411 τωδηκιπα βρύδηρ ἴσοιῃ Νοαΐ, {π6 βϑοοπᾶ ᾿αῆαον οΥ̓͂ (86 
Ὠυϊηϑη ΣΆ66, 10 18 Ἰπ) ΡΟΒΒ10]6 ἴο δοοουπῦ ἴῸΓ {16 οτἱσίῃ οὗ [Π6 δέαοίε, τ 
1Π6 ῬΔΙΓΔΓΟΙ δηα ἢ18 16 Ὑ6͵Θ τολέξο. 

ΑΝΒΎΓΕΕ. --- Βαΐ 1819 αἸΒΈΣΘποα ἰὴ σΟ]ουΡ ἀοα8 ποὺ ἱμναι!ἀδίθ (86 παγταῖϊνο οἵ 
Μόοβοβ: ἴον ἴὑ 88 Ὀθθὴ αϑοοσίδιποὰ ὑπαὺ ἐδα ἱπδισδηςο οὗ οἰ τδῖο, δηὰ ἴῃ Ιοςδὶ εἰτ- 
ουπιβίδηποσβ οὗ δἷτ, δίθυ, ἴ0οά, ουβίομπιϑ, ὅζο. ᾶχὸ βυ δοϊοηῦ ὑοὸ δοσουηΐ Ὁ (86 ἀϊΞς- 
Β᾽ ΤᾺ ΠΑΥὙ  ὨΙΟΒ 18 ἀἰβοουθγθα ἰὴ {86 ἀρρθάγϑηςα οὗ ἀἰβαγεηὺ παϊϊοηϑ. 1{ ἀοξς, ἰάκεη 
ἴο 186 ἰτιρ!ἃ ΖΟΠΘ, ΕΟ ΒΏΔΩΡΎ ; διὰ κι δῆδθορ, ἰγαηβροσίθα ἴο ἴδ ἰογτὶ ἃ ζοπο, 6χ- 
σμδηρα ὑπο ὶγ οοἱ ἰὺΣ Βαῖτ, ΜὙΏΥ ΠΔῪ ποὺ (16 τάδ δροοΐθβ στϑάυδ!]γ ραγίαϊα οὗ 
186 ἱπῆπθποα οὗ οἰπηαΐα ἢ ἃ8 Θχροῦ θη66 Βμονθ (μδϊ 1 ἀο68.2 

Μδῃ νγ88 οσιηδα ἴο γϑβί 6 ἰῃ 41} οἱ πιαΐθϑ. “" Μϑη,᾿" 58 ἴδ διπλϊηθηῦ δία γα] ϑξ, 
Βυβόοπ, τὸ γὰ8 ΟΥ̓ 0 τηθᾶῃ8 ἃ Ὀϊσοῦ ἴῃ ἵδνουῦ οὗ (μα δοτιρίασα δἰβίοσγ, “τοι σὰ 
ιολίίο ἴθ ΕΌΤΟΡΘ, δίασἑ ἷῃὰ Αἴτίοδ ὃ, ψοίοισ ἴῃ Αϑϊ4, δῃὰ γε ἰπ Διοσίοδ, ἰδ 81}}} τὰ 
ΒΆΙΩΘ ΔηΪΠ18], ἰηρθα ΟὨΪΥ σ 1 ὑμ6 οοἰουΓ οὗἉὨ 186 οἰ!πιδῖ6. ΥΥ̓ Βοσγὰ [88 μι6δῇ 18 θοχοθϑ- 

1 Βρ. ΟἸοἱ᾿Β εἀϊέοη οἵἩ ϑιδοκῆῃουϑο᾽ Β Η!βίοσυ οὐ ἴ86 Β10]6, νοὶ]. ἱ, Ρ. 904. ποίδϑ. 
5 ΤΏ ὑθϑΕ ΠΟΥ͂ οὗ ΜΙ, 9 Ῥάᾶρεϑ, Ὑ}0 ἰπιβ6] ἢ ἐχρογίεπορὰ [8 ϊ8 οἴδησο, ἰΒ ραγ συν 

ὙΟΤΙὮΥ οὐὗἩ ποῖῖςθ. [Ι͂π ἢΪ8 Τγανθὶβ τουπὰ [86  οσὶ ἃ, ἀυσίηρ τΠ6 γοδγβ 1767.---1 771, ἐρϑακίης 
οὗ πἷϑ ραββαρα οὐδὸν ἴῃ6 ατοαῖ ])οϑογί, ἢ δᾶγβ, " ΤῊς Αὐδῦ8, γὴο τοαυθηΐ [6 πὰ α]6 οΥ̓ τὰδ 
Πεβογῖ, Βαᾶνα {Π6Γ ᾿δΙν δἰπγοβὶ ἴτε θὰ, ἥηο, δπὰ οὗ 186 88Π16 Ὡδίῃτο 88 [Πδὲ οὗ τὴ ποζτοςβ " 
[1πδἰ 5, γοο  γ]. ““ϑυτίης ἴπ6 δῃοτὶ ρετὶοὰ οὗὨ ΤΥ Ρθδδδίο, ΤΥ ΟΥ̓ μδὶγ ὈΘΟδΙΔΘ ποτὰ ἀτγ 
διὰ ἀκ] οδῖο; δηά, γοοοϊνηρ πο ΠΟυΓἰ δ πηοιῦ ἔοτ τνϑηΐ οὗὨ ρογβρί γαϊίομ, βῃοτοὰ ἃ ᾿Ἰθηάθηου ἴο 
Δι8511Ππ|0 [86 Βατὴς {Ὑ]22] ὦ Δρροάγαηοο, ΜΙΩΩϊ ποῖ {16 ἔτγΙΖ 2 ἃ ΔΡρΘδγϑησΘ, ἴπ6 Θηεῖγο ἕαϊ το οὗ 
τηοϊβίυγο, ἐπα (ἢ6 οχοθϑϑῖνο ἢραῖζ οὗἁὨ 16 οἰϊπχαῖο ψἢΐϊοἢ οσοδδιοποά ἱξ, δανα Ὀδαη ἴδ οδὶοῦ 
σδιι80 οἵ ἴΠδὲ {γἰ2 2] ηρ ῦ ΜΥ Ὀ]οοα νγγ88 ὈδοοΙλ6 ΟΧΙΓΟΠιΘΙγΥ Αγ, δη ἃ τὴΥ οοτηρίοχίου ἀϊβογοὰ 
ω ̓π116 ἥγοπι τπδὲ οἵὗὁἨ ἃ Ηϊπάοο οὐ δὴ Ατδῦ." Ὑογᾶροθ διιϊουῦ ἀὰ Μοηάο, ἰοχῃ. ἱ. Ρ. 307. 

ἌΧΣ18, 1782. 
5. Βίαοκ 15 ποῖ 116 οο]ουγ οὗἁὨ [ἢ πορτοὸ σθθη ἢγβὺ Ὀοσῃ. [Ὁ 8 ἃ ΓΕΙΛΑΥΚΔΌ]Θ ἔδοϊ ἰδὲ [86 

ΠΟρΤῸ ἰηΐδηϊ ΘΟΠ168 ἰηΐο [Π6 νοῦ] ὰ ΗΙΤΈ, ΟἿΪΥ ΥἱὮ ἃ γον 5 σα, πὰ ἐμδὶ ἰὲ Ὀσοοπγ65 
ῬΓΟΣΤΟΒΒΙΥΘΙΥ͂ ἀάγΚΟΥ, ἀΠ0}} 106 ἰοηῖῃ ἀδγ, τμθὴ 1 18 ῬΟΓΙΘΟΙΥ ὈΪΔοκ, Οἱ} }ἰό, ὕογασε ἃ 
Τοιιδιιεῖοο, ἴοπι. Ἰ. Ρ. 6ὅ. ῬαΓὶΒβ, 1880. 

ἐπ δ) νενσίε (δἰνιδλγενύδνεδ ας ὗν Το ςκας----..-..- - πα 



“πὰ ἐλε Ναέωγε 9. Τἰΐπυς. δὅ9] 

δἶνο, 886 ἰη Οὔἶποα δηὰ ϑοποραὶ, (86 ΕΡε ὍΤΘ ῬΘΓΙΘΟΙΪΥ ὈΪδοῖς ἢ ἩΒΟΓΘ 1688 Ἔχοθδ- 
Βῖνθ, 858 ἰῃ ΑὈγεβϑι δ, [86 ῬΘΟΡΪΘ ΓΘ 1688 ὈΪδοῖκ; ἩΒΟΤΘ 1 18 ΤἸΊΟΓΟ ἰοιηρογαῖθ, 88 ἱπ 
ΒΒΑΓΌΔΣΥ δηὰ Ατδῦϊδ, [ΠΟΥ 8.6Ὲ ὈΓΣΟΎΤΗ ; δπα ὙΠΟΓΟ τη], 85 ἰῃ ΕἸΤΟΡΟ δηὰ ἴῃ 1,6 880 
Αδῖδ, [86 δζὸ ἔδίγ.᾿" [1ἡ ΣΙ ΒΟΥ οοττορογδὥοη οὗ ἴδ6 ἰηήμποηςσα οὗ οἰ πιδίθ οὴ (ἢ 
δυτηδὴ οομιρίοχίοΏ, ὙΓΘ ΤΩΔῪ Ταιηαγὶ,, ἰΒαὺ ὑμ6 6 ͵ϑ 8 ΠΟΪΟΩΥ οἵ 7επϑ, το Βαανα Ὀθθῃ 
βειεἀ αἱ ΟΟςδΐη οα ἴπ6 Μαϊδῦδν οοδϑὺ ἔτομλ ἃ ὙΘΣῪ σαμιοὶθ ροτὶοα, οὔ νος {86 
Βανυο Ἰοδὲ {89 Ἰϑϑιθοσυ. Ὑδουδὰ ΟΥἸ  ΊΏΔΙΥ ἃ ἔαΐσ Ῥθορ]ς ἔγομπι Ῥα]θδίϊπθ, δηὰ ἴγοτλ 
1Ποῖν ουδίοτϑ ὑγοδοσυὶηρ ᾿ΠΟΙΏΒΟΪν 65 ἀμ χα, (ΠΟΥ ΑΓ ΠΟῪ ὈΘΟΟΙ)Θ δὲ Ὀἱδοὶ 85 106 
οὐδοῦ Μαιδραδγίδηδ, Ὑ8Ὸ 8.6 ϑΟΆγΟΟΪΥ ἃ δ8δὰθ Ἰρδίον (πη ἐδ6 περτοοῦβ οὗ Ο υἱποα, 
Βεηΐη, οσ ΑὩροίδβ. Αἱ Οδγυίοη, αἷδο, (88 Ῥοσίωιρυεθα, τᾶο βοϊ]οὰ ἔμογα ΟὨΪΥ 8 6} 
οοηίυγο8 ΔρΡῸ, δ΄ Ὀθοοῖθ δέαολεν ἰμδὴ (δ6 πδίϊνοϑθ: δηὰ τὴ Ῥογίυχιοδο, τ8ὸ 
ϑ6 Ό 16 ΠΘΑΣ (06 Μαπάϊηροοσδ, δρουῖ ἰδσεο Βυηάγοα γόδγβ δίῃοθ, αἰ ν δὸ {ἰπι|6 ἔγοτλ 
δ οπὶ δα ἴο Ὀ6 6416 πέρτοσδ, ἩίοΣ ΓΠΘΥ ταδὶ 89 ἃ Πρ ἱπαϊρτῖγ. 
Ι ββογῖ, ἴο δάορὶ ἴπ6 τρϑιβογδθα σοροϊυδίου οὗ ἐδ ἱπάοίδιί ρα θ]α ῬΒΙοδορθον 

δΌονα οἰἑοὰ (πο ἀοάπορα ἰδ αὖον ἃ τοϊμυΐθ ἰηαυΐγγ ἔγουι ἃ ργτϑδὶ πυροῦ οὗ [6 
Ὀαδὶ δἰἰεδίβαὰ ΟὈδοσυ δ οῃδ): --- “ ΕἼΟΙΙῚ ΘΥΕΣῪ οἰγουτηδίαποο ῥγοοῦ πιδῪ ὃς οδίδὶποά, 
τπδὴ τηδηκίπὰ ὅτ ποέ οοιῃροβϑα οὗ βρϑοῖθβ δδϑϑη }}γ ἀἰβεγοης ἴγοτῃ οδοὶ οἱδοσ: 
τι, οἡ 186 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, {Π6ΓΘ ὙΓΔ8 ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙγ Ὀαῦ οπα ἱπάϊνίάλιΑ} εροςΐα8 οἵἁ πηϑθῃ, τ δἰ οὶ, 
ἴλας Ὀοὶηα πλυ} 0} 0]1οὰ δηὰ ἀἰδιιφοὰ οΥὐον (86 Ἡϊοὶθ δυγίβοοσ οὐὗὨἨ ἔθ φαγί, υπάογνεθηΐ 
γδυίΐουβ σὔβηροδ, ΠῸστ ἴδ6 ἱηθυσηοο οὗ οἰ παρ, ἤτοι 86 αἰ βΌΤοης 6 οἵ Ἰοοὰ δπὰ 186 
τηοὰο οὗἉ Ἰϊνίπρ, ἤγου ϑρίἀδιιῖοαὶ ἀἰϑοσάθγβ, δα ]80 ἔγοπι (86 ἰηϊοτταϊχίυτθ, ναγὶοὰ αὐ 
ἐπβηιίκπι, οΥὗἨὨ Ἰηά ἐν! ΤΏΟΓΟ ΟΥ̓ 1618 ΓΟΘΟΙΔ Πρ ΘΔοῖ ΟἾΒΟΥ ἢ {π6ΐ (666 Δ᾽ ἰοται '0Π8 
ἬΘΓΟ δὶ ἤγαϊ [686 σοπαιογαῦΐθ, δπὰ οοπβηδὰ ἴο ἱπαϊνίάυαϊδ; ἰμδὲ δἴογνγαγάβ, ἔγοτα 
86 οοπεἱπυοραᾶ δοίϊοη οὗ 186 δῦοτυτθ οϑῦθοβδ ὈθοΟΟ δ᾽ ΤΏΟΓΘ ΘΓᾺΪ, ΤΏΟΣΘ δ6}}810}]6, 
δηὰ ποσὰ ἄχοϑα, [86 οστηθα υδγιϑίῖθβ οὗ [86 δροοΐοδ; δηὰ ἔξει 1656 γαγὶθιΐθϑ ἤδνθ 
Ὀδδη δηΐς 5}}}} ὅτ ρεγροίυδιίθα ἴγτοῃ) σοπογδίίοῃ ἰὸ ρϑῃθγβοη, ἴῃ [86 ΒΔΠῚ6 ἸὩΒΠΏΘΓΡ 
88 σαογίαϊη αἀἰδογάοσβ δηὰ οογίδὶπ τη δ ἷθθ Ρ888 ἴζοσω δ ἰο τοῖν ΟΕ] άγοη." 
Απποῦς 41} (δὲ ἀϊνογεϊβοα {γἰῦ68 ἯδῸὸ δ επάον θὰ 1} γθαβϑοῦ δῃὰ βρϑθοῖ, “ νϑ 
οοπίοιρίαία [86 δ8π|6ὸ ἱῃύθγηδὶ 66] 118, Δρροίθηςθβ, ΔΥΘΥΒΙΟΠ8; ἴΠ6 δᾶ16 ἱπνεασὰ 
σοηΥ οἰἸυη8, [86 δ] 86 ῃ 6 η8 οὗ 530] οἰΐοη ὕο ἰῃυ δ: Ὁ] 6 ῬΟΎΤΟΓΒ, δηὰ ΤΠΟΤΘ ΟΣ 
1685 {ΠΥ ἀογνοϊοροα --- οΟΥἮ ἁπδοσουθίδὈ] θη 688 ΟΥ ἡμῶν ψμῤμυόςυο ἴο ὑῃϑθθ ΔΥΘΏΡΟΓΒ 
οὗἨ πτοηρ δηὰ ἀροπὶβ οὗ τεσ υϊϊνο ᾿υπιϊοο, Ὸπι πόδα {τὶ Ὀυ ΠΑ] πηθη οβπηοῖ ουθῃ 
ὮὉΥ ἀδδῖδ οδοδρθ. δε πὰ ΘνΟΓΥΝΒΘΓα (86 Βᾶτῃθ δι δορὶ Ὁ] γ, Του ἢ οὶ αἰ τταγθ 
ἰὼ [6 88:18 Ποστος οὗ ουτγάῃμοββ ΟΥ ΤΊΡΘΠΟ88 ΟΥ̓ οὗ ἱπιρτογυειηθηΐ, οἵ δι πιλεἰπρ ἰδο 
ουἱεἱναιίοη οὗἁὨ ἰδοδ6 υῃΐϊνοσβαὶ ἐπ ἀοντηθηῖδ, οὗ οροηϊηρ (6 Ἔγθδ οὐὗἁὨ ἰδ πυϊπὰ ἰοὸ 1868 
ΠΟΤ οἷἶθδσ διιὰ Ἰυτηϊηθουδ ν ον Ἡ δ οΒ ΟΝ 501 Δ ΠΥ Ὁ η701ἀ8, οΥὗἨΎ Ὀδοοιαΐηρ πιουϊ οὰ 
ἴο {86 ᾿πδι το. οὗ σοὶ κου δηὰ οἰν !]δοὰ {8 : ἰῃ ἃ πογὰ (6 βδιῃηθ ἰηνσβσὰ τηϑηΐαὶ 
πδίυσο ἰ8 ἴο Ὀ6 τασορηϊδοα ἴῃ 81} [86 σϑοθβ οὗ πιθρηῦ. Ῥμδη γὸ σοιραγο ἰδ ΐ5 (μοὲ 
ψἢ τα οὐδογυδίίοηδ, βίοι μάνα Βογοϊοίοσα ὑθθη {Ὁ]}Υ οεὶα ] δῃ θα, Δ9 ἴ0 {86 δρεοϊῆς 
Ἰηβιϊποῖδ δηὰ βδορδγδῖθ ριγεῖςϑὶ οπἀονιηθηῖβ οἵ 4]} τῇς αἰϊρεποὶ ἐγίθθβ οὗὨ δοπιϊοπὶ 
Ὀοημρ5 ἰπ 86 υπίνοσβο, 6 8Γ6 δῃ ]εα ἰο ἀγα σου 6 ΠΕ} πα σοποϊυδίοι, ἐδμαῖ 411 
Βυπιδῆ ΓΒΟΟ8 8.6 ΟΥ̓ 0ΟΠ6 βρθοοὶθδ δπηὰ οὔθ ζΏΠ}}}γ."2 ΤῸ {818 σοποϊυδίοη ἄγανγῃ 
ἴγοτα ῬΠΥΒίΟΙΟΟῪ Ἧ6 τῇδ δἀὰ πε Ἄσογγοδογδίῖνα ἔβοῖβ, (δὶ ῬὨΠΟΙΟΩῪ δθονβ, ὑπαὶ 
κὝΠΟΓΕ 18 ἃ ΤΟΙΠΙΑΓΚΘΌΪΘ Δ ηἰὙ Ὀεΐτοαπ (86 πογὰδ οὗ ἀϊβδνγοπὶ ᾿ἰδηρτιαροδ; ἰδυ9 
ἰηἀϊοδιίηρ {μ60 41} Ἰδηρτασο νγδδ οὐ ζΊ ΠΑ] Οὔ: δηὰ (δαῖ “10 885 Ὀδθὴ βῃουγσῃ Ὁ 
(τα ἰοηβ ἩδὶοὮ υπὶν Υ Ῥσχγοναδῖξι[ (μδὶ 1Β6ΓΘ 15 δῇ ἰάθη ἴῃ ἐμ 6] οὗἉ αἱ] 
πδίϊομϑ ἰῃ δνθηῖδ, Μ᾿ Ὠ]οἷ Βαρροποᾶὰ ἰὸ ὑμεῖγ δῃοθϑύογβ ἱπ 186 θαυ ϊΐοσ ροτγίοάβ οὔ τῃ6 
ψ ΟΣ 5 ὨΪδίΟΥΥ : βυοῖ, [ῸΓ ᾿πϑίδηοθ, δὲ {86 ἀδίυρα δηὰ (86 οβογίηρ οὗ βδοῦγ!σθβ ἰο 
Ῥγορ ἰαῖο 186 Πεῖγ; τ 8 ῖ]6 δυοῖδ ἐγδα πο πδ] ἀρτεοπηθηῖδ ΣῈ ὉΓΙΟΥΪΥ ἸΣΤΘΟΟΠΟΣΔΌΪ6 
τὶϊ (π6 ἀοοίτηο οὗ [86 ἀἰνογδιυ οὗ οτ βίη 5.᾽ ὃ 

δ. Τῆο ροορί!πρ οὗ Ατημοσῖοα δηα οὗ βαθύ γα] 1ϑ᾽δη δ, ἴπὶ τ ἢ! οἷ. τη ῖε- 
ομϊονουβ ἰουγοδίσιαὶ ΔὨ11)8]8 αγὸ ἰουπα, Πὰ8 αἰβὸ θθϑὴ υτροα δδ δῃ " οὉ- 

1 Βυβδοη Ναὶ. Ηϊδὶ. νοΐ. ἱ. ὑ. 391]. 
3 Ὧγ. ῬυϊοδαΣ 5 Ναίαγαὶ Ηἰδίοτυ οὔ Μδπ, ΡρΡ. 545, 546. ϑδεςοηῃᾶ οὐἀϊίοη; τδϊον ἰγθα Ἷ 56 

οοηϊδίηβ ἃ ὙγῪ [Ὁ}} ἀϊξουδβείοη οὐ [ἢ ὉΠΪΥ οὗὨ [δ6 ἢ πιΔῃ ταοθ. Βαὶϊ [Π6 πηοδὶ σοι ργο  η- 
δῖνα γοτὰ οὐ τη 18 ἱπιρογίδηϊ δυδ͵εςὶ ἰδ Ὧτ. Θιηγ 8 ΤΥ οἴ ἴπ6ὸ Ηπυτηδη Ηδοοβ ῥσουοὰ ἴὸ 
Ῥο τῆς Ποσοιτίπο οἵ δοτίρίυτε, δδδοη, δπὰ ϑοίεηςο (Ἐδὶηθγχ, 1851.) 

8 Οδι δ] Ὁ Ῥδὺὶ [86 Αροδβιὶς, Ρ. 105. 
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Ἰοοῦίοη ἀσαϊηδὲ {π6 υπινουβα γ οὗ (16 ἀοίυρο, ἀπ ΘΟΠβοα ΘΔ ]ν ἀραϊηϑέ 
[Π6 στρα! 11 οὗὁἩ 186 Μοβαῖο δι ϑίοσγυ. 

ΑΝδύγκΕ. --- Μοάδτη ρἝΟρΤΆΡ ΙΑ] ἀἰβοονογίεβ πᾶνε σοτιονθᾶ [μ6 νγεῖραι ΟΥ̓ {15 
οδ]θοῖίοθ. ΤΕ βίγαϊ 8 ὙΠῸ ἀϊνις Νοσίμ Απιοτίοδ ἔτοπι ΤΑΥΙΔΓΥ, ἅΓῸ 50 ΠΕΙΤΟῪ 
85 ἴ0 δά πιϊς ἃ ΨΟΥΥ͂ ΘΆΒῪ ΡΆ858ρ6 ἴγοῃι ΟὯ6 οοπίϊηοηξ [0 ἴ86 ΟἾΒΟΓΙ ; δῃηὰ ἰΐ 18 ποὲ ἱπι- 

1016 ἐδαὶ 1Π6Ὺ πιρὰϊ ουθὴ δαᾶνα Ὀδθῃ υηϊοα ὈΥ 8η ᾿δίβηγυδ, τυ βίοἢ [Π6 σομ ἰποὰ 
᾿Ἰηἤυρηςα οὗὨἁ {ἰπι6 τὴ [86 ὑγχᾶνϑϑ [85 ἀδιῃο δθὰ, ΤὮ6 σοϑοι  ΐδηςο Του μ Ὀοΐτοοη 
ἴμν6, ἱὨΠΔὈϊ Δ 18 οΥὗὨ [86 ορροβῖϊδ 5468 οἵ {πδὺ ρδδβᾶσα δὰ ἐπεὶν πποὶν}] δοα βίδϊ6 ἀπὰ 
τυᾶθ ἱβπόγδῆςο οὗ [π6 δγίβ, ργουθ ἴδοι [0 ὕὃδνα δα οπ6 οοιτηοη οὐ ρίη. ὅ0 ΕἸ 
ςσοηνϊηςοα νὰ Μ. Βυβόη οὐ {μ}5 ἔλοϊ, Ἰοης Ὀεδίοτο {π6 ἰαβὲ δπὰ πιοδῖ Ἰτηρογίδηϊ ἀ15- 
σονογῖο οη ἴμο βυδ]οοῖ ", {πῇ Βα ἀθοίαγοβ 8 88 “πὸ ἀουδί, ἱπά ρθη ΘΠ ΠῪ οὗ ΘΥΟΣῪ 
ἱμοοϊορῖοαὶ οοπϑιἀογαίίου, ἰμαὺ 186 οτἱσίη οὗἨὨ [86 ΑἸ ΟΣΙΟΒΏ5 8 (16 δᾶσῃθ ἩΠῈ ΟΣ 
οὐ ἢ." 
Τα ρμασίβ οὐ [ῃ68 ποὺν ποσὰ Ὑ 8] ς ἢ ἀσὸ ἀἰδ) οἱ πο ἔγοτῃ [86 οἴ μεσβ, δηὰ τϑῖςἢ Βανα 

Ὀοοη τορσγοδοηϊοὰ ὉΥ ἱφηόσγαησα δηὰ ἰῃβά 6} }} 85 γυδϑὶ σου] οηΐδ, ΔΓῸ ὉΥ͂ (ἢ 6 τηοϑβὲ 
τοοοηΐ δπὰ οομρ]οῖθ γοβοᾶγοῦθδ σοἀυσρα ἰο ἃ [6ὟἿ ἸΠΟΟΠΒΙἀΟΥΔΌΪ6 8] μα ; 8056 
ἸΠΠΔὈἰ δη18 ΟΓΘ, ἴῃ 8}} ρτγο Ὁ  γ, σοπνογοὰ ἴο {μποῖν ρτγοδοπὶ βου] οτθηΐ ἔγουμι 
18 απ " δά δοθηὶ ἰο (6 οοῃτ!ηθηΐ οὗ Αδἷ8, γοπὶ ὑνοἢ σοη τ οπὶ 41} (Π6 ἐπα δ 8 
ΟΥ̓ 106 πον πουϊὰ (οχοορίηρ (6 Εβαυϊπιοδυχ δηὰ ἃ ἴδ Ὺ ΟἾΒΟΙ Απλοσίσδη ἰσῖθ68 
ἐπαῖ ἀτὸ δυ θη} ἀοδοοπάθα ἔγουι ἰδ 6 ἀτδθη] δῃ6γ8) ἤδυθ πιϊρταῖθά. Νοῦν σϑὴ ἱξ 
Θχοῖῦα ΒΌΓΡΓΤΙΒΟ, ἄμι Ὑ6 8.6 υπδοαυδιηϊοα Ὑ}1} [86 οἰγοισπδίαποεε οὗἉ 1Παὶγ πιϊρτδείου, 
ὙΠ Θἢ Μὰ σΟπβί οΣ {πᾶὶ (818 ἀυθηΐ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Βαρροποᾶ δὲ πὸ γτοδί ἀϊδίβδπος ἵγοηι 186 
εἶπιθ 6 ΟἿΤ ΟὟ Δησοβίογ βοῖ οὐΐ ἔγοτλ 18:6 58Π|6 ΓΕ ΡΊΟΏ8, ἴ0 ῬΘοΟρὶο (86 Ἡδδίοστι 
νοῦ] ἁ, ὈΥ δῇ ορροβιίβ σουῖΐο. 6 

6. Το ἀδοϊαγαίίοη οὗ Μοβϑβ πὰ ΤΠ ϑυῦ. ;. 10. [δαὶ (οὐ Βαᾶ τουἷε- 
Ρ]Ιοα {πῸ 1Θγαϑ 68 88 1Π6 σίαγε ΟΥἹ ἄεαυοη Κ07 πιμϊέϊέμαάο, ὯΔ 5 ὈΘ6η τἹα]- 
ου]ο, Ὀασαυδβα ἰο [η6 ΔΡΡγθ θπβίοη οὗ [6 οὈ]θοῖοῦ “186 πυροῦ οὗ 
{16 εἴδτβ 18 ᾿ηῆηϊ6.Ἶ 

Ι,οὐ ὑ8, Βούγονου, σομβί ον (18 δυῦ᾽οοῖ. ΠΟΥ ΤΒΗΥ ἷπ ΠΌΤΟΥ Δ.Ὸ {ππ 8δγπ 
Ὑ Ὠἰσἢ ΔρΡΘδν ἰο 186 παρὰ ουγο ῦ ΕῸΣ ἴἰζ 19 {πδὺ ὙΠ] ἢ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο (6 πακεά ογὸ 
ὙΠΟ 15 ἴ0 ρΌνΟΣΤ 0.8 'π ΓΟΡΙγἱπρ ὕο {π18 οὈὐδοίίοι : [ὉΣ Οἷα ὀτουρλί Αὐγαλαπι ζοτίλ 
αδνοαά, ---- ἰῃδι 15, ουξ οΥ̓͂ ἀοοτβ, απά δαάε Ὺὶπι ἰοοὶ ἐοισαγα8 ἦεανεη (αφῃ. χν. δ.), ποῖ 
ὙῖΓἢ ἃ ἰοΐοβοορα, Ὀὰῖ 118 ἢἷ8 πακοὰ ογθ8. Νον, οὶ {μ6 οδ)δοῖον ροὸ ἤογίἢ ἰηῖο 186 
ΟΡΘΠ δἷγ, δῃὰ ἰοὸκ ὺὑρ ἴπ {86 Ὀσὶρμίοδι δπᾶ ταοβὶ ἰνουγαῦϊα πίρῶὶ, 8πηἀ οουπὶ {86 
βδίδαβ. Νοῖ τηογα [88 80]0 βίωσι σδῃ Ὀ6 Βθοῃ ὈΥ͂ (Π6 πεκοά γα ἴῃ Ὀοΐμ [6 πογίβογη 
δηΠ βου!  γη ΒΟΠΙΪΒΡΏΘΓΟΒ; Ὀαΐζ δὖὺ (Ππ6 {π|6 αἰ υὐοά ἴο, [86 15γ86 1168, ἱπάοροπἀθμ εἶ 
οὗ ποπῆθη δηὰ Ἄοδι ἄγη, σοῦ τογῸ {Π8η βὶχ ἢπαηάτγοα ἐμουβαπᾶ. ϑυρροβο, μούγονοῦ, 
Ἧ6 ἀνθ 8] ον, ἴγοπλ ἴπα αΐ6 ἀἰβοουθτῖοβ τοδάσ Ὁγ ὅ᾽ιν τω. Ηουβομεὶ δηὰ οὐβοῦβ τ τὰ 

: ΤΊ Ἐδαυπηοδὰχ γοδο ἷο ΓΠοὶγ ποῖ θΟΙΓΒ οἡ τῃ6 ποι -γοδὲ ΟΧ ΓΟ Υ οὗ ΕυΤοΟΡο; πᾷ 
10)|6 ΒΔ 76 ΓΟΒΟΙΔΌΪΔΩΘΘ ἰδ 4180 (οπὰ ἴο Βα βὶδὲ Ὀοΐνγορη [6 ᾿ΠΠ δ δη18 οὐἩἨἁ Τπ6 ποτῖϊ-οδεὶ οὗ 
Αδίδ, δηὰ Ὀυιἢ ἴπ6 Απιογίσδηδ ὁρροκίία ἴο ἴμοπι, δη ἃ δ] 186 ΟἾοΥ Απιοτίσδληβ, ἐχοορὶ τ οΕ6 
ἔονν {1068 νν βίοι, το ΠΟΥ τὶ ἢ 186 Ἐδαυϊπηοδυχ, Ἔρροαῦ ἴο βάτο ἀοϑοεηᾶοά ἴγοιῃ ἴ.6 ατοοη- 
Ἰαπάοτβ. ἙἘοδογίβοη Β Ηἰ βίογυ οὔ Ατηογὶςβ, νοὶ. ἰἱ. ρῃ. 45---49. 

2 ΤΠοβ6 οἵ Οδριδίηβ ΟΟΟΚ δηὰ Κίησρ. ὍΤθα ᾿δίϊοῦ δὰ δὴ ΟΡροΟΥΓΆΠΠΥ οὗ δοοΐηρ, αὐ ἐλε 
Φαηιε πιοπιοπῖ, ἴῃ 6 οοαϑβῖ8 οἵ Αδὶὶ δηὰ Ατηοσῖςα. ΟΟΟΚ δηὰ Εὶηρ᾿β ογαρεδ, νοὶ. ἰἰϊ. Ρ. 944. 

5 Βυ Ὁπη  Ναῖ. Ηἰδι. νοὶ. ἴ. Ρ. 2329. 
4 Νοὸν ἩἨοϊϊδηά, ᾿ποῸρ ἢ νοῦν σΟηΒ ἀΘΓΑΌΪ6 ἰῃ 5,ΖΟ, 18 ποῦ δὲ 4}}] εὸ ἰῃ 1ϊ8 ρορυϊαϊίίοη. [ὲ 

48, Βονονογ, Κπουγῃ ἴῃ Ῥαγὶ Ὀδίοτο ἴδ ΟἾΝΟΣ 1518π8 Δῦον σοΐοστεα ἴο. 
δ ΤΊ ἐπα δηῖὶβ οὗ ἴἢ686 ἰβἰδηβ ἃγα βιρροβοὰ ἴὸ δύ ὅθοη δ] ἀογίτοὰ ἔγοσωῃ 186 

Μαΐδυβ. 8:6 ἴδ! πἰτοάδαςίοη ἴο ΟΟΟΚ δηὰᾶ Εἰηρ ὕἴογδροβ, νοὶ. 3. ΡΡ. ΙΧΧΙ.---ἰχχ ιν, 4ῖο., 
δη( δ[δὸ Ῥρ. 116---202. 

4 γυ. Ἐνοϊοἰρ ἢ Β Βαπιρίοῃ 1βοίπτοξ, Ρ. 2382. Ἐεβρδοιϊίηρ ἴπ6 ροορίϊπρ οὐ Νουα Απηοσῖοα, 
16 τοδ θυ ΠΠΔΥ σΟΠΒ0]}} 106 ΓΟΒΟΆΓΟΠΟΒ οὐ Ὦγτ. Ἐοδοτίδβοη, ἱπ ἢἷ8 Ηϊβίοτυ οὔ Απιογίςβ, νοὶ. 1, 
ῬΡ. 35---49., ἀπά τῆς ΑΌΒΕ ΟἸανίροτο, ἱπ νἷ8 Η]βίοΟΥΥ οὐὨἨὨἁ Μοχίοο, ἱγαποϊδιθα Ὁ Μτ. Οὐ] δ, 
νοὶ. “3, ἀϊδβογίδιίοη 0 Το ΔΙῸ αἶβὸ 8οῖὴο νδμδῦ]6 Ὠἰπὶβ οὐ ἴῃ οτίρίη οὗ 186 Νογὶἢ 
Απιουίσδη Ἱπάϊβπβ, ἴῃ “ΚΑ Ὠἰδοοῦγθο οἡ ἴπὸ Ἐοϊϊσίοη οἵ 86 Ἱπάΐϊδη Ττὶθεβ οὔ Νουῖὰ 
Απιοτίςα, ἀοἰνογεὰ Ὀοίογο [6 Νοῦν Ὑοῦῖς Ηἰδίοσγί δὶ ϑοοίεϊυ, ὉῪ ϑδπιποὶ Εδτγιλδὺ Ψαγυνῖς, 
1.2." Νονν Υοτκ, 1820. 8γνο. 



«πὰ {διε Ναίωγο 9 ΤΊ)ιῖπφε. δ98 

οἰ οδοοροϑ, ἩΠΙΟΒ αγα τη ση βε δείνεθθη {{|γὶγ- ἄνα ἀπὰ ὉΠ] ΓΙ -δχ ἐπουΞαπΩ {ἰπηρα, 
(αι {Πότ πιᾶν δὲ βονοηϊγ-ῆνο 1} ΠΠΟΠ 8 οὗὨ 51:Ὧγ8 ν]5: 0]6 Ὀγ {ἰ6ὰ αἱὰ οὐ ϑυις ἢ 1πλίΓι- 
πλθηῖϑ,  ΠΙΘἢ 15 (Π|ὸ ἢ σ ἢ θ5ὶ σδΙ σα] βίϊοιν Ἔν ΟΣ τηδῆθ ; γοῦ 81}}} 1:6 αν! 6 τνοσαὶ δι πεῖς 
᾿ἰογα  γ ἴτιθ. Μαδιαν 82γ8 (1. 17.} (8 {1πΠ6 σοπογετίοηβ ἴσον Αὐγαΐαπι ἴὸ (151 
ποῦ τίγιίνο. ΝΟΥ νγν8 Ππιὶ ηδ 188 δοσοῃα σοηδιυϑ, (Παὺ [ἢ6 ἤασΙ ΠΣ ππθης δι; 
15:6 Ηοὔτονσβ δπιοιιπίθα ἰο 600,000 : δηὰ ἴΠ6 [5γι οὶ ἴθ5, το ἤν ΠΕΝΟΥ ὁρϑκοι τ 
Ὀὸ 8 εἰϊδεῖποξ ρϑορὶθ, ανα 80 πηι] ρΠ 16, τπαῖ 1 16 ἀσατοσαῦα πη θ.Γ οὐ {1χοῖ τ] 
δυοῦ ᾿ἱνοὰ οουϊὰ ἰγ6 αϑεοτίαι ρά, 1 πουϊὰ 06 ουπὰ δὰ ἴὸ ὄχοθϑὶ 16 ἡλ } οὗ αἰ] 
ὃ ἔχοι ϑζἴδγβ ἴδάκοη ᾿οσθίβο. 

7. Το βροαϊκειηρ οἵ Βαϊαατη Β 388. (Νυιαῦ. χχὶϊ. 28.) ἢὰ8 Ὀδθῃ 8 
βιδηαϊησ 168ὲ ἴο 18416]8 ἰῃ αδἰπιοϑὺ ἜΥΘΣΥ ἄρα. 

ΙΓ 1Π6 85 δὰ οροποὰ ἤοὺ οὐ που ἀπ σοργονϑῖ {πῸ σταθῇ Ῥγορίνοῖ, τὸ εἰσ ὃϊ 
ὑγ6}} ὕ6 δδίοηϊδῃθά. Μαϊπιοπ  ἀθ8 δῃκὶ οἴ οῦβ δανα Πππασὶποα παι {ΠπῸ πϑιξθι ννι5 
ἀγρη ηϑδοϊοιὶ ἴῃ 8 νϊϑΐοη. Βυὺ 0 15 αν ἀδηξ, ἔσοπι (ὃ6 τοῖο ἴθηον οὐὗἨ {6 ΠΑΡ ἢ ΤΊ. ἐπ 
νγ6}} 8 ὕϊοπιὶ (6 ἀφοϊατγδίίοη οὗὨ δὴ ᾿πϑρίγθὰ πῦον (2 Ῥεῖ. 1]. ]4--10.}). εὐνεα Ὁ ἴκ ὦν 
ὯὍε υπῳρογβίοοα 88 8 ᾿ιἰΐογαὶ παγγδίῖνο οὗ ἃ τρὰὶ ἰγαηϑαοίίΐοη. ὕ8μὸ 488, ἢ [ν15. 6 Θι] 
οὐβογνοά, νυὴ8 δηδυϊοα ἴο υὐΐοῦ βιαοῖ δπὰ βιιο δου 8, ρΓΟΌΔΌΪ 85 Ῥηγγοῖβ ο, οὐδ᾿, - 
οἰέ υαἱνἀοτβιαηάϊησ {6 ; ἀπ, τ μαΐονον ΠΙΔῪ Ὁδ 58.) οὔ ἴ86 σομπδίγυςτον Οὗ 1 ᾿88᾽5 
του, δηὰ οὗἁ {Ππ 6 Ἰοῆσαα δηὰ ᾽ανν5 ὈΘΙΠσ 80 (Ὀγπιρα 88 ἴἢὼ ὕ"6 ἡῃβι ἴῸΣ κρεακίηνσ. γοῖ 
δὴ δήθαυδῖα σϑ086 ἰ8 δϑδίρηρα 10᾽ {Π|8 οπάογῇ!] οἴἶΨοῖ, (ῸΓ 11 15 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βαι, εἰμι 
ἐλε Σονα ορεηθα (λὸ πιοιμὰ ΟἹ ἐἰδ6 αδὁ. ὙΠ6 ταΐγαςϊθ τν88 ὈΥ̓͂ ΠΟ πιθϑη8 Π6ο 038. ΟΥ 
διιρογήυου : 11 "»͵ὰϑ ὙΘΥΥ ΡΓΟΡΟΥ ἴο οοηνίποο Βυδαιη ταῦ ἀἰὸ ποι ἢ ἀνὰ τοπαιιδ 
Ὑ616 υμάον (οὐ᾽κ ἀϊγοοϊίοη, δηὰ {Ππλ0 1Π|6 βαηια ἀν 6 ΡΟ Γ νυν δοὗἢ οαι86ι} τ ἀεὶ} 
8889 ἴο ΒρΡΟΔΚ σΟΠΓΑΤΥ ἴο ἴ15. παΐιγο, ἐου]ὰ τακα ᾿λἦιη, 'ῃ {ΠΚ6 τηϑη ποῦ, αὐτοῦ υ] πΒῖ ἢ. 8 
ΘΟΠΌΓΑΣΥ ἴο 8 πο} πηῖῖοη. ῬὍΤθα ἔδοῦ 18 85 σοῃδοπδῃῦ ἴ0 ΓΘΏΒΟῚ 88 ΔῈ ΟἹ 61 ΘᾺ ΓΟ - 
ἀϊνΓΥ ὀρογαίίοη : [Ὁ 8]} πιῖτϑο θβ δγθ δἰ ἴκθ, δῃὰ θαι ν ἀθπιδινὰ Οὐ} ᾿856ῃ:, ᾿Γ ργο- 
ΡΟΥΥ διιοδθὰ. Τα ρίνίησ οἵ δγι σου] διΐοη ἴο ἃ ὈΓαϊΘ 18 Ὧ0 ποτα ἴο 6 Ὠεῖτγ πη ὴ 
ῖδ6 πιακίηρ οΥ̓ (86 ὈΠ πὰ 10 566 οΟΥ ἴΠ6 ἀφαῦ ἴο ᾿'οασ.0 Απὰ {τ|6 τορυΐοι Ἰπικθηθκε ΟΥ̓ 
(ἢ ἱπδιγαπιοπὶ οὐὗἁἨ πο Οοα νγ88 ρἰοαβοὰ ἴο τηδκα κ6, διηου ἴδ τη γ6]ν 10 (815. αἰνῖ 
(15 1||ὸ ἀροβϑί]ϊς οὔβουν 5 ΟὮ δποῖθοῦ οςοδϑοη) Οὐνά λαίὰλ ἐλοσεπ (λε ὕυοίιπὰ ἐλίηρα Οὗ 
ἰλο τοογίά ἰο ουηγομπα ἐλ ισίδε. (1 ον. 1.27.) ὙΒοτα τᾶς, [ΒΟΓοΌτο, ἃ δέ θδβο ἴῃ [Ππὸ 
ἰῃϑίγισηθηΐ υδοὰ ; 10 106 τηοσο υἷα {86 τ Δ Ὼ8 ἼΟ͵Ο, ἴΠ6 δύιοΓ [ΒΘ Υ ποσὰ [0 οοιοιιπὰ 
186 σι Θου Ργορδοῖ. 

8. 10 μα8 θδθη δβηττηρα ἴπαὶ (Π6 οἰγουτηδίαησα οὐὗἩ (86 δὰ} δηΐ 
Τιοοῃ Βα ηαϊηρ 8.111, νυ ἰοἢ 18 γθοογ 6 ἴῃ «“οϑῆυᾶ χ, 12., 18 ΘΟὨΙΓΆΓΥ [0 
ΡΠ] οΒορἢγ.ἢ 

ΤῸ 5 ρα] ὑο 588. ὑδαῦ 1116 δὰπ οουἱὰ ποῖ βἰαπα 8{}}} ἤδοαυδβα ᾿ΐ ἄοθ58 ποῖ πιονὸ : 
ἴον {πὸ ΒΙΒΌΟΥΥ 5ρθδῖβ8 δοσογάϊησ ἴὸ {86 111645 ΟΥ̓ [6 ἀσο, δηὰ νγιϑ ᾿Ἰη θη εἶθ τὸ τουονῖ 
ΒΙΠΡΙΥ ἴπΠῸ Βρροάγδησα ἴο 186 6γ6, (ο τι ιοῖ [Π6 ἰαησιδρα οὐἩ πιοπ,ς ποῖ ας θ}}Ποπὸ- 
ῬΠΘΥΒ δὲ ἀνηε ὐ τ 8. 5:}}} οσοπίογιῃθα ἰῃ σοπηηοῃ σοηνοιβαϊοη. ΠΟ τς οὔτοι 
Ὑ88 ῃγοάἀυσοαὰ ὉΥ 8 βυρογπδίυγαὶ σοίγϑοι οη, ΟΥ ὙΠΟ (6 πιοϊΐοη οἱ τἰν6 ὀα γι ἢ 
ἀγτουμνὰ 18 ΔΧ18 νυὸὃ8 δυϑρεηάρα, γα ἀο ποῖ ρο β688 {Π|θ τηθηηϑ οὗ ἀοφιίοσγη πα." 5... ]} 
οἰ ΠΟΥ σᾶ86 ἔπ6Γ6 5 8 ἩΠΙΓΡΟΪΟ: ἈΠ ὃἃ5. ἃ πιγαοΐα {86 δρεσιὰ ἰνδίοτίι ἜΡΓΟ κΑΙν 
τοϊλίοβ (18 ουθηΐϊ. [10 5, ᾿πογοίοιθ, 1 ροβϑβι 6 ἴο δοοουηΐ ἔὸΣ ἰδ οἡ ρἰ]υβοριἰς αὶ 
Ῥυΐῃο 68. 

᾿ Ὅτ. Α. ΟἸαγίκο᾽  Οὐτηπηθηίατυ, οὐ [λοι ἰ. 10. 
5. Απἡ ἱηροθηίοι ΕΤΈΠΟΝ ΡΠ] ΟσΟΡ ΟΣ, ὙΠῸ Πὰ8 σοηβοοσαϊοά ἢἷ8 πϑοϊορίοδϊ τόβοατο 65. ἴιν 

τὸ οἸαςϊ τοι δῆ ἀοίεπος οὗ ἴῃς βδογοὰ νοϊυιηθ, 88 οπἀοανουγοᾷ τὸ δῆοιν τππὶ τῆι ἀοι! να 
ἀδΥ ἱπ Ῥαϊοκιίης, οδαβεὰ ὈΥ (86 πιίγαοϊς τοδί ἴῃ Ψο6}). χ., πειιδὲ ἕδνα ργοάποσι ἃ οι !ο 
πὐρῖῦ ἴθ Ευτορο. Ηδ σόα ἄοσβ ἐπὶ {πὸ ἀοῦθ!α πἰρδῖ, 50 ΤγοαΠ ΠΟΥ πιοπεοηςὰ ἢν {|νῸ 
1,Δτῃ ροεῖδ, ἀπ σοηποοῖοὰ πῖτἢ τῆ υἱγῖῖι οἵ ΗἩστουϊοα, νν 5 Ἰἀοη τ 4] τυ} τ ἐν πιίγα οἷο, υε εἰς ἢ 
ἦφ τῆ 18 ΠΟΙ ΔΊΘΓΑΙΥ σοηγπηοα ὈΥ εἰὸ τοκιοὴν ΟΥ̓ Δποΐοηϊ ῥγοίδῃθ Ἡσίτοσα. ΟΠδυδατγά, Ε)6- 
τη6 8 ἀς (ὐοϊορίο, ΡΡ. 321---327. Ῥατὶβ, 1888. Βνο. 

3 Ἐγχσ, ΠΙςκ᾽ 8 [βοΐϊυγοϑ οἡ ἜΠΕΟΪΟΡΥ, τοὶ. 1, Ρ. 178. Τῆο τοδάου, ττῖῆο ἰ5 ἀοδίγοιι5 οὗ γοδιὶ- 
ἧς 1Π|Ὲ ἀἸβΈγοπι ορὶ πἰοπδ οὗ ἰεδγποα σηθῃ, οὐ ἴπ0 βαῦ͵οοὶ οὗἉ 118 πιίγδοϊο, ἰδ τείεστεὶ τὸ Μγ. 
Ἐν ]οῖἶΒ ποῖος οἡ Φοδβῇ. χ. 12. ((ὐοπηπηεπέ. οἡ ἴδ ΒΙΌ]ο, τοὶ. 1.), πὰ ἴο δὴ οτί χίμαὶ δηὰ 
εἷαυογαϊς ποῖς οὗ 1)γ. Α. ΟἸδυκο οὐ {ἰς 5λη)6 ρᾶβεδσο, 

ΝΟΙ,. Ωῳ 



ὅ94 “ΑΠογεὰ (οπίνααϊοξίοπ ἰο ἢ ι ἰοδορμήιν 

ΤΊΙια οὈ]οοὺ οΥὗἁὨ {815 τιΐγαοϊα τγαβ Οὗ Ὧ:6 πιοβῦ ππιρογτίαηϊ δϑὰ ἱπιργθδδῖνα παίαγο. ΤΊ 
ΒᾺΠ δη {Π6 πιοοι, (ἢ6 ὕνσο ργίποῖρᾺ] ροὰβ οὗὨ {π6 ἸἀοἸ ἴσου Βοδίμθη παιοηδ, γογὸ 
οΟμΑηἀθα [0 γὶοἸὰ ταϊγβοῦΐοιϑ οὐοάϊαηποδ ἴο {Π|π Ομ οὗ βαγνδηί οὐὔἉ 186 ἔγυ6 αοὰ : δὰ 
ὙΠ ΥΘΌΥ ὁοπιγθαΐα ἴο 1[η6 πλοῦ οἴδοίι αὶ σοπαμοβὶ οὐ {Ποῦ οὐγῃ γουβὨρρασα. ὙΥ̓Β 
Τοδρθοῖ ἴο ἐπα οὐὐ͵δοϊίοπ8 ἴο [π6 Ῥγο Δ ὈΠ ΠΠΥ οὗὨ (μὲ ταῖγδο] θα, τ] ἢ οὐ σι πδῖθ πὶ ἃ θοῦ - 
βἰἰδνατίοῃ ΟΥ̓ 118 βυρροδεὰ σοῃβθαιθῃοθδ, ἰὉ 15 7υ8}}}7 οὐβεγνεὰ Ὁ Βίβιορ ᾽ δίβου, 
ταῦ 1πΠ6 “ πηιϑοδίηα οὗ (μ6 απΐνογϑα ἰδ ἰῃ (ἢ δηὰ οἵ Οοἂ : ἢ οδῃ βίορ (δὲ πηοΐοῦ ΟΕ 
ΔΗΥ ραγί, ΟΥἩ οὗἩ Τπ6 τ Βοῖ6, ΠῚ 1688 ἐγου Ὁ] 6 1880 Εἰ ΠῸΓ ΟὗὨ 8 οδῃ βίορ ἃ νδίος ἢ 
Ηυν αὐβυγὰ, ἔθη, ἃγα {Π|6 Σραβοπίησβ οὗ ἴβοβθ τθθη ὙΠῸ Ὀοίϊενο ἰῃ [ἢ 6 οχὶξίθπος οὗἁ 
Δ Οπχπὶροίδηϊ αυὰ, γεῖ ἄδην [6 ῬΟΒΒΙ ὉΠ Υ οὗἁἨ 186 Ἔχϑυιίοι οὗ ἷβ ρονγοὺ 'π οἶδας 
ὙΔΥ58 ἴδ δὴ [8086 ἩΠιϊσἢ ἄγ κηονσῃ ἴο {πο ὶγ 1 ηἰϊοὰ Ἔχρογίθησο [ἢ 

9. Τα Ὀοδυθ] ροσίϊοαὶ ραββαρο ἴῃ «πᾶσεβ ν. 20. [88 θθθη βϊρ- 
τηλ ϊβοὶ 88 ἃ “" βρθοὶθϑ οὗ “6 188} ταηῦ απ ἈΥρογΡοΪ 6. 

Α ἰοπιροϑὲ πιθοϊϊησ ἴΠ6 ΘΠΘΠΥ 1π (6 ἤμος ἀϊδξοοιηβίοα {Π6πὶ:; ἀπά {πὸ ἰοστθὴξ 
Κιβδοη νχ88 80 ΒΌ θη} ϑυγο]οὰ Ὁγ 16 γαῖ (το Θοπηπιοη ΟΡίὩϊοπ βου ὑθὰ τὸ ἴδ 
ἰΔποῖ8) 88 ἴὺ ΒΘΘΡ ΔΥΑΥ 6 στθαῖον μασγ οὐἤἁἩἨὨ Θ᾽5θγδ᾿' 8 ἈΤΤΩΥ ἴῃ 115 ρτεσρίτεαῖδ 
ἄιρῦ. Ηδποῦ {86 ρορῖθβϑ σδὶ]υ ἴδ [ῃ6 3,γϑέ οὐ 186 ργίποϑ οὐ ᾿οσγθηΐ8. Τῇ τῃο]ο ἐσ 
Χο θα ησ]ν ρορίϊοδὶ, ποῦν ϑίδηἀίπρ [86 οοηϑυτγα οὗὨἩ [86 Ορροβϑῦβ οὗ γενοϊδεϊου, 
ὙγΠο56 σαν] 5 ἈΓΘ ΟΠΑΥΔΟΙΟ 964 ποὺ ΠΟΤῈ ΟΥ̓ τγδηΐ οὗ ἰδοΐία ἤδη ὈΥ 1] ᾿σποσϑῆσθ 
Δηὰ ΤΑ] ΡΥ οὗ ἀἰβροβιε!οῃ. 

10. Τα πυμθθοσ οὗ δα 16 βαογσι δορά δ {π6 ἀοαϊοδίϊου οὗ ϑδοϊουμ οι δ 
[6 } 16, μ88 Ὅθθῃ οδ͵]θοίθα ἴο 88 ᾿πογθα!}]6, ΥἱΖ. οη6 δυπάγοάα 5πὰ 
Ὀνθηΐυ {Ππουβαμα Βθθορ, δμὰ ὕνο δηά ὑπ θητΥ ἱπουβαηά οχϑη. (1 Κῖηρα 
νι. 68.) 

Τὸ {819 δ τη  Ὀ6 γτορ] ἃ, ἄγϑι, (παι 411} (8686 σοσο ποῖ οἤδσοὰ ἴῃ ομα ἄδυ, πιυοΐ 1655 
Οἡ οπ6 αἰΐδγ. 18 ϑοίϊδθιηῃ πιϑοίϊηρ σοῃοπποα ΓΟυγύθθη ἄδγβ, Υἱζ. βαυθη δἱ 186 ἔδασὶ 
ΟΥ̓ ἰἈὈΘΤΏΔ 0168, Δπα ϑαυθη αὖ [Π6 δαβὶ οἵ ἀραϊοαίϊοῃ (1 Κα ηρ8 νἱῖ}, 6.) ; δῃὰ Ὀυσαιιθο 
1π6 ὈτάΖοη Δίων γα8 ἴοο 1016 ἰο χϑοοῖνο (86 Ὀυγηι-οἤθσιησθ, Βοϊουιοη, ὉΣ δρεςὶδὶ 
Ρογηνββίοη ἔσοιῃ οά, λαϊοισοα ἐλ νιάαΐο ΟΥ̓ δε οουνέ, ἰμαὶ 156, ογάογθὰ οἴμὸσ α]ίατο 
ἴω Ὀ6 ατοοίοα ἴῃ {π6 οουτὺ οὗἩἨ [Π6 ῥγ᾽οδβῖβ, δῃὰ ρεγῆδρϑβ ἴῃ οἴδοῦ ρῥίασοβ, τὶς ἢ πτογα 
ἴο βογνα οπἷψ ἀυτγίπσ τῃδὺ βοϊδιη τυ, Ὑθθ βοἢ 8 ναϑῦ ΠΌΠΊΌΟΥ ΟὗἨ Βδου! ῆσδϑ γγ1::8 ἴο 
Ὀ6 οβετοά. Απάὰ, βοοομάϊγ, ἐδ 18 ΌΥ ΠΟ ΣῃΆη8 ἱπιργο δ] 6 {μδὺ ποτ πόσα δοπιὸ 
ποῖ θουσΙπσ ὈΥΙΏ668, 80 ρϑιὰ ϑοίοπιου (ποὶγ (Υἰαῦα ἴῃ οδίίϊθ, ἀπὰ πο ταἱοδὲ 
ΒΊΟΥ νἱοῦ 8 [Ὁ {Π6 ΟΧΊΓΔΟΓΣΑΙ ΠΑΤῪ Βδοσῖθοα δῦου γοΐοτσοα (ο. ὅ66 δὴ ἰπδίβηοο 
ΟΥ̓͂ εἰν}8 Κἰπὰ ἴὴ 2 Κίηρβ 11]. 4. 
ΤῊ στοαῖ ὨυσηὮοΓ ΟΥ̓ Ὀοαβίβ ἀδ1]}γ τοαυ το ἴῃ ϑοϊουηοπ 5 Κἰίοποη (1 Είηρο ἴτ. 23.), 

Ὑ1}} Ὁ. ΠΟ πιθδῃβ Ὀ6 Τουπαὰ ἱπογραϊ 6, βοὴ να σοιάρατο Ὁ τ ἢ 186 δοσουπῖϑ οὗὨ τ86 
ἀλη ἐοπϑυταρίίοη οὗ οὐ οπία! σουγίβ 1Π τποάθγῃ ϊπιθ8, δηἃ (6 ργοάϊ ζίουδ πυπιθοσ οἵ 
βογυμηῖϑ οὗ δὴ Αϑίδιο ργῖποθ. ὙΠι8, ΤΥ ΘΓΏΪΟΣ, ἰὴ ἢἷ5 ἀεβογιριίοη οὗ 186 βογαρίο, 
βδὰ, ἰμαῖ ἔνε Βυπάγοα δῆθορ δηὰ ᾿διὰ}8 ογα ἀδΕγ γοαυϊγοὰ ἔὸσΣ ἴδ6 ροσβοῦβ Ὀ6- 
Ἰουσίπις ἴο 186 σου οὗ ἴΠ6 βυ]ίδη.3 

11. ΤῈ ἴθ υτροά {δαῦὺ τ1π6 ἰγδαβϑαγοθ, της ϊοπϑᾶ ἴπ 1 Οἤτοι. χχῖχ. 
4--Ἶ, 88 ἈιηΔββοα ὈΥ Πανὶ ἔοσ {π6 ρύγροβα οὗ ογϑοϊηρ ἃ [δπιρὶθ, ἃγθ 
Ἰπου 0 ]6 ; δπα {Ππᾶἴ 10 γχα8 Ἰσῃ ροββι]6 {πα΄ 6 σου] σοοἸ]6οΐ δα οἢ ἃ δύῃ, 
ΜΠ ἢ Πα68 θΘοη σοιῃρυϊοα ὈΥ Μ. 16 ΟἸογο αἱ εἱσμύ Βυπάγοα τα] Ομ 
βίου! ησ, πα ἩΥ ΠΙΟΙ 18 ΤἘπουρῦ ἴο Θχοθοα 4]} 186 ρο]α οὗ 411 (λς ρῥχίποος 
ΠΟΥ ροη οϑγδ ρυΐ ἱοροίμου. 

Βα ᾽ὑ 'ἴ6 ροβδί οἷα {πδὺ {86 γῸ τῦδυ Ὅ6 ἃ ΘΟΥΤΌΡ(ΙΟΣ ἴῃ {86 ὩΌΙΩΘΘΙΒ; νγ6 8.6 ποὶ 20 
το] δοαπαϊπιοα τ 186 τοῖσι 8 ταθητοποά, 88 ἴο Ὀ6 40 ]6 ἴο δϑοασίδίῃ ἢ ργθοῖς- 
βίο {6 ἴπει σοπιραγαίινο ναὶ οὗἨ (ῃ6 ῥγοοίουβ πηοίλ]8, ΠΟΥ ἩΜΠδὶ ΤΟΒΟΊΓΟΟΣ (Ὁ 

1 Τοινηβοη δ Β ΑὙΤΔΉσΟΤηΘἢΒ οὗἩ ἴῃ. ΟἹὰ Ταεβίδηθηϊ, νοΐ, ἱ. Ρ. 468. ποίες. 
2 Βυτάοτ᾽β Οτ᾽οηίαὶ 1 τοταίπγο, νο]. ἱ. Ρ. 399. 



“πώ ἐπε Νιαίαγε 9 Τλῖνσϑ. δ9ὅ 

ΟὈϊαϊηΐπα ὑπ θη (μον Ἰο88) ἴδεγα σγσασ αὖ {πὲ {ἶΐπ|6. Βαβι οβ, ἴὲ 'β Ῥγοῦβο]α ὑπαὶ 
1Π6 1α]θηϊ, πιθητἰοπϑὰ ἴῃ (μ6 ραββᾶσο δθονς οἰ, ττῖβ ἴα ϑγγίδς ἰδϊοηῖ : δοοογήϊηςσ 
ἴο Ὑ ἢ! ἢ 186 δπιοιηΐὶ (οἰ ]οοἰοα Ῥινιὰ νου ϊὰ ὃς 7,087,79111} Απά ἴῃ δῃ ρα Πἰπὸ 
{πὲ ἴῃ τ πῖοἢ Πανὶὰ ᾿ το, ἤθη Κἰπρβ δὰ ργίησθβ γογα δοουϑίοπιοα ἴο Ὠοιτὰ ἂρ νιδβὲ 
αυπη 68 οὗἉ ρο] ἃ δηθὰ δἰ [γον (88 οστίβηΐαὶ τροπδγοὶβ 5.1}}} ἀ0) ἴδ ἰδ ὉΥ ΠΟ πιδρῃς ἧπ- 
ρα καιον (δαῖ αν δπὰ 8 ῥγίποθδ, ἰπ ὑπ ῖγ βυσαθββία! τγ8γβ νεῖ} τη. ΡΒ δι η 68, 

οϑοϊτο8, δηἃ Απηδ οἰκί λθθ, δθὰ πτῖ ἢ 86 Κίηρβ οὔ Ζοῦδῃ, ϑυσγία, απὰ Εάου, ΠΡ 
οΟἸ] οὐ ρμο]ὰ ἀπά βιϊνοσ ἴο ἴ86 αρονϑ διμοιυῃηὴέί. 

12. Το αἰγοιμηδίβηοθ οὗ Ε1}4} εϊηρσ ἔδᾷ ὈΥ τανθηβ (1 Κίπρε 
χνὶ!. 4.) δα8 Θχοϊίβα {πΠ6 ῥὑτοΐδπα βοοϑδβ οὐ Ὁπθ 6] θυ γβ, 838 8 ἱπογθ }}6 
(Πῖηρ ; δῃᾷά {Π6Ὺ Πᾶνα αἰζοπιρίοα ἴο "6 νὶν ἴῃ {μοῖὶγ πα ϊγῖθα τ βοποθ 
ἴΠ686 υποΐθϑη ὈΙΓ8 σου] μάνα ρσοσυγοά οοά ἴον {86 ρσορῃοῖ, 

0 μὰ Ὀδθη αδἰϊειηρὶοα ἴο σοὶ τὰ οὗἉὨ {815 πηΐγαοὶθ, ὈΥ αϑδοσίϊηρ {πὶ 186 Ῥτορὶιοὶ 
48 ποὶ [ἡ Ὀγ Σαυθηβ, Ὀυ Όγ (Π6 ΟΥνὶπι ΟΥἩ ἐπα! δηῖ5 οὗἩἨ Οτο, ἃ 531:)81}} ἰότῃ ἴῃ 
86 νἱεἰπὶγ οἵ Βοιβββδῃ. Βαυΐ {πὸ 10] ον ηρ' ἀτραπιοπίδ ψ|}}} ἐμὸν ἰδαξ 186 τοςοίνοα 
ἡπιογργθίδιϊοπ 18 ΟΟΓτΘοῦ : --- Ὁ ἰδ ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ βαιὰ δαὶ ΕΠ) Δ8 ἀγαπὰ οΥΓ ἐλθ ὀγυοκ 
ΟΒορι. (1 Κίηρμε χνὶϊ. 6.) “Ηδὰ βίγδηψοσβ Ὀγουσιῦ πἷπὶ οοά, {ΠΥ παρ 88 νυ οἱϊ 
ἢδγα ἔαση δμθαὰ Β1πὶ ἢ τίου ἢ δηὰ ἰμὺ9 ἰὺ σου]ὰ ποῦ ἰνανα Ὁ ΠΘΟ βΒΆΣΥ [ὉΓ ἢ πὶ 
ἴο πᾶνε γχοιῃονθα ν βθη 06 Ὀγοοῖὶς 'νν88 ἀγὶ θὰ ὑΡρ. Αραΐπ, Αβδὺ (υ8ο διαὰ βοπὶ ται δ- 
ΒΟΏΡΘΓΒ ἢ ρυγδυϊὶ οὗὁἨ 186 ργορμοῖ διωοηρ 86 ποὶρ Ὀουσιης Κἰπράοπιβ ἀπ ἢδι 15) 
ἴοοῖκ δῇ οδίμι οὗἨ ἔδθπὶ ᾿μαΐ {Π6Ὺ ΟΓῸ ἡρῃογδηῖ οἱ ἴδ ρἷδοθ οἵ .ἷβ σοποθαϊπηθηὶ (] 
Κίηρε χυὶ, 10.); δῃμὰ δοῖηθ οὔθ ουαὖ οἵ ἃ ἰγἰ 6, Ἧ6 ἸΏΔΥ ΒΌρΡΡΟΞΘ ἰὰ ργοῦδΌϊο, πσουϊὰ 
αν ἀοϊνογεὰ τη ὑρ, βοοῖῃρ ἰμδὺ ἴΠ6Υ οουϊὰ σαΐῃ ποιμὶπρ ΟΥ̓ ἷδ σοπορδὶ ιμεηΐ, 
δηὰ δὰ ΘΥΟΥῪ {πΠῺρ᾽ (0 ἔραν ἴγοπι ἀδίϑοϊίΐοῃ. 1 τὰ σοῖς ἴ0 γουὈαΐ ΟΥ̓ ἰοΐδπι. τὸ Βπὰ 
1πδὲ τ[π6 πογὰ :5 Ὀγβοίβεὶυ 18:6 δϑπη8 ὙΠῸ ἐπαῦ, ὙΥμ ἢ 19. ποδὶ ὉΓῸ Υ]Υ γοιάογοὰ 
“γαν ἢ ἢ ἴῃ Οεη. Υἱι.. 7, θη ΝΒ δοη 5 ἃ υἱγὰ ουἱΐ οὗἨ {86 τὶς." ΝῊ ΑἸΕλ μ᾿, 
ἀου 1688, σου ϊὰ πᾶν οαυδεὰ Τροἀ ἴο αν Ὀδθθῃ οομνογοα (ὁ ΕἸ} α}} ἴῃ ΠΗ ΟἹΠΟΡ 
ὙΔΥ, Ὀυΐ ἢ6 σἴοβα ἴο βοπὰ ἴΐ ΌΥ͂ {Π6868 Ταρδοίουβ υἷχὰβ ἴυΣ [86 ργϑϑῖον ἢ Ππιϑίγαιίοῃ οὔ 
ἢ]5 δυϑοϊυῦθ δοϊηπηδηὰ οὐοῦ 8|} ογθδίογοδ, δα α͵δὸ ἴὸ ψῖνο υδ [0}} ον θησο ἴπαὶ ἢὸ 
ἷα ΔΌΪ6 ἴο βασοουν δῃς ὈῬγοβοσυθ, ὈΥ [86 πηοδὲ ᾿ππργο Δ ὉΪΘ. πιθβηβ, 8}} (ἰυ86 ψῆο ρει 
{ποῖ ὑγαδὺ 1 Ὠΐπ). 6 πορὰ ρῸ πὸ ἤγῖΠΟΥ ἴο ἱπαυΐγα τῆοθποο {86 τᾶνοπα με {15 
(οοὰ : ἰδ 18 ὁπουρὴ ἱΥ τὰ Ὀοϊΐονα ὑμαῦ ἸΒοῪ Ὀχουρλῖ ὁ ἰ(ο ΕἸ) 8ἢ ; ἦγ ἸΠθ ἢ τὸ πνυσὲ 
διίον, [πδὲ 186} δοιβὰ Ὁγ ἀϊνίης ἀϊγοοίίου, δθὰ ἰδεῖ (86 ἰοοὰ νγῶ8 οἵ (οὐδ ργονλάϊῃς, 

13. Τόσο 18 Ὧ0 σομ δα ϊοίοι θοίνοοῃ ΦοὉ ΧΧΥΪ. 7. δηα αὶ]. χχὶν. 2. 
δηά οἷν. ὅ. 

Ιπ τς βγβί- οἰ ἰδὰ ράβδβαρο, 7οὉ 58γ8 ἰμαὶ οά λαπρείλ (δὲ φαγίἡ ρον ποίλίπρ᾽ ; πᾶ 
ἴῃ Ῥβ4]. χχῖν. 2. 10 ἴ5 δαϊὰ {παῤ Φοδονα λαέλ 7ομπάεά ἰλ6 φαγίλ ἀροπ ἰΐλε δειι8, σπα 
δία δέϊδλεάώ τ ὡροῖ ἰδέ ; δῃὰ ἴῃ Ῥδδὶ]. εἶν. ὅ. (δὶ μ6 μ81} ῥαΐά ἐὰλε γομπάαξίοια οὗ 
ἐλε εαγίλ ἱλαὲ τί «λοι ποί δὲ γεπιουοα 0τ εὐεγ. ΑἸὶ νι οἷ ΘΧργθθβῖονδ ἀγα υ}}10. 
ΒΟΡΒΙ Δ} οοττοςῖ; ἴον 186 Ἰουπαδιίοη οὗ ἃ ροπάυϊοιιβ φ'οῦβ οδὴ Ὀ6 ποι μἰπρ Ὀιι 118 
οοηίγο, Ὁροὴ Ὑΐοἢ 8}} [86 γμαγὶδ ἰθδὴ δηὰ δὲ δὺ ὉΥ ἰδ; δῃιὶ (Π6 Ἡϑίουα ςοη- 
εἴπ. 8 }}γ ἄτη κ τπγουσὰ 186 Ὀοτ οἷς δπαὰ σοποδυ 68 οὗἁἨ {86 δαγῖῃ, ἔγουλ {16 ἀοριι 
οὗ ιδ6 568, ΌΥ ἃ οοῃδίδηϊ οοιγβο πὰ εἰγουϊαιίου, σοπϑίαιϊΘ δὴ δῦγϑα 'ἰπ ἴδὸ ἰονον- 
τηοδῖ ρϑγῖδ οἵ {μΠ6 οαστίβἘη. 4Ἅ1 ἰλὸ γίσεγε γὰπ ἱπίο ἰλδ δεαὶ ψεί ἐλε δα ἐδ ποί ζω: τωίο 
λα ρίαοε ὕγοπι τολέποο ἰλο τίσεγ οοπιο, ἰλίίλεν λέν τείαγη ἀαραΐπ. (οἾ68. ἴ. 7.) δὸ 
18Π4ῖ, ψῖ ἢ στοαὶ ΤΤΌΡΞΕΙ οὗὨ δροδθοῖ, 186 ἰοτυδαποοῦβ ρίοῦς 8 βδϊὰ ἴο Βδὴς ἀροη 
ποίησ, δηὰ ἴδ6 φαγί ἴο Ὀ6 ἀποῦλντῦς ὕροη ἴ86 5688, δηα 651} 0} δε Ὡροῦ (6 ἤυοι 8, 
δὰ (ΒΡ 4]. οχχχνὶ. 6.) ἴο δὲ φίγείολεα οὐ αδοῦε ἰλδ ιραίετ.3 

14, ΤῈ ὠπέοογπ ὉΠ) (Ε41Μ), ἀοβουθοά ἴῃ Φοῦ χχχὶχ. 9. δῃὰ δ᾽ υδθὰ 
ψρν. 

1 ΤΏ γτοβάογ νι] ἤπά βοιης οἰδϑογαϊο δπὰ ἱπιογεβίϊης οδιου δίϊοη8 οἡ ἔπ 6 δα )οοὶ, ἰῃ Ὧτ. 
Βγονπ δ Δηιαυίεῖοδ οὗ ἔπ 6 “2 6νγ8, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 149 ---153. ᾿ 

8. ΜγοῦβΒ Ηυβοδη ἘδδΔΥ οἡ ἴῃ ἘΠῚ ΠΥ οὐ Αἰτοπιρδ ἴο τερτοβεπὶ τ6 ΜΊγϑοίςβ τοοοτάν ἁ 
ἰῃ Βοτίριυτο δο Εβεςὶδ ὑγοὐποεὰ ἰπ τη ΟΥἀΪΠΑΙΥ ΟὐΌγος οἵ Ναίατγο, Ρ. 98. ΟδιμὈγ μα, 
1891], ϑνο. 

8. 2Ζεηκη᾽ ε εδεοπαθίοποες οὔ [86 ΟἸιτὶδιιπ Ἐοὶκίοη, νοΐ. 1ἴ. Ῥ. 286. 
ᾳαα 2 



δ90 ΑἸ] οσε (οπὲνααέοέίοηπδ ἐο λιϊυδορἦψ. 

ἴ0 ἴῃ Βα γα] ΟἿΟΣ ραββασθδ Οὐ ϑουιρίατα, 16 1Π6 δοσατηοη ΤΣ ΠΟΘΘΓΟΒ, 
νοι 15 Κηοννη, ἴῃ Ασάαδῖα, ὈΥ {Ππ6 πᾶπλα οὗ γεῖπι απίο (18 ἀν. 

18. ΤΊιΘ οἰγοαπηβίαποθ οὗὨ Φομπαῖι οὶηρσ ἴῃ {Π6 Ὀ6ΙΪΥ οὗ ἃ τολαῖΐε 
(Φοπαῖ 1. 17. ; Μαίί. χὶ!. 40.) α8 θδβϑὴ δγλθά ἴο Ὀ6 ΘΟΠίΧΆΣΥ ἕο πιαίίετ 
οἵ ἤαοῖ: ἃ8 {πε {πγοαῦ οὗ ἃ νυν α]6, 10 18 τὴ} Κηοντη, 18 σαρΡ40]6 οὗ δά- 
γαῖ ἰπρ {016 πόσα ὑΠπλη [Π6 ἅττα οὗἁἨ δῇ ΟΥΑΙ ΠΆΤΥ ΤηΔῃ ; δηᾶ {{᾿Έ66 ὅ8ἢ 
ΔΥΘ ΠΘΡΘΓ Τουπᾷ ἰπ {Πη6 Μεαά! οιταηθαῃ 368. 

Βυι Βοοϊιατὶ 8848 Ἰοησ βίποα ργονϑά (δὺ ἃ στοδί ἤβἢ οὗ {ἰἸὸ δλαγὰ κιπᾶὰ 15 ποτα ἰπ- 
ἰαπάοά, [ἐ 8 ἃ υὸ]] διζϑϑίοα [οὐ (Πὰϊ τᾶπῪ οὗὁὨἁ {πΠῸ βιδτὶς βρθοῖθϑ ἄγὲὸ ποῖ οπΪΐν οὗ 
μας ἃ β'Ζο πὰ ἔογιη "8 ο 6 δι ΐθ, τὴ πουῦ ΔΏΥ͂ τ γδοῖθ, ἴὸ δυυϑι ον 8. ταϑ νγδοίΐο, 
ὈΝδ ἶπο εἰ θη γα ὕορη θη φηεσα ἰπ {ποὶγ βιομ 5 : δηκὶ, βίο δὲ 15 δ δεῖ 
νν6}} Καοττι ἴὸ ργ βίο] ον βῖ8, ̓ μδὺ 1ἴΠ6 δίοιπδς ΒΒ ἢὰ5 ὩῸ ῬΟνΤΟΓ ονον βυ ϑίαποοβ ἐπα υρὰ 
αν ἐΠἢ νὴ τα} τγ, 1115 σἰγοαβίδησα νι }}} δοσοιῃΐ [1 ρδγὶ ον [16 τυϊγδουίουβ ργοϑοσυ βίου 
1. ὑτο ἐπι δόμδὰ ἴπ 116 Ὀ6Ὶ]Υ οΥ δου οἢ οὗ [6 στοαΐ 5}, ἴῃ πο 6 νεδϑ [07 
ἴμγθο ἀμγ8 απὰ {Ππ τα πἰσηῖθ, βοομαγί 18 αγῦπ εν ΟΥ̓ ορίπίοῃ, τδαῦ (86 ραγεϊουαν 
ΒΡ οἶο9. ΟΥἨὨ 5ΒΒαγὶς πο ἢ θυ] ] ον οὶ τπ6 ργυορὶ οὶ Φοπαὶι τγα8 ἴ86 δρπαΐμδ οαγολαγίαε οὐ 
τ δἰ τ6 ΘΑΥΚ, ἤῸΓ 1ἴ8 νΟΓΆΟΙΟΥ τοσπηθα ἐωπιῖα ΟΥ̓ ΒΟΠ16 δία ΓΑ] 5ἴ8, δηκὶ τ οἷ 18. ἃ Ὡδινο 
ΟΥ̓͂ 1Ἰὸ 8685 π᾿ δοῖ οἰ πηαίθβ, ῆογα 1ἰ 18 [Πα ἴουτοῦ οὗἁὨ πανὶ χαίοτβ.: Μγ. δο ὙγΊ9ο 
{86 ὴν δἰ ἃ νἱο]θηΐ βίογιη, βχ δου ἴῃ {Π|6 δδη16 ρογίϊοη οὗ {86 568. σῆογα ἐδ δδὶρ 
ψΗῈ Φοηαἢ οὐ Ὀοατὰ δηοοπηίονθιὶ 16 ἰδπιρυδῖ, Οὐβογνοὰ βανόγαὶ ὙΘΓῪ ὁ σσγοδὲ 
ἢ.51105" βρογιϊησ δυουῦ [ἢ6 5}}}0, βοιηθ οὗἉ τ] οι σουϊὰ ηοΐὶ Ὀ6 1688 (ΠΔὴ 5ἰχ ον ἤδοῖ ἴῃ 
ἰδίῃ, ἀπᾶὰ ἀρροαγοὰ 88 ἰοῃρ 85 ἴ 6 νϑϑϑοὶ 1ἰβεὶ  οὴ Ὀοασὰ οὗἩ τδιοδ 6 νσϑβ οπι- 
μαγίκοα. 5 

ΤῊ ρῥγϑοοάϊησ ἀτ (ῃ6 ῥῬαδϑαᾶσοβ οὗ ϑογιρίυσο, τ ποῖ πανα Ὀδοα 
ῬΓΪΘΟΙΡΆΪΥ δχοαρίθα ἀσαϊηβῦ, ἃ8 ὈΘΙΠο ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴο ΡΠΙ]ΟΒΟΡΗΥ δῃᾶ ἴδ 
Ὠδίυγα οὗ (ἰησδ; δπά γοῖ, ἤθη 4}} {Π6 οἰγχοιτηβίδποθβ οἵ ὑπθ 8 ΓΘ 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ οοηδϊἀογοά, {Π6γα 18 ποίῃιησ ἴῃ {πολ Ἡ ὨΙΟἢ ΤΥ ποῦ Ὀ6 80- 
οουπίοά ἔοτ, δὰ ᾿Ἰῃίογρτοῖθα, οα [Π16 ῥσἹηο 0168 οὗἠἨ τῃοαθγῃ Ρ 1] ΟΒΟΡἢγ. 

1 Βοςδβαγίὶ Ορετα, ἰοῃ). 111. οοἷ, 742, δὲ φέᾳφ. Βοοματ δ Ορ᾽ πἰοῃ Ὧδ5 θ66η δἀορίοἂ Ὁγ Μίγ. 
Ῥαγκθαγεὶ (Οτοοῖ 1,οχίςοῃ, δστίοϊς Κητος), δηἃ ἰδ πον 5 ΠΟΙ ΔΙΪῪ γτοςοϊνθα. ὅθ6 δ]50 ϑεγίρίαγα 
ἘΠ ασίγαῖο ΟΥ Ναῖαγαὶ Ηἰδίογν, ἄς. ΕἸ, ΟΝΙΟΥΥ [άεχ, Ρ. 52. δῃηὰ τἢ6 Ε͵Άρτηει.: 5 διμεχοὰ 
ἴο τ απαγῖο οἀϊίοη οὐ (αἰ πηοι 5 1) οὐ] δΥΥ, Νο. οχὶν. Ρ. 108. Βιίδιορ Ψουῦ, πονγενεῦ, 
ἢ8358 ἀγροῦ βύνϑγαὶ σοπδίἀογιτίοπα (Ὑ] ἶςἢ ἄγ ἴοο Ἰοηρ ἴοσ ᾿πϑοσγιίου πογο, διὰ τπ6 ἴογος οὗ 
νυ ἱἶοῖ τ νου ὰ ἱπιρδὶγ ἴο δὐτίάρο), ἴὸ δῆον {πᾶ0 11 ῬΓΟῦΔΌΪ νγὼβ αὶ δ ]ς, ἐνο [6 σΑΥ 
οὐ υυἱοβϑ του ἢ Φοηδ νὰ8 ἴδκοη. (ϑδονδὰ [λιογαῖπιγο, Ὀρ. 178--- 180.) ΤΌΘ οὐδβογυβιοιιδ 
γν πο! πὸ δ85 δἀἀποεή ΠΠῸπι ἴΠ|6 ΠΙΔΙΈΓΑΙ ΠΙΒΌΟΓΥ οὗἁὨ τἰνθ 'ν} να] ΔῈ οοπῆγπιοα ὈΥ 1.6 δηξεγ- 
ῬΓ δίῃ διά ὀχριτίοπσοὰ πγΒεῖο- ἤσθιον, Οδρίδίη οουοδΌνυ ς 'Μνῖο βίαϊοβ, [δ᾽ ἤθη τὴ6 τοῦτ 
οὔ τὸ Βωίαπα Αἤνψεδίιοοίμα, οὐ Οτοδὺ ζοιηιηοη ΥἾ 816, 18 ρθη, “ἦϊ ργϑϑεηῖΐβ ἃ σαν Ὑ 83 Ἰαγρο 
83 ἃ ΓΟΟΠῚ, πη ἃ σΑρ6Ό]6 οἵ οΟη δἰ πἰης ἃ ΤΥ Δ ηΐ 6}}}ρ᾽ 5 70} γ- οδὺ [Ὰ}} οὗὨἨ τηϑη, Ὀεὶῃς δὶχ οὗ 
οἰκῶν ἔθος ἱὰθ, ἴθ οὐ ὕνοῖνο ἔδοῦ ἰρὴ (πη Ιτοηῦλ, δὰ ἥδαπ οὐ δἰχίθοῃ ἴθδεϊ Ἰοη 
(ϑιυυγοδῦγ Β Δεοοασηὺ οὗ τ[Ώ6 Ανοῖῖς Εορίοηβ, νοὶ. 1. ἢ. 455.) ἘΠ ΟἾΪΥ οὐ)εοξίοη τμδὲ σδὴ ὃὉ6 
οἴδογτοὰ ἴο τ. δου ορὶηίοιι ἰ8, παὺ τΠΘγΘ ἰδ 0 δυιμεπιὶς ἱπβίβησα οἡ σϑοοσὰ οὗ τΒ6]6ε8 
δοίην ΤὉαπὰ ἴῃ τὴ6 Μεαϊτοτγδηοθη ἔθϑ. 

" Τγανο δ ἰὰ ἴ06 ΗΟΙΥ [,Δηὰ, δο. ἐδἰγὰ οἀϊείοη, γοΟ]. ἱ. ΡΡ. 14,15. Τωοοπάοῃ, 188]. 
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ΟΝ ΤΗΣ ΟΟΝΤΒΑΘΙΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΜΟΒΑΙΙΤΥ͂, ῬΑΙΒΕΙῚ ΑἸ ΈΘΕΡ ΤῸ 

ἘΧΊΘΤ ΙΝ ΤῊ ΒΟΕΒΙΡΤΙΌΒΕΒ. 

[Πεενγο ἰο ἐπ ραρεε 399. αμὰ 404. ξμρτὰ.} 

ΝΟΤΥΨΙΤΗΒΤΑΝΧΌΙΝΟ 1 18 σο ΘᾺ ]Υ αἀπκιοα {παὺ {πΠ6 ἩΟΪΥ ϑ γι βἔιγο8 
Ὀγθαῖῃο ἃ βρὶγιξ οὐ 186 ρυναβῖ κα ποθ αἰ πβίνοὶν Ὀεηανοϊίεηῦ τηοτα- 
ΠΥ; γοῖ τἤθγο δ. βοπΊθ ραϑβασθβ ΨΠΙΟΝ ἤν Ὀδθη ταργεβαηϊθα 88 
εαἰνίησ, σουηΐθηδησθ ἴο ᾿πηπμηογα Ὑ ἀπά ογο]γ. Βυῦ {Π686, γ ἤΘΩ 
ἀν δχδιαϊηθά, νν}}} θ6 ἔοι πὰ ρογίδοο! νυ πὶ αηΐβοη τυ [Π6 μυγαϑὶ ᾿γΊῺ - 
αἰρ]65 οὗἩἨ πιοσα]ἶγ. 116 τὰς αἰ ἴεγοθοθ νοῦ δα δἰδίβ Ὀθί θοη 
δηοϊαηῦ δῃηἀ τηοάθγῃ τη η ΓΒ, 1 ΓΑΙΡΙῪ σοπϑιἀογοά, τνου]ά αἰοηα θ6 ἃ 
οὐ δας, ΤΟΡΙΥ ἴο [16 ᾿πάεοοδποῖθβ, τ ]Οἢ ΔΥΘ ἀββοσία ἴο δχὶβϑί ἴῃ {16 

10]6. 
ΕΌΣΙΠογ, (Π6 σἜΠαγασίουβ δηᾶ οοπάποὶ οὗὨ τῆϑη, βοΐ τὸ βηὰ ἴῃ 4]] 

ΟἾδοΥ ταϑρθοῖϑ σομηλθηἀοα ἴῃ {π6 δου ρίυγαθ, ἀΥΘ ἸΏ δοὴθ σβῃθοῖβ 
ἔλα ΠΥ ; Ὀυΐ {Π686 ἅΓο, ἴῃ βιιοἢ ᾿πϑίδπορϑ, ὈΥ͂ ΠΟ Π]6Δἢ8Β ὈΤΟΡΟβοα [ῸΓ ΟἿΓ 
Ἰτη!δς1οη, Δη, σΟΠΒΘα ΠΟ ΠΠΥ, ρῖνθ πὸ βαποίίοῃ δ αΐθνοσ [0 ᾿ηΠἸ ΟΓΆ ΠΥ : 
ἴογ δαυθῦαὶ οὐ {π686 ἴδ 8 ἄγ δἰ ΠῈΣ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ ΘΟΠαἀοιηπθα, ΟΥ̓ τ ΓΘ 
ὈΥΙΗΥ τοϊαϊοα οὐ πχθηἰϊοηθα 458 ταί ἰοσ οὗ [δοῦ, νυ πουῦ ΔΠΥ ἱπεπιαῖίοη 
πὶ [ΠΟΥ ἀγὸ οἰ ποῦ ἴο 6 σοπιπιθηᾶθα οσ ᾿ϊαἰοα. ὙΠ 6 βαογοα τ 6 ΓΒ, 
ΠονΘν ΟΣ, ΔΓ ΟὨΪΥ ΘηΒΊγΘγΆὈ]6 ἕο ἔλοΐϑ, ποῖ ἔου 1Π6 ἸΩογΆ ΠΥ οὗὨ δοίη. 
[τ 186 τὰ ὑπαὶ {π6 «ἀν 18 Ὠἰδίουυ 18 βδίαϊ θα τ ῖτἢ Ὀϊοοά πηὰ ογιο] ν ; 
θυΐ 80 18 {μ6 Ὠβίογυ οἱ 411 οἵμιοῦ παίιίίοηβ, (ν ἤοϑο Θἢ ΟΣ. ] 6 ΓΒ, Δῃ Π Δ} 158, 
οΥ Οὔοὺ ἰδίου δηβ Ἀσὰ ποῖ σθηϑιγεα [ὸγ {Πποῖγ Ὀᾶγα παγγηϊίοη οἵ {116 
ογϊπλθ8 οὗ ἴῃ τ᾿ νι ἀυι}]8 ΟΥ παίϊομβ,} αηὰ τνιῖδουΐ {ἢ 6 ΔἸ 04] οἱτ- 
οσυτηδίδησθ οὗ Ὀεϊηρ τοὶ ανθα Ὁγ βιιοῇ Ὠϊβίουθβ οἵ ὑγὰθ μ᾽ Υ πα νυἱγίιθ 
88 Δρουπα ἴῃ {Π6 δοτρίυτοεβ. Βυῖ Ὁ ἴθ σΟΥΠΥ οὐ τϑηιδυῖς, {πα0 {116 
ΠΊΟΓᾺΪ ΟὨαγδοῖον οὗ τῃ6 «6 ῖβἢ παι τγ88 ΟΥ̓ ΩὨῸ ΠΘΆΠ8 80 ὉΠῚ ΟΥΤΗΪΥ 
Ῥδὰ 48 [86 τηοάθγῃ δηϊαροηϊβίβ οὗ ἀϊνίηθ γον οι πανα ρτγοϊοπάρά. 
Ιῃ ϑοῖὴβ ἃσϑϑ {π6ὶγ πλογα 8 ΨΥ ΘΓ6 τ ἢ ῬυΓΟΙ, πα {πο ῖγ ΡΙΘΕΥ πιοτα ἴδ- 
νϑηΐ, πᾶ δὖ οἴποτβ. ϑδυοῦ ψὰϑ ἴ86 ρϑῃθγαίοη ὙΠ οἢ ἢτδί απίοτγοιὶ 
(ὐππαδη τ ἢ} “Φοϑῃυδ, δηὰ 5 ἢ αἰδὸ {[Π6 σοπογαίίοηϑ ἴπαὺ ᾿νε ἀυτὶπσ 
1Π6 ταῖσι οἵ {πεῖν πηοϑὺ ρίουϑ Ἰποηασοῆβ. [{ 18, τηογθούοσ, ἴοὸ θ6 ουῃ- 
δι ἰοτοά, ὑπαὶ {Π6 πιόγα παγγαϊοη οὗὨ ΔῪ δοίϊοπ, ϑυο ἢ ἃ5 νὰ δηά 1 1116 
ΟΙά «πὰ Νενν Τεβίδπηθηΐθ, ᾿π 01} 68 ποῖον [π6 ρργοθαϊοη πὸ {116 
ΘΘΏΒΌΓΟ οὗ 1{, θαῦ ΟὨΪΥ ἀδοίαγοϑ ἰπαῦ δι ἃ ΤΠ σ᾽ τνὰ8 ἄοῃθ, δια ἴῃ 
ΒΟ ἢ ἃ ΤΏΠΠΠΟΥ; δηᾶ [δ ποῦ σοῃοθη]ηρσ οὗ {Π686 ΔΟΙΟΠ8. 8Πονν 8. 1}16 
ΒΡ ΠΙΟΙΥ δηα ραν Δ} γ οὗἁὨ [Π6 βδογοα ὙΥ ΟὙ8, ὙΠῸ ΒρασΟ ΠΟ ΡΘΓβΟῃ 
Ὑ ΠΟΙΏΒΟΟΥΟΥ, πού ουθὴ ἤθη {ΠΟῪ {ποι β6ἶν 68 ἈΓΘ ΘΟΠΟΘΙΏΘΩ, ---  Ὠουρ]ν 
{16 τϊὴρ τοι θα βῃοιυ)ᾶ γτοἀουῃαά ἴο {πεῖν ἀϊαρτας ; --- 85 ἴῃ [Π6 σϑξ6 
οὗ Νοιμ᾿β ἀγιμκοηπθθθ ((6ῃ. ἰχ. 21.); Φδοοῦβ ἀδοοϊνίηρ οὗὨἨ [βᾶδοὸ 
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(αεῃ. χχνὶ!..); Ῥοίογ᾽ Β ἀεπὶδὶ οὔ ΟἩγιβὺ (ΝΜ δι. χχνὶ. θ9---7δ. δηα {Π6 
ῬΆΓΑΙ]6Ι ραβϑαροδβ οὗ Ὑπ6 οἶμαὺ δυδῃρβ]βίβ) ; Ῥδὺ} ἘΒ αἰβραΐς ψ ἢ Ῥεῦοσ 
(Θαὶ. 1... 11---14.}; δῃὰ Ῥα}} 8 Ἄἐχουβα οὗ ᾿λλπ)861} (Αοΐβ χχἹ!. ὅ.). 

ΤΏ [Ὁ] ονίρ, τὸ ἔπ 6 ῥγίποῖραὶ 568 ὙὩ]Ο ἢ ἢᾶνο ὈΘοῺ Οπαγροα ἢ Ὀαΐηρ σοῃ- 
ἰγδιϊοιίοβ ὕο στρογ γ ; Ὀὰϊ τὶ ον {16 ργεϊαχῦ, (86 ΤΌΘ ΟΣ Μ|}}} θ6 δυδυ]οα 
ἰσ ρα, ὈΥ͂ πὸ οσδηάιὰ οχδηλϊπαϊίομ δηὰ δοηβιἀογαϊίοη οὗὨ [86 γαιιδιηᾶογ οὐ [815 
δ6ο. 00. 

1. Οοὐδε ςοπιπιαπα ἐο Αὐγαΐλαηι, ἐο βαογύεο 7βαας ((ἀδπ. ΧχΙ!.) λας 
δοόη τοργεβεπίεα α5 α σὐπιπιαπά ἴο σοπιπεῖΐ τι 7 ἔπι 15 πιοδὲ λογτιὶα ΖΌΤΤΗ, 
απή, οοτιϑεφμοπέϊ, ας ἱποοπεϊξέοπίέ το ἐδ λοίϊπε8ς 97 Οοὐά ἰο σίνε. 

Βαι τἷ9 σοπιηδηὰ ΤΊΔΥ 6 5βδἰ ϑδοίουΥ νἀ ϊοαιθα, οἰἴμον ΌΥ τοσασάϊησ ἃ 685 ἃ 
801} 00} 104] δοῖίοπ ἢ, οὐ {πτιΒουῦ {π|86 σΟὨ 5: ἀΘΡΑ 105} ὈΥ γοβοϊνίησ 1ὃ πο πο ἀϊνὶπα 
ΒΟνΟΓΟΙ ΠΥ ΟΥ̓ΟΥ ἴπ6 ᾿νοῦ οἵ δἷ8ϑ ογοαΐυτθβ ΕῸγ, 86 ϑύργοπιε ῳογὰ δηὰ Οἰγεν οὗ 
[ω{6 1ν8 8 τσε ἴο ἴακο ἴδ ἀσσῶγ, δὰ ἴὸ οσομμηαπὰ ἴ ἴο 6 ἴδιζθη ΔΎΑΥ, ὙΒΟΠΘΥΟΥ 
διιὰ ἴῃ ναί ΒΟ ΟΣ ΤΆ ΠΠΟΡ δὸ ρίθαϑοβ. ΤῸ ΟΠῈΓ ἃ Βυπιδη νἱοί τα ἰο ἴπὶ, τ Βουΐ ἢ18 
ἜΧΡτιδ5 ταγταηΐ, σου] Ὀ6 [0 σοπημξ πηυγάοῦ: Ὀυΐ ἴο (0 80 ὈΥ͂ ἷβ σοπηπιβηα πουϊὰ 
Ὀ6 δὴ δοῖ οἵ οδοάϊδῃοο. Α5 ἴα ΑἸ ΒδΒ ἃ τίσ ἴο σοτηπιδηά, 80 δὲ5 ροτίδοι ἢ 8 
Ἰοωρὰ υ ἴο ἱπίοσ, τὲ Πα μι} σοσλιηβη ποι ίης Ὀυϊ τδαὺ 19 ψόογΊ ΠΥ οὗ μ᾽ πο, Τῆ6 
ἀοβῖχη οὐ Οοὰ, βουνοῦ, τῶ8 ἴο »γοῦθ ΑΌγαδδιη, ἴὼ ογάθν {μπδαὶ δῖ8 ὕ, ἰονς, διὰ 
οὐοάΐδηςα τσ Ὀ6 τπυδηϊεϑι, δηὶ ΝΟΥ, ἰῃ ἰδοῦ, (πα 6 βου ὰ ΟΥ̓Γ ἃρ 8886. 

2. «“αοοῦ᾽ πυοιο ((ἀθῃ. χχνὶῖ. 20---22.} ἐς αδδεγίοα ἰο δε φμὲέε σοπάϊ- 
ἐϊοπαῖ, απά αἬε ἐπιρίψέπο ἐλαὲ ὑῇ λὲβ Οοα τοοιϊα εἰοίδλε ἀπε ἤεεά ἀΐπι, ἢξ 

ιεσομίαά δογυο ᾿ϊηι. 
ΤΙΐδ τοργοβοηΐδιου ἰδ ποξ ποτ υπ͵υ δὲ, ἰμδπ {86 ἸΏΔΏΠΟΣ ἴῃ Ἡ Ιοδ ἰὐ 15 βιαέθα ἰ8 

ἱπδοονῖ, [π ογάογ (μδὺ 1}}15 τηδίογ τθδὺ Ὀ6 τοσαγάδα ἴῃ 19 ῬΓΌΡΟΓ Πρ 1 υδὲ Ὀ6 
ἐουδίἀοτοι, τηδῖ, Ἰπμηθαά αι 6} }γ. Ὀσίογα (6 δοοουπὶ το 185 σίγθη 8 οἱ Φδοο 8 νοῦν, 
ὟΘ Ἄγε ἰηἰυσιηοά οὗ ἃ νἱϑίοῃ τ ῃοἢ 6 δα ἹΒΘῺ δβοίιϊησ οὐδ οα ΕΒ ἸουτηΕΥ ἴο Ραιΐϊδῃ- 

᾿ ῬτοῖΣ εδϊ6 εἰγοαπικίδηςς οὐ 6 ὕδοη γεργεβοηϊδὰ Ὁ ἰηβάεἾ8, ἃ5 15:1 ηραϊ δας Ηΐδ 
ανοιγιῖα σοῦ, ὈΥΓ ἃ ϑγβίοπῃη οὔ ἡγακμά απά ἰἰδα; Ὀὰϊ 186 (ΟἹ ον σοποϊἀεγαιίοηβ, Ὁ ΒίδμοΡ 
Ἠύυτης, ΠΙΑΥ͂ δϑδὶδὲ 1.8 ἴο (Ὁττῃ ἃ τίρῃς Ἰαάρτηοηϊ οὗἉὨ {Π|6 τηδίῖογ. 

“ 1εῖ, ΤΠ ρῥτοροδιτίοη οὗὨ ἀςοοινίηρ, [588ς οτἰρὶπαιοὰ ποῖ τὶ Φδοοῦ, Ὀπὲὶ τυ ΕδΌοςοΔ. 
Φαςοῦ τουῃοηδιγαιθα ὡραϊηϑὲ ἰζ, 5 ΚΟΥ τὸ Ὀγίην 8 σῦΓΒα προπ ἢἷπι, γαῖ ΠΟΥ [πὴ δ Ὀϊεββίπρ; 
ἸΟΥ σοι Β6 σοηβοηῖ ἴο ρογίοσιῃ δῖ8 μασγί, {1}1 86 δηρσαρεά ἴο ἴΔΚ6 8}} 186 ὈΙαπ)6 οὐ Βεσβε 
---ἕ "Οἡ πιὸ θὲ (ΠΥ συγδα, ΠΙΥ͂ ΒΟΠ ; ΟΠΪΥ ΟΌΘΥ ΤῊΥ νοΐςα.᾽ 

“κ΄ ΦηἾγ. Ετοι τἢ 5 δροοοῖ,, δηα ἴτοπι ἢ δαγωοϑίηθδα δ βοϊεἰτιιἀς ἀϊδοονυογοὰ Ὁ. Βεῦδοςδ, 
ὧδ ΠΙΔῪ ποῖ υηΐαὶγ] Υ θ6 ρσεβαηηοα, {Ππῶὶ 56 Βαὰ δοτθ βροοῖΐα] στοββ0η ἴοσ πᾶς 886 ΑἸὰ ; τιμδὲ 
Ιδαὰς νγὰϑ8 δου ἴο ἴδ κο ἃ ΤΟΙ δίορ ἴῃ 8 σοποοσῃ οὗ στοδῖ τηοτηδηΐ, ἩΠίοδ οὐρὮξ ἴῸ ὃ6 
Ῥτγουοηῖρα, ἀπά σουἹὰ ὕ6 ργενοηιεα ὈΥ̓͂ ΠΟ ΟΥἸΠΘΓ τη 68. 

“ δά]γ, Τῆς τεοετυᾶς οἵ δεῦρο οι πὰ ρπιεηϊ βϑοῖὴθ ον] θην ἴο Ὦδγο Ὀθδη τοοογηϊβεα δηὰ 
Αἰον εὐ ὉΥ βὰς, δὲ τἴη6 σοποϊπεῖοι! ΟΥ̓ 116 τηδίῖοσ. ΕῸΓ τποποῖι πὸ μδά Ὀ]οββεᾶ Ζδουῦ, ἰὰ- 
ἰοπαϊηρ ἴο Ὁ655 Ελδαιι, γεῖ, 85 1 τϑοο]]οοῖίης; δἰπιβοῖζ, ἢ σοηδτηθα δηά γαιβοὰ (παῖ Ὁ658- 
ἴηρ ἴῃ τ06 δἰγτοηρεβῖ ἴοΓπὶΒ : " Υδδ, δηὰ δα β}} ὑ6 υἱοβϑοά.᾽ 8.}}} (ἈΓΈΠΟΥ --- δὲ βεηϊηρ πηι 
ΔΎΓΘΥ, ᾽6 ἀρδίῃ τοροδίοὰ 116 Ὀοποι!οϊίοη, ἐπ τ1μ6 τηοεῦ ϑοϊειηη δηὰ δἰϊεςςτηςρ τδηηοῦ : "ἀοὰ 
σἰνο τ860 τ[Π6 Ὀ]εδοίης οὗ Αὔγαμδμλ δ᾿ Ι[κ ἰ5 μασὰ ἴο δϑϑ τη ΔΏΥ ΟἾΠΟΓ Τοάβου, ΠΥ, ἰΓ 80 ἀϊΐπ- 
μοϑοὰ, Ὡροὴ ἀϊδοονοσίηρ ἴμ6 ἴσα, 6 ταΐρῆιϊ ποῖ ᾿ιανὸ γονογεοα ἴ[Π6 ῥτοζοοράϊησ. Ναν, ὉΥ͂ 
16 Κὶπὰ πιεοειίπρς οὐἨ τὴ6 Ὀγοίδογα αἰποσυγαγάδ, ὁπ6 δου !ὰ δὸ ᾿ῃοἸ πο ἰο δαρροθεο, ἔμαι ἔδσδιι 
δι πιβεὶ δοαυϊεϑοδὰ δὲ Ἰοηρτῆ ἰῃ τπΠ6 ῥτορτίοῖν οὗ ννῆδϊ δὰ Ὀβϑη ἀοῆο. 

“4101. [ἔ βαςἢ νογὰ ἴδ οαϑ6, [588ς νν89 ΟἾΪΥ ἀδοοϊνοὰ ἰπῖο ν᾿ ἢδὶ τγδ8 γίρηῖ, απ ὰ πἢδὶ ᾿ϊη- 
8βοὶ[ δι Κπον]εάρεά ἴο ὃς Βο ἴῃ ἴῃς οσοποϊυβίοη. ΤΊο ἀοσοριίοῃ τ 88 {κὸ τῆοβα οἤοη ργβοιεο 
Ὀγ ΡΠ γοϊςΐδη8 ἕοῦ ἴῃς Ὀεποι οΥἨ Ἐποὶγ ρδιίθηῖβ; δη οδβυΐβὺβ τηιδὲ ἀδοϊάθ ὑροῦ ἴξ ἴῃ τὶ 
δΆΠΙ6 ΤΏΔΠΠΟΙ. ὙΠὸ οἴεῃςο οὗ ΦαἼοοὺ ἱξ οογίδίπὶν δἰ ονυϊδιθα, ᾿ξ τοὶ δητίγεϊ Υ ἰδίκοη οὔ, ὉῪ 
ιἰϊ6 οἰγουπιδίδησο οἵ Ἐοῦοςςδ ρ]οάχὶηρ Πουβο Γ ἴὸ ὉΡΑΓ [ΠῸ ὈΪΐδηηα ; 845 ἴδ6 σοηάῃςς οἵ 1ἐ6- 
ΕΓΟΑ ΒΕΘΠ8 15 |Πε ἃ Ὦγ {Ππδᾶὶ οΥ̓͂ Ιξαιο γι νης ἀπιὶ σοηβτταίηρ ἴο δδοοῦ τα δ] οβϑίησ οτὶ- 
εἰν !γ ἱπιδη δα (ΟΥ̓ ι. ἴὕὔύροῃμ πὸ ν᾿ ΠοΪ6, ἵΓ ποτ ογο δὴν οἤξησς, ᾿ξ τγδϑ ὁπ6 [πὶ 
πιΐσδν "6 Τογρίγεη ; δηὰ {{ Θοά, ποιν  βειδηάίηγ, σοπιϊπυοὰ το Ὀ1668 Φδοοῦ, ἃς ἀϊὰ Τογαὶνο 
ἦξ, αηα δὰ τρϑϑοῃ8 ἴοῦ 80 ἀοίηγ." Βρ. Ηογης β οὐ, νοὶ. νἱ, ΡΡ. 477, 478. 

5 Τοῖς ἰδ Βρ. ῬΑ θυσίοπ 5 πηοάς οἵ δοϊνηρ ἴ6 ἀΠῆσυεν. 



Αἰϊεγοα ἰο εἐσὶβὲ ἐμὰ ἐλε ϑογίρέμγος. ὅ99 

Ασδπι, Ἠΐοη Οοὰ γοηειγοὰ ἰοὸ δἷπὶ (86 Ῥγοπλῖβ68 τηδὰθ ἰο ΑὈΥϑἤ δῆ) σοποοτηϊηρ (ἢ6 
εαἰνὶηρ οὗἉ {86 Ἰαπὰ οὗ Ομπδαη ἰο [κιἰβ ροϑβίοτιγ, δπα {Βαῦ ἱπ 1118 βεθ ἃ 41} πϑίϊοηβ οἵ {116 
Θεσίῇ βου]ὰ Ὀ6 Ὀϊαθβ6α : δὲ {86 58π|6 ἐϊπι6 αϑϑιιγίηρ ἐπι, ὑμαὺ 6 νγουϊὰ θ6 τὰ εἰν ἴῃ 
8.11 Ρ]δοὺβ υγμ Π6 Γ᾽ Β6 Βῃου ἃ ρο, απὰ του]Ἱὰ Ὀγίωρσ πὶ ἀρδίῃ ἰπὶο (ἰϊαὺ Ἰδηὰ. (12---]δ.) 
Τ1π οοπδοαυθηςθ οὗ {{||8 νἱδίοη, ἤποοῦ τηδάδ [ν18 νοῦγ ἐπ ποχὶ τηοσγηΐϊπρ : ἴῃ 6 ἀδδβῖσι οὗ 
νν εἶ ἢ τγ85, ἴ0 ΟΧΡΓΘ88 ἴ86 δ6η86 δ6 Πρ] οὗἩἨ {86 ἀϊνίηο ροοάηε688, δπὰ ἢΐ8 οοπβάρηοο ἴῃ 
Οὐ ρτδοίοιιβ ρῥτοϊοοϊίου, δπὰ ἴο ἀθοΐασο [εἰβ βοϊοπλῃ σγοβοϊαἰίου, ἱμπαὶ ἢ σοὰ πουϊὰ 
Ὀς σι δὲν δῃὰ κϑορ ΐτὰ ἰὼ πἰδ γᾶγ, δπὰ σου]ὰ γίνα δἰπὶ ὀγεαά ἰο εαὲ δτιὰ γαὶϊπιοπὲ 
ἕο μμΐ οκ (τὶς ἢ δίονσα (6 πιοἀογαίίου οὗὨ ᾿ἷ8 ἀ6βί 68), δὸ {μαὶ [Ὲ βδοι}ὰ οοπιο ἐραίῃη 
ἴο ἰιἶα ΓαἸ Βοτ᾿ 8 ἰουδβα ἰῇ ρϑδοθ, Ὠ6 πουϊὰ δἴζοσ ἢΪ8 γί ΓΩ τηδῖκο δὲ οροῦ δὰ ρυὺ]ς 
δοϊκπον]οάρστηοηις οὗ δ5 ρταιϊἰυἀς ἀπὰ ἀδνοίίοη ἴο {16 1,ογὰ 88 δὶ8 ἀνὰ; νου βοΐ 
δραγί {μαὲ ρίδοθ, ΒΟΥ ἣν δαὰ ἀρροαγθὰ ἴο μἴ, ἰο 18 το 380 ; δηὴ πουϊὰ ἀδνοῖα 
ἴο Ηἴδ βεγυὶςβ ἴμε ἔθη οἵ 411 86 5ι:Ὀϑέαποθ μοὶ (ὐοὰ δβουϊὰ ρμῖνο Βἰπι. Νον δβαοὶι 
8 σοπίιοῖ 88 {δ ͵8, ἰηεύδαα οὔ Ὀεϊηκ ἱπιρίοιιδὶγ ἰηϊογοδῖθα δὰ Ἴσγαυῖπρ (88 80Ππ|6 ΟρροβοΓ9 
ΟΥ̓ τονε βίου ἤαγο δδβοτίθα), τι ἢ ΔρΡΘΔΓ [0 ΘΥΘΓΥ οὔδ νἷο λυ άσσοθ σα Ϊγ διὰ 1π|- 
Ῥδντ δι γ, ἃ στοιῖ δγρυπιοπηί οὗὨ {{|π6 δι ρ] ΟἿ δηὰ σοοάῃο8β οἱ ὁ δοοῦ᾽ 8 Ποαγῖί, βηὰ οὗ ἃ 
Ῥίοιι δηὰ Ὑὑὸ]}-αἸϑροβθὰ εἱηὰ : ἱβουρσῖ παι ίθα Υ 10 ἀρροαγθ δοβυγαὰ ἴο ἰμοβϑα σθο 
Δίδγηι --- πθδὶ Βονονυοσ ΤΠΘΥ οδηηοὶ ῥτονο --- Βαῦ [6 ΑἸηὶ σι ἀο68 ποὺ ὀοποθτῃ 
Ἀἰ 86] ὙΠ} ἐπα νι )4}6 οὗὨἨ [6 Βυπιδὴ Γαςθ. 

8. ΤΆλε οδ)εοίίοπ, ἐλαὲ Οοαἷε σοπιπιαπήϊηφ οὗ ἐ}ιε ]ογαοϊ ες (ΕἸ χοά. 11]. 
22., χιϊ. 86.) ἐο δογγοιο ἔγοπι ἰΐδε Ἐσυρίϊαης ιοδαὲ ἐΐλον πουον ἱπίοπαἰθαὶ ἰο 
γέϑβίυγε, ἴς ποξ οπῖψ απ αοὲ ὁ ἰπ)ιιδέϊσο, δμέ ἔαυοιιν5 ἐλεξἐ, ἰδ οὈὐνϊαιοα Ὀγ 
τουἀοτίπρ (ἢ Ηεῦτον νετρ θα (5146 1), αϑλοα οΥ ἀφηιανάειί, ἀστοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴο 18 ΡΓΟΡΟΣ ἀπά Τ16ΓᾺ] πλϑδηϊηρ ἱ, νν ΒΙΟὮ 18 σίνθῃ ἴο 10 ἴῃ 41] {16 
δηοϊοηῦ νΟΥΒ 08, 88 Ὑ6}} 48 ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἸΠΟ ΘΓ γϑηβ]αοη, σὰ οιῦπ 61- 
σερέεα. 

4, Το λαγαοπίπρ 27 ῬΡιαγαο)᾽Ξ λεαγέ (Εἰχοᾶ., ἵν. 21., 1χ. 16.) λα δδοῃ 
α γί μἱ δοιγοο ΟΥΓΓ πιαϊίσπαπὲ σαυϊΐ ιοϊἐΐλ ἐλε αἀυογϑαγίος ΟΥἹὙ ἐλε διδίο; 
ϑογηε οΓ τολοηι ἤαυε ποῖ ἠεειέαίοα ἰο αὔῶΕέγηι ἐδαέ ἐπὶ δἴησίε ολαρέοῦ ἴς «εβ- 
οἱετιὲ (0 ἀοδέγον ἐδ αἰἐλεπίϊοϊέν ὁ τὴφ ομἐΐγε δογίρέμγε, ιτολὶΐο οἰεγϑ8, 
ΤΟΓΟ «ἰεσεμίΐν απώ δρμεοϊοιιδῖψ, ἀδεετί ἐλαΐ α μι8έ αὐ οοιϊά ποὲ ρπηΐϑὶι ἐδιὸ 
Ἐσυρέδαπ πιοπαγοὺ [Ὁ0Υ α λαγήπεοις 0,664. Λεατέ οΥΓ τιολίολ ὧθ ἠϊπιδοί  τσας 
ευἱάεπεϊν ἐδμα εαιδε. 'ΤὮῺΪΒ 18 {Π6 οὈ]δοίίοι ἴῃ 4]1 18 ἴογοϑο'ί 1 μοῦ τι8 
ΠΟῪ 866 ΠΟΥ͂ [{{||6 ἑουπάδιϊοη ΒΘ ΓΘ 18 ἔογ 1. 

“Ὑ)Ώ θη Μ͵ὸ πηοοῦ ὙΥ} ἢ} ἢ ΔΒΒΟΓΓ ΟΠ ΔΡΡΘΓΘΏΓΥ ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 4]} (8 ἰγα ἢ δη θαι 
ἰπ [6 ποσὶ ἃ, 1ε 8 Ὀαὺ σοιπιμοῃ ες ἴο ΔΩΥ͂ τι δ, Βυτηδη ΟΥ ἀἰγῖ6, [0 ϑαρρολθ 
ὑμηῖ νῷ πιϊδίβκα ἢ18 τηθπίπσ, ἃπὰ ἴΠδὲ 186 ΘΧργθβϑίοη δι ρίογθαὰ ἰ0 ΘΟΠΥΘΥ 1 ἰΒ 
ΘΔραὈΪ6 οἵ δὴ ἰηϊεγργοίαδιϊοη ἀἸεγθηῦ ἔγοπι ἰδὲ τε 1 οἢ τῇδ δὶ γϑί ρσαβοηὶ ἰἰβο! ς.. Υὸ 
ὀδιηοῖ, [ῸΓ ἃ τηοτηοηϊ, μα αίηθ (δδὺ (οὐ δοογοῖΥ ᾿πβυδηῆοοδβ ἃ τδη᾿ 5 τι, ΟΣ δι θ5ῖ8 
ΔΩΥ τὶς κοα βία ὈΟτγπ σγθβοϊυτοη ἴο ἢΐ8 τη!ηἀ, αηὰ (ἤδη Ρυη β68 ἢ ἶπὶ ἴῸΣ ἰζ. 6 ἱτὸ 
(πογοίογα ἴο σοπϑι ον, ὈΥ πνδὺ ΟἿΟΣ τθαῃδ, ἢοῦ Ἰῃσοι ρα. ὉΪ6 νυ 1}}} ἢνἷ5 παΐυγο δυὰ 
διγὶ θυ θα, Β6 ΠΙΔΥ Ὁ 864, ἴῃ ἃ οογίδίη 86η536, δηὰ υἱϊμοιυῦ ἱπιργορσίθῖυ, 9 Βαγάθῃ 8 
ΙΔ 5 ἢοατῖ. ΤΠΟΓΘ ΔΓ ἸὩΔΠΥ ὝΘΔΥΒ ΟΥ̓ ΒΊΟΝ ΜΘ ΤἸΠΔΥ ΟΟησεῖνα ἰδ 15 οἰϊεεὶ ἰο ὕς 
πτουρ ῦ, τ βου τυπηΐπσ ἱπίο {86 ΔΟβαγά Ὑ δηὰ ἱπιρ  ΟΕΥ ἀῦονα πηεπιϊοπεά. ΤῊ 
᾿θαΓΌ ἸΠΑΥ̓ Ὀ6 Βαγθηοα ὈΥ (086 ὙΘΥΥ ΓΟΘρΙΐ65, πιῖγαοΐθϑ, δα τηθσοῖθβ, ἱπίθπἀοὴ τὸ 
δβοΐθη ἴδ ; 1ὉΓ 1 ΤΠ6Υ ἀο ποῖ βοῆφῃ ἴζ ἴθ 6 υ μ|}}} πασάθη 11.--- οὐ 18 ξοιηθίπιθα καὶ ἴῸὸ 
ἀο (δαὶ νβῖοΒ Β6 ροτμλϑ ἰο ΡῈ ἀοπα ὉΥ Οἰμοῦβ, ἰὼ {86 ψΥ οὗ ἡυρτηοηΐ δπά ραπιδἢ- 
τηθηἴ : 88 ὙὙΠ6Ὴ δϊ8 Ρ6ΟΡ]6 γοὐοοίοα ἢ 5 οσσῃ τ ΐθουβ ἰαννδ, δ6 15 Βα] ἴο αν "ψίνθη 
τον τ Ἰἀοϊαίτουβ οὔ68 οὐ {μϑὶγ μοδίῆοῃ πο θουγβ, " δίδίωϊοῦ ἰΠαὶ ποτ ποῦ 
φοοά.᾿---ΤΠ6 Ποδσῦ ΤΑ Ὀ6 ματἀσηοα ὉΥ [8 ν πα γανῖης (μαὺ στο [Ὁ [8 ἰσηρ Τὸ- 
δἰβίθ ἢ 6 ἸΑΥ͂ Ὁ6 σίνθη ὉΡ ἴο 8 Γορτοῦδία Ὠλἱης ; 88 [ΠΥ τοιμα ποὺ 566 ἤθη {ΠῸγ 

Σ ΊΕ 6 1δ6 νΟΥῪ ποσὰ υδοὰ ἴῃ Ῥβδὶ. ἰϊ. 8. διε, (δῆλαι Αβκ 97) πιο, απὰ 7 ιοἱδί σίοε ἰδεθ 

(λὲ λραίδεπ 7ὺν ἰλῖπε ἱπλετίίαποο, απὰ ἰδὲ μεετπιοαὶ ρατίε 07 (λε εατιὴ γον ἰὰν ροεφεεδίοα. ΤῊΘ 
γετὺ ἰ5 τοπἰογοὰ ἀεπαπάεγα, 5081} ἀοπηδηά, ὉῚ ἘΔΌδὶ Οαμοη. [14 ΒΙ0]6.. . . ..... ΔΥῸ 
᾿Ἤοθγοα δῇ γύσαγά, ἴοτῃ. ἰΐ. Ρ. 13. 

φωῳ ὁ 



600 Οοηπῖγα(ιοζολις ἰοὸ δῆογαϊιέψ ζαζεεῖν 

Ῥοκεραβοα δα ΤΔΟΌΪΟ οὗἁ βίας, (Π 6 86 οὗ τπδὺ ΤΟΌ ἐγ ΏΔΥ ὕ6 ἴάκοι ἔγοσῃ ἐδοτω, δοὰ 
ΤΟΥ τᾶν 6 ἡραποποαᾶ ἴο ὈΠΠ]Π658. Βΐ δἰϊ {}18 15 ̓ αάϊοῖαὶ, δπὰ ΞΡ οΟβοα ργουῖιθ 
νΟΙΠΙΆΤΥ το κοπϑβϑ, το ἢ 11 15. ἠθϑισῃοι ἴο Ραμ 5}."} 

ασίοσ, ΠῸ ρόσβοῦ ὙΠῸ σα ἀ! ἀ]γ ῬΟΓυ8685 τῆς ἢἰΒίΟΥΥ οὗὨ 86 ἰσασ3βοῖοηβ πὰ 
Πσηολ, ολη θην {παδ ἢ δὶ τἰιΘ ΑἸ σμιν ἀϊὰ ἴο ῬΒαγδοῦ ἀπά ᾿ὸ Ἐσππτ με ῖδπϑ Βυὰ 
εἰύμον ἴο ΒΟ 65 γαῖθοῦ ὑπππ ἴοὸ ᾿ιαιάοπ 15 ἤδθαγῖ: ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ 88 ᾿ς νγαϑ ποῖ υπι 
αἰτοῦ ο “1 βθαι [ἢ6 τη ΐγϑς. 165, δηα δέον {Π6 μἱασιιθβ δὰ οοαεθ, αὶ ἅς λαχαενπεὰ 
ἀλπηκοῖ απὰ νου ποῖ δυῖον (ἢ 6 15γαθ "068 το ἀδραγί. ἼΒς τῃγϑαϊθηθα ῃ]ασσιεθα νγότο 
κατυδηοα οἷν αὶ δου ον αὐ τ οἷ ἢ6 το βθαὰ ἴὸ σοι] Υ, δπὰ ἴμθη οὔγ νγσογε 8 Ὸ 
ἱῆϊοεῖθ, 10 18, ππογϑόνου, νγοῖ]! Κιιόνσῃ δῖ ΗΘ Όγον νογθυ ἰῃ (Ἐς ΗἸρΡΒΣ ςοπ]υσαιίοα 
ιν ἴ0 ρογην οὐ ἴο ΦΈΡΕ ἴο Ὀ6 ἀοπο, 8438 Μ0ὰῈ2)]}]} Ὧ8 ἰ0 οαμδόὸ ἴὸ ὕὑ6 ἄτα : ἴθποα 
ν 1 }Π}5 ἸΠΟΥ̓Ὸ 15. πιθαιῦ, ἤδη ἴο ἰθᾶνα ἃ τῆλ 10 ἴΠ6 Ὀδηΐ δηιὶ ἰὺπάσποΥυ οὗ ἢ 8 οκῇ 
εἰϊκ νον το. 19 ΡΠ ΥΔΟΝἢ τῦῶϑ ἰοῦ, ἀπὰ ἢ6 135 βεϊ ἃ ἴ0 να τδάρ ἢ 5 οὐσῃ ποτὶ 
ΧΕ ὈΠοΥ ἢ δσλϊηδὶ αοὰ. ΗΔ δίπποα ψεΐί πιογὲ απὰ λαγάρμθα Ἠπ ἀδατί. ΒΟ ῥγοριτ 
το] υῖσ, {πογοῶγο, οὗὅὨἨ Εχοι, ἵν. 21. 18 --- 7 τοὶδὶ μογηκεῖί ἠδ ἀδαγί ἐο δὲ δὸ Ἀωγάσηοά 
(δἰ ἣδ τοὶ! ποΐ ἰεί ἐλ ρεορίδ ρο. 8ο ἴῃ Εὐχοΐ. ἰχ, 12. ἴθ οὐσῶν ἴο ὃὈ6 ἰγ8-]δθιὶ, Κεί 
τε Τοπ Ὁ δι βενοα ἐλ ἀεαγὶ οὐ Ῥλαγαοὶ ἰο ὃς 8δο λαγαοπεά λα ἂς λεων ἂς πϑα ποί [Ὁ 
ἑἦφηι. Απὴ ἃ θοτα ἐτοταὶ γοηάογιησ οὗἩ Εχοά. 1χ. 15, 16. νομἹὰ τθριιονθ ἔἶνο εἰἶβοσο- 
θην ὙΠ ἢ 66 πι8 αἱ. ργοβθιῖῦ ἴο δα δῦ ἴῃ Οὐ Ομ νϑύβίοῃ, τυ Βῖεῖ ταιν5 τ) }5 : --α 
ἔων ποῖσ 7 ιοἱϊὲ «ἰγοιοἢ οὐδ πῖν λαπαά ἀπε δηιὶίθ ἰῪλδο ισἱέλ ρεοδίϊϊδησο; απὰ ἔλυι δλσπ δ 
ομέ ὦ ἤσοηι ἐδο οαγίλ. ἀπά ἱπ ποῦν ἀρεα 70᾽ ἰλὶβ οαυβα λαῦθ 7 ναϊδοαά ἰΐδδδ πιρ, ὕογ (ὁ 
κἤτσ ἴπ ἐλρδ ἡ Ῥοιεοῦ; αμα ἐλαΐ τὴν πάλης παν δὸ ἀεοϊαγοα ἰᾳλτοιρλομί αἷέ ἐδε εατίλ. 
πὶ τἰνὸ οὐἱ καὶ ΗφΌτον,, {Π|6 ν ΓῸ8 τὸ ἴῃ {μὰ ρμαδέ ἴθιιβα αινὰ ηοῦ ἴῃ τμὸ μώμζσ, α9 ουὐζ 
ΔΗ ΠΥ ἴκ6ι} νθυβίοη ἐπ ΡΓΟΡΘΙΥ ΘΧΌΓΟΒ865 {Πτ6η}, ὉΓ τ ΒΙοἢ πποδῃ8 8 ΔρΡρηγθινξ σοπῖγα- 
ἀϊοῖοι 15 ρυοάισοα ς (Ὁ ποι ποῦ ῬΠΔγΔΟΝ ΔῸΣ 115 ραορίὶα τοῦ δηπξέεν εὐἱᾶ μεαεεησε, 
Ὠ 61 8 6. ὈΥ δὴ Κινὰ οΥ̓ τἸρουΠν ομέ ΟΠ 7γυπι ἰλ6 φαγί. ὙΠ τῆν βοτην ἴς ἰ5 
ὕγιιθ, 6 γ6 δι ὈΥ ἃ ἀδαιγογίπρ δηροὶ, δηὰ ΓΒαγαοὶν ἈΠ π5. 1 ννῖθ ἀνονοα ἔῃ τἰνς Βεὰ 
ρα  θα0 1Π6Γ6 18. ὯῸ ΤΟΙ ΓΘΠΟΘ ἸὙΒδίαν ον ἰὼ {{1|686 Ἰυἰστησηῖβ ἴῃ [6 τὸ νεσβοβ ἴῃ 
ἡ πφε τιὴς ΠῚ εΠ6 τυνου8 θα ὑγαηβί αἴθ ἃ8 {Π6 Ὺ οὐσ]ῦ, ἴῃ ὅ{16 80] αποῖῖνο προ, ογ ἴπ 
εἶθ μηδὲ πεῦοδα οὗ της ἡιίμσο, τἢ}}5 βϑοιαΐης οοπ γιἀἰςευη ἴο ἔδοῖβ, 88. τὋὸο οἱ] δϑ αἱ! 
δι σα ΠΥ, 1 }}} Ὀ6 ἀνοϊθὰ : “ ΕῸν ἐξῇ ποῖσ 1 ΒΑῸ ΒΤΚΕΤΟΗΒΡ οὐτ (ΠΠ γαὶϊ γ σα ςεπέ 
νι δ) πιν λαπά, απαὶ λαα πηιϊεη ἴἦδο απὰ ἐΐῃ ροορίθ τοὶ ἰλδ μοκέϊεποε, ἑδοι Βα οσπθεεῖ 
ΗΑΝΕ ΠΕΕΝ ομ οὗ ὕγοηι ἐλ οαγέλ. ια ἐγμῖν οἡ ἐλὶδ τοῦ ἀσοομπξ λαῦσε 7 ξαπκεά ἐλεξ 
ἐω 81 π815τ, ἐλαί 1 πιϊργγλέ οατι8ὸ ἐλδδ [0 866 πὶψ Ῥοιυθῦ : ἀπά ἰλαΐ πιψ ΝΑΜΕ πιρὰέ δὲ ἀε- 
εἰιγοῶ ἱλνοισῆοι αἰ [λ6 δαγίλ, οὐ ἴῃ αἷϊ {λ15 ἰωνα." 

“ΓΙ5. οι] σανα (818 ππρίουβ Κίησ ἰὼ πον (ἢ αὶ 1ἴ γγ88 ἢ οοπβοαιοηςα οἵ Ηἢ5 ὁβρ6- 
αἶα! μγονίἄδησα, (παὺ θυ. μ6 ἀπε [118 ρϑορ]α πὰ ποὺ Ὀδθὴ αἰγοιογ ἀῤβίγογϑιὶ ὈΡ 
11 61}}8 ΟΥἨὨ [6 μαδέ ρίασιιθϑ: Ὀπ᾽ ἐἰππὶ αοὐ μα μγοβουνοὰ πΐπὶ ἴον 5 ὙΘΥΥῪ ψῃυυΓροβό, 
{πα πὸ αὐ σὶι πνήτὸ 8 [γον ὀρροσγίυ ΟΥ̓ ϑιονίην; ῬΠΔΓΔΟΏ Η!5 ρονοῦ ἴῃ εἶτα τὸ- 
πα τσ μ᾽ασιιθα, διὰ ΟΥ͂ πγαπ ϑϑιησ {Πα Ε1ο, ΦΔαιοναῖν, νγσαϑ 186 ΟὨ͵Ὺ ἔγας αυά, ἐοῦ 
εἰν6 Δ1}} σοηνϊοιίοη οὗ 16 Ηοῦγονβ πὰ Εσνρῦϊη8.8 

[μ5τ]γ. οὐν ἀμ ογ 56 ἐγαηβί ἰίοη οὗἩ Εχοὰ. νἱϊ. 18. (απά λό [πα 18, 6 οα] λαγεπεά 
Ῥλαναυὴ᾽ 5 ἀσαγί) 18 Ἰλοογσγθοῖ. [Τὺ οὐσὶν ἴο αν Ὀθθη, ΑΝ ΤΠ ΗΕΒΑΒΤ ΟΕ ῬΒΆΒΑΟΗΝ 
ΑΒ ΗΑΒΌΕΝΕΡ, 85 1Π| ΟΥ̓Ισί Πα] 15 τοπογθὰ ὈΥ 41} {Π| δποίθπὶ γογβίοηβ, πϊξθοι ὁχ- 
σορτίοη, δινὰ Ὀγ τΠ)6 πιοβὲ }ιἸοου8. πὶ σάθγη ἰγαπβδιίοπϑ. “ΓὯ6 ββῖῃης ρῆγαβο ἰ8 οοῦ- 
ΓΟΘΕΥ ἘΓΔηβ δία ἴῃ ΟΣ Δ ΒΟΥΪβοα ναγβίου, ᾿π Εχοά. νἱῖ. 22... υἱὶϊ. 19.. ἀπὰ ἰχ. 7. 

ΤῊ οδ]δοξίοπδ, ἱπογοΐογο, τ δῖοι [π6 ορροπϑηΐβ οὗ (ἢ6 ΒΙ10]6 Βᾶτ 
χαϊβοα ἀσαϊηϑύ 10 ΠΠΌΠϊ (Π 6 ῥραββασθβ 6 πᾶνε Ὀθθη ΘΟὨΒΙ ἀθυϊηρ᾽, ἈΓΘ ἴ8ι|8 
Ῥγογυϑᾶ ἴο 6 υἱΐετὶν ἀδδεέςξαξα οὗ Τουηαδίοη. 

1 Βρ. Ἡογηθ᾽β 1,οἰἴοῦβ οἡ [πὰ 6] ν, Ι,οἴἴ, χὶν. (Υ οΥκ8, νοὶ. νὶ. Ρ. 481.) 
3 Αἰπβινοσῖῃ, Ἡοιυθίρσδηι, 1γαῖπο, Βειοῖῦ ἀπὰ ὙΙΉΖῸΓ οἡ Εχοά. ἰχ. 156,16. Οδβε 

ἐγαηδβίδἴοβ (ἤδη ἴῃ τῇ 6 ρᾳ81 ἴ6Π86 :--- Με οἾδβὶ ρου σα], απο 16 [αἱ σοηβοσνέ ρβοῖγ ἴς τη Γὸ 
πᾶ Ῥιιϊέδαπος, οἵ δἤη αἰἰῸπ οἰΐϊα ΠΟ ποῖη 8ῈΓ ἰουῖο ἴα ἴΟΥΓΘ ; 8ὶ ὕι τ ὁ]όνοβ ἘΠοΟΓΟ 
σοπῖγο τῆοη ΡΟῸΡΪ6 ῬΟῸΓ 6 ρὲ 6 γοηνουοσ." ὨΌ]6, ἴοπι. ἰἷ. Ρ. 156. [118 ΝΌΤΒΥ οἱ τουγαγὶ 
τπδὲ τὶς Θοριπαρσίην Οὐοοκ νογείοη οὗ τππς ἸΡοπιατοασἢ ΤΟΠΟΘΥΒ {Π686 ἴννῸ γΈΓΒῸ 8. δ Ὀλιπὸ- 
εἰνοῖν. Τῆς σαδο οὗὁἨ ῬβαγδΟΪὶ ἴ8 ΓΠΥ σοπδιάογοὶ ὃν Μγ. ΟΡ ΗΥ ἴῃ εἶδ “ 1) πβοστδιῖοηϑ 
ΟἹ Βοπ]6 ΓΒ οὗ τὸ ΟἹ απ Νοινν ᾿Γεβιδιηθηίβ," ὅς. Ὠ 158. ἐν. ῬΡ. 88---δ4.; δῃὰ ἰῃ 1)γ. 
(τανοββ Πβοουγβοβ οἡ Οὐδ νιηϊδεῖς Ῥγοοβιϊηδιίοη, ΡΡ. 398 ---804. 

3 τ. Α. σασκο οὴ ἔχοά, ἰχ. 15. 
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ὅ. “γαΐπ, υἱδιἐΐηρ ἐδ δἷπς 97 ἐλε ζαίδογς προη ἐλεὶν ολίϊάγοη (Εἰ χοᾶ, 
Χχ. 5.) λας δεεη οπαγφοά α8 ἱη)ιιϑέϊεο. 

Βυι {ὲ|8 οὈ͵]οίίοη ἀἰβαρροῦγθ, {π6 τηοϊηθηΐ γα γα σοην!ηοοα (πδὶ ἴῃ6 τουγατὰ δηὰ 
Ῥυπλιηθι ᾿Θγο ᾿ηϊοπἀθα, ἀγα οσομβποα ἰὸ {8.6 ουϊνπαγὰ οἰγοιπιδίδποθϑ ΟὗὨ ργοβρου 
δηὰ ἀἰδθίγοθβ ἢ (Π6 »γεδοπέ ᾿ἰΐα : Ὀδοδυδβα ἰξ (85 νγα8 ἴ86 6886) βυιοἢ ἃ βαποιοη ΤΟΓΘ 
ΠΟΟΟΒΘΑΤΥ ἰπ ἴα μεγοι] τ" δγβίθιη ὉΥ τοὶ (ἀοα τΒουρσὶ ἢϊ ἴο ρονογη 86 ον 18} 
Ῥθορΐθ, ἰΐ ἴδ ονϊαἀθηῖ, (Πδὶ ΔΩ ᾿πΘα ΔΙ Υ͂ 85 ἴο ἰηαἰνιά 818, σου] Ὀ6 σογίδι ΠΪν πὰ 
ΘΑΒΠγ τοτηράϊοὰ ἴῃ ἃ ἕαϊυτο 1"ἴ 8 (848 ἰὰ 05:6 ρΑΥ ΟΌΪΩΓ ἰμϑίδποοϑ σοοοτι οα ἰπ ΝΟ. 
χνὶ. 27--.-38. δηὰ ΨοΞὃ. νἱῖ. 24, 25.) : 80 ἰπαῦ δδοὴ βδοιϊὰ σϑοοῖνα ᾿ῖ9 ἤπια] σοιναγὰ 
ΘΧΈΆΘΟΪΥ δοοογάϊπν ἴο 818 ἔγὰ Δρρθδγαποθ ἴῃ (δὲ βίσἱ οὗὁὨ ο΄, δῃηὰ ἐδ8 “τα Διιάσο 
οὗ 8}} {πὸ ϑαυίῃ ἀο τρις." 10 15. ΟὨΪΥ θη οἰ] ἀγθὴ ΘΟΡΥ δηὰ ᾿ργονα οἡ ἐδ ΟΥ̓ ΠΊ69 
οὗ {πεῖν νψὶοκοὰ ραγθηῖθ, (μα {Π6γ ἄγαν ἀοόσῃ ἀροη μοὶ ᾿οδὰβ σράου θὰ νθη- 
ἄθαηποσ ; 80 ἰδπαῦ [πὸ ἱπηοοθηΐ πϑῦδῦ Βυ Ὲ Υ ἴῸγ 1Π6 συγ, ὀχοορὶ ἴῃ δυο ἐθιρογαὶ 
ΘΑ δαλἑ 1168 88 ΘΟ ββασῚΪν σοϑυ 0 ἔγοπι ὑΠποὶν ραγθη δ᾽ οτίπιθ8. 4.8, ψ θ θη {86 ΡΓΟΒΊΤΔΟΥ 
ΟΥ̓ οπθ ροπογαίίοη ἰηνοῖνοϑ 16 ποχῦ ἰῇ ῬΟΥΟΣΙΥ, ΟΥ̓ {{|6 ἰκ6. Οτ {Π|| ΘΟὨΊΓΕΓΥ, 80 
Ὀσπονοίθην ἰβ ιἢ6 αοι οὗ βγαθὶ, {μαΐ {86 δαὶ ποηῦ ΡΙΘΙΥ ΟΥ̓ ομα πιδῇ ἰβ βοιμδί 68 
το γι δὰ πὶ ἢ Ὁ] ββίησθ οα 1]ουβηπαὰ5 οὗ [5 ἀσϑοοη αι. ΤΠ ΐβ 88. {Π|| σλ46 τ ἢ 
Αὐναίδην δηὰ μἷ8 ἀςποοπάδηϊβ. Ὑοἱ (88 1» {86 (ἀοὶ σβοῦι ἀεἰδ8 γοργοβθηΐ 88 ογυδὶ 
δΔηὰ νἱηάϊοίνα.ἷ 

6. Τῇ οχυγραίίοη οὗ {π6 (ὐδπαδηϊοβ ὈΥ͂ {Ππ6 “6178, Δοοογάϊηρ ἴο (ἢ 
ἀἰνίπμο οοῃιτηδηα, 18 πγροὰ ἃΒ δὴ δοὺ οὗ [86 ργϑαΐθδὺ ογθ Υ δηάᾶ ἴη- 
)υδίϊοα ; θυΐ 1818 οὈ͵δοίίοι [4118 ἠο {π6 στοιηᾶ ψμθη 1Ὁ 18 Θοηβιἀοχοί, 
ταὶ 

ΤΊα το κοάηθ88. οὗὨ ἴμ6 Ομ λη 68 “ Ὑ͵δ8 80 ρτϑαὶ 88 ἴο ἀθβοσνα βο ἢν ΘΧΟΙΏΡΙΑΤΥ 
απἰδατηθηΐ ἴγοιη ἀοα 88. πισῃῦ ριον ἃ ψαγπίηρ ἴο ΟἾΠΟΓ παίίοπθ. Ηθ πιΐμἢϊ ἃ5 

λυκε}γ ἀοβύγου ὑμοι ὈΥ (6 δννοτγιὶ οὔ {μ6 ᾿Βγβϑ 08 8 Ὀγ ἰλπιῖηθ, ρϑβίϊθηςθ, ΟΥ 8ΗΥ͂ 
Οὐποῦ Ἰυάσπιοη!. Ηδ ρανα ἔμ} ργοοῦ ΌΥ ταῖγαςϊοβ (παΐ ᾿6 ἰνϑα σοπιιβϑίοηθα [86 
1εγδθ ἴθ 5 ἕν [18 ὙΘΓῪ ρύγροβθο ; δπὰ (πεῖν Ὀοίηρ [ἢ 13 σοπλιηἰδδἰοηθα ἢδὰ (86 βιίσοημοβῖ 
ἰδ πύσμου ἴ0 ἰπρτο85 [μοι 1 δὴ ΔΌΒογγθηςθ οὗ 1Δυ]αῖνγ.᾿" 

Ἴ. ΤΊ. παγγαΐῆὕυε ὁ ἰλὸ ἀφαΐ, .Κ ἐλ6 τοδεὶς, Κογαῆ, ]Ζ)αίλαπ, απὰ 
ΑΑἀϑίγαπι, απα ἐϊιεῖν αϑεοοϊαίεβ, οοπέαϊποα ἔμ Νιυιηῦ. χνὶ. 28---38.6ὅ. λας πιοΐ 
ιοἰἑῆ Ῥεοιμῖαν ἐγεαίπιεη  ὕγοπι δοπιθ ΟΥ̓ πιαη ογί 68. 

Οπο εἶδηβ 88 βυσροβίοα ἰμδὲ Νῇοβεϑ ργοῦδὈΪΥ σδυδβοὰ {Ππ|6 ἰδηῖ8 οὗ (π6 το ῦοἶθ ἰο 6 
μησογπιποα ; δὰ 845 ἢ Κπὸν αὖ νεδὺ Ποὺ οὗ 186 ἀδὺ {6 ταῖ6 σσουϊὰ Ὀ6 δργιῃς, 50 
.)6 σουὰ ρῥτγράϊοῦ νεβθη (86 γϑῦς]5 που]ὰ Ὀ6 βν σα] νοὶ ἀρ ἴπ ἴΠ6 φαγί } ΕΠΟΒΒ σὴ ἰ8 
δοιιθν οὐ πιογὸ οχροσ ἴῃ ἢΪ8 Ἔχ μ]απαίίοη. Ηδ αἰϊοιηρίϑ ἴο δον {πὰΐ Μοβ65 ογὰοσοά 
{6 το οἷβ ἰο θὲ διιγίεά αἰΐοε, πὶ 4}} μαὺ ἀρροτγίαἰμθά ἴὸ ᾿μ6πι. Α8 ἴο {1:6 τὸ Βαη- 
ἀτοὰ δπὰ ΒΩΥ τθη οοπϑιτηθὰ ὮΥ ἔγο, μ6 {διη κ8 ἐμαὶ {Π ΕΥ̓ τ γα γϑὶ βίη, ἀπά ἴμοὰ 
ἐδοὶν Ὀοάῖοθ οοπβυπιοαὰ ὈΥ ὅσα; δπὰ {9 ὉΥ ἴπ6 ογτάογβ οἱ Μοβϑϑ. 

Τὸ αὔζυθ δραϊπβϑὲ οοη)θοίιγοα οὗ β 0} ἃ παῖυγο σσου]ὰ ἱπάθοὰ Ὀ6 ἰδῦουν ἰῃ νδίη. Τὶ 
15. ποῖ 1016 [ὉΓ ΒΩΥ οὔθ Ἧἴο Γοδὰβ 86 παγτσδίϊοη οὐ Νίοβθθβ σιν ἴο βυρροβα ἐδπιαξ 
(6 πτιῖον ἀϊὰ ποῖ τοραγὰ {86 δνϑηΐ ἱπ αι θϑίίοη 85 τοϊγαου ουῦβ. Νὸον τἰ6 οὐὐ͵έσί οὗ 
Δη ἱπίογργοῖον ἷἰβ ἴο οχρί δίῃ ἴΠ6 τοθιηίης οὐ [ἢ 6 δῖ ΠΥ ποπὶ 6 πα ογίαϊοβ το ἰμίογς 
το, Πα χυσδίίοη --- πβοῦπονυ δυο δὴ ονθηῦ 88 18 το αἱθα ἴῃ ΝυΝὉ. χυὶ. 28---8ὅ, 

18 ῬΟβϑΙ ὉΪ6 ΟΥ οὐ 0168 ὃ ---- πλϑὺ Ὀ6 Γαϊϑοα ὈΥ͂ ΟΥΙΠ16Β ΟΥ Βοορίϊοδ, Ἀπὰ πιὰὺ "Ὲ διιδιγογοιὶ 
Ὀγ {μοπὶ ἐπ [86 ποραίϊτα ; Ὀὰὶ ἴΠ056 γῆ Ὀοϊϊανο (ἰπῦ τμ86 ΟτΥοδίοσ οὗ 186 νυου]ὰ ἢ. 
ἐϊ δὲ 41} εἶπλθβ ὑπάογ Ηἷβ οοηίτοὶ, πὰ ὑμαὺ 186 δυΐδμοτῦβ οὗ {μ6 δαογϑὰ νοϊαϊηβ τὸ πόγι Ὁ 

1 Ὧτ. Οτανοϑβ 1δοίασοβ οἡ πο Ῥεηϊδίοις ἢ, Ῥαδγὶ δὶ. Ιϑοῖϊ. 8. ὅοοι, 3, (οὐκ, νοὶ. ἢ, 
ῬΡ. 380 -- 2856.) ὅ66 αἰεο ΜιἊῃδο δὶς (οτηπιθηΐα δ ου ἴδ 1δνν8 οἵ Μοβεβ, νοἱ. ἰ. ρρ. 45 -- 
47. Αγμο οἵ [πϑι οἰ εν, ἰπ δῆδνγοῦ ἴο 189 Αμς οὗ οδβοη, Ρ. 52. 

3 Οογαγιὶ ̓ 5 [πειίτυῖοθ οΥ[Ἠ ΒΙὈ] σαὶ Οτιἰςίδπι, Ρ. 445. Ὑπὸ οχιϊτραιίοη οὐ τ Ομπδδη 08 
18 οοπκίἀεγοὰ ἰπ τῃ6 Ασα οὐ 18 6611 06 1π ϑηκινοῦ ἴὸ ἴ Αχο οἵ ούϑοπ. ΡΡ. 26---31.; 4150. ὮΥ͂ 
Ἰωτὰ ΔΛ. Ηιτγνοῦ ἰη εἰ ϑδουθοηβ οἡ ἴ6 [πϑρ᾿γαϊίοη οὔ τῆ ΗΟΪΥ δοεοτίρίυτο, ρΡρ. 67, 68. 
(δανυτγίάσε, 1856) ; ἀπά πηοδὲ ΠΥ ὈΥ τ. Οσαυςβ ἴῃ ᾿ἷ8 1φοίατεβ οα τς Εὐαγ ἰαδὶ Βοοῖκ5 
οἵ τη6 Ῥεοηιϊδιίοπος, Ῥαγὶ δ}. 1οῖ. 1. (ὟοτΚβ, τοὶ]. ἰἱ. ρρ. 204--- 225.) 
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οὗὨ {11 ογοαϊε, ψῖ]}] ποὲ Ὀ6 δηχίουβ ἴο Ὄχαρίαϊῃ δἸαὺ 86 ΟὈνίοῦα πιοδηῖησ οὗ ἐδα 
ϑουρ[γοβ, ΠῸΓ ἴο ἴγθα {μοιλβοῖνοβ ἔγοια {Π|6 ΟὈ]σαἰίοη ἴο θδ᾽ανα ᾽ ὀοσστεδοος οὗ ἃ 
Βιαρογηδίυγαὶ Κἰπὰ. Τὸ σοηογ ΟΣ ἴο βοοῦ δἱ (5 (5ο ἡβδηχδὰ) ογοαμίξέν, 5. ποῖ ἀτ- 
οαἷε; Ὀαΐ ἴο ἀΥρὰθ ἰδ ἄονγη ἢ στουπάβ οὗ Γοαϑοηΐηρ (δαὶ ν1}} δοϊὰς 186 τοπὲ οὗ 
οαγοῦι), οχύθηβίινθ, δῃὰ δοῦοσ ἰηνοβιϊ ψαίίοη, 18 αυϊ8 8 ἀἰοσοης ἰαβῖ. ἢ 

8. 77}: εουογίέν ὁ. Δίοδβεε ἵπ ογάἀογίπο ἐδ οτίογηιϊπαξίοι οΥἹ ἐδλε ΠΩΣ. 
απῖϊες (ΝΌΩΡ. Χαχὶ.) οαπ οπῖν ὅς 7υϑέϊπεά ὃν ἐλε σοπιπιαπάβ. 17᾽΄ λὲς ἐλε 
λϊδίονψ αϑϑογέβ: ὑμὲ ἐλαὲ αδεογέοη (1Ἰξ ΔΒ ὈΘΟΠ Ἰηδβἰβίθα) ἐς σοπέγασἑεέεἠ 
ὃν λό παΐμτο οΓ ἐδι6 σαϑε, δεοαιι86 ἐξ 5 αδλογτεηπέ ὕγοπι ἐλ 7)εϊέῳ ἐο τεφωῖγε 
ἐδι6 ἀεεέγιμοεξίοπ ΟΥΓ ἠὲδ ογραΐμγεβ, απαὶ ἤιΟΥ6 εϑροοίαίϊῃ ἰο τεφμῆγο ἐδειι ἕο 
ἀεξέγοψ οπα ἀποίλεγ. 

ΤΊ 8 15 (86 οὈ]͵θοίίοπ ἴῃ 41} 18 Βίγοηρ δ ; ΟἾΪΥῪ ἰπ (5 ᾿πβέδηοα ἔθοτο 15 σδιρροϑοα ἰο 
ῬῈ δαυδὶ ΟΥΘ ἰπ Βρασίηρ 88 ἴῃ ἀδβίγογϊηρ, Ὀθοδυβα, φὰ 6 411} [86 18]1695 σψοτ 
ἀοδιτογοα (Ομ ]άγοη 88 γ16}} δβ8 δά ]18), [86 ἔδπιδῖθ Ομ] άγοη πὰ υἱγρὶηβ ὑσεγὸ 41} ἐὸ 
Ὀ6 βραγοὰ, δ8 1Ὁ μ88 Ὀ66ὴ βδὶι, Ὁ ργοϑβθταίοη. ΕῸΡ {π6 ἰδοῦ αδϑβογίίοπ, Βοννενετσ, 
ἴμογα ἰβ πὸ οαπάαίοι οἰἴοΥ ἴῃ ἴδοῦ ΟΥΎ ἴῃ ῬγΟΌΔΟΙ ΠΥ. [Γὲ ΟὨἹΥ ῥσονοϑ ἴμδὶ {86 
οὈ]δοίογβ ἅπά ἱξ πϑοθββασΥ ἴὸ δχασροσαῖθ ἱπ οὐὔθυ ἴο ργοάτπος εἶς ἀεϑβιγοὰ εἴκτει 
Ὡροη {ΠΟ Ρ στ βογ8; (ῸΓ ἴ||6 ὈοΟΐκ8 οὗἩὨ ΔΙΟΒ658 ΠΟΉ ΠΟΥ δ]ΐονν 86 [Ἐγδο 68 τὸ ἀδ- 
Ῥαυοὶ ΤΠΟΙ͂Ρ [δ πλ8]6 βἰανυθθ. Ηἷδβ ἰδ ἀπθθι τα δ δγδεϊϊΐα δυθῃ τοι ταχεῖ ἃ 
σαρίϊνα τ τπουῦ ἀο᾽αγθ ἀπ ργονίουβ [ΟΠ 1168; δηά [ἢ Πα αἴγουναγαβ ἀϊνοσοεαὰ δόσ, 
6 νγὰϑ θουπὰ ἰο βοῦ Βοὺ δὖ ΠΟΓΕΥ “ὁ Ὀδσλῦδ6 6 Πδὰ δυχηθ]οὰ δον." (θ οι. χχὶ. 10--- 
14.) ΤΒΟΥ πόσα, ΤΠ 6ῃ, ΒΙΠΊΡΙῪ δἰϊοσσοα ἴο γοΐδϊῃ 8686 σαρίϊνοδβ 85 βίανοβη, οὐ υοαῖης 
ὝΠμοπὶ ἴῃ {πον (Ἀπ|}1168, ἀπ δια ρου Ἱηρ ΤμΘ πὶ 88 ἀοπιαεβίϊςβ. ὍΤ86 ἀεβίγαςοη οὗὨ {ὃ᾿ε 
οἶμον ΜιΙΑΙ δ Ἰ8}} τοηθῃ, 80 γα ΟἸἢΘΥ τιϑττιοα οὐ ἀθ δυο οα, ἰ8 δοοουη δα ἴος, 
ὈΥ τοςο]]δοιϊησ {πᾶὺ ὑπο Βαᾶὰ οπιϊοοὰ {86 ᾿βγϑο 68 ἰ0 ϑῖη. [1ὲ 8 ἃ ἔδεοϊ ἴοο νεεὶ] 
Κηοόνη ἴο σοαυΐγα δα ἀϊϊοηδὶ ὑγοοῦ ἴῃ 018 οίδοα, (μδῦ ἴπ {86 ΘΑΥῪ ποδίμβοη πϑεοια, 
ΠΌΠΙΠΟΥΒ Οὗ Ἰοννὰ σοθθη 6ΓῸ ΘΟὨβοογϑίοα ἰὸ ΤΟγηϊοβιϊοῦ δηὰ ἰαοϊδίγγ, νοβεσοϑο οὔ 
ὙΠ ΙΟΒ τα 8{1}} ἴο Ὀ6 ἔουπὰ διμοὴρ δα ἀϑηοίηρ ρὶρὶθ Οὗ Εργρὶ δπὰ οἵ [πᾶϊβ.0 ὅς, 
ῬΥΟΌΔΌΪΥ, ΘΓΘ ΠΊΔΗΥ Οὗ ἴπ686 ὙοπιοΏ, 8ἃπα δβιοῖ, ἱΒμογ γα, ψ͵δ8 {πος ρα πίδδηνοπί. 
Α58. ἴο 186 τηαδίϑβ, {Π6ῦ Ὅ6͵Θ Δρροϊηίοα ἴο ἀοβέγαοίίοη, (δαὶ (Π6 παιίίοη στωῖσξ ὉΘ 
οχυγραίθα, Ὑὰϊο ἢ Ῥγ88 ᾿τροβϑ θα 8116 ΠΥ οὗ (86 τ28]6 ἰβδιι6 Ὑ6ΓΘ ῥγοβογτο. 
“ 8116," Βονονοσ, “(86 δοκοῖς Οοάδ ῥγθβθηῖϊβ δηδοίιηθηΐδ Οὗ ργοδΐ ϑϑνθιυ, ἢ 
τηυϑὶ Ὀ6 τοπιθιογοά ὑμ8ὺ [δ νγὰ8 ἀγα [ὉΣ 8 Ρϑορίθ οἢ {π6 γνουρὸ οὗἉ εἰν} ϑαξίοι ; 
δηὰ, τι δ 8], ἢδ88 Γαγηδηοα ἴο [86 ποι]α δοιὴθ οὗ {86 Ὀοδὲ δῃὰ πιοδὲ ὁπάυγὶην ρσχίη- 
αἰρίοβ οὗ τῖβα σονοσῃηθηΐ.ἡ ἦς 

9. 1 ἐς αδεεγέοα ἐλαέ δοπιο 907 ἐδλε 7,ευϊέϊοαὶ ἰαιος λαῦε α πιαπὲ[εκί ἐεη- 
ἀθπεν ἰο οογγμρέ απὰ ἀε7]ε ἐδό ἱηιασίπακίοπ ; απά ἐδξ γεφμίαξίοηδ ἐπ Ἰεαῖ. 
χχὶϊ, 18---2Ζ]. λαῦο δεοη ραγέϊσμϊαγίψ ὐσοα α8 απ ἱπβίαποο Ὁ ἐδιὲς δοτί. 
γι τορασγὰ ὑὼ ἴπ6βα γορυ]αίοηβ, δη οὐμογ8 οὗ ἃ βιαιϊϊαν μὰ, τ ΤΩΔΥ͂ σοταϑγὶς 

1παῦ νοῦ ἴλ6γ γθαῦυΐγα τηϊρῃῦ Ὀ6 ποορα] ἴῃ (86 ἰΠθῃ βιζαδίίοη οὗ 1λ6 [ϑταοίξοβ, δὰ 
γοῦ 1Ὁ 18 ποῦ πϑοθββαγΥ {μαΐ τσ Βῃουϊὰ ΠΟῪ ΟἸΥΙΟΟΔΙΥ ΟΥ̓ ἱπηρου  ΠΘΏΥ βογαι πὸ 
{δ6πι. Πα ρθορὶα οἵ ἴϑσϑϑὶ σσϑσθ ἀϊβροβθα ὑο θὰ 7θϑϊουδ οὗ (μοὶς υγῖνοϑβ, δῃὰ ἴὸ ἀε- 
ἔαταθ ἴθ πιτποιινῦ ΒΩ 7υδὲ σδυδα, ὑμδὺ ΤΟΥ ταῖρῆξ παν δὴ οχουδα (Ὁ ρυζιῖπ: 
{6 ΔγαΥ, τ] οἢ σου] ὑοπα ἴο ρῥγοάμοθ ΤΩ ΔΩΥ ῬυΌὈΪ] 1 τηϊϑο ιθῖβ απ ἀϊβογάοτθ. ἴὰ 
{Π18 6486, {ΒΕ ΓΘΙΌΓΟ, 1ἢ 88 ἃ 86 δηὰ τοσγοῖ Ὁ] ἰηβιϊταὐοη, ἴο ῥγονὶ δ ἃ τοπθαγ ὈΥ 
816 }} βογῦ οὗἉ ᾿π) απο οη.5 ὈΥ Ἡ ΐ6}} [Π6 ᾿ἰπῃοσοηῦ ταϊρῦ 6 νἱπάϊοαῖϊο, ΒῈΟὮ βῖσιϑ οὗ 
ὑγῖα] τη ΠΟΝῸΣ 081} 1 {μαῦ οἰ πηαῖο, Ὁπουρὴ (ΠΟῪ ταῖσδ ἴῃ δοῦλα οἰδιοσβ. 80 ὯΓ 
ἰπάἀορα νγ88 1 ἔγοω Ὀδὶῃρ ρου ἂν οὗἩ ἀοἂ ἴο ἰδανα διαοῖ {μη 25 ἀροῦ τοοογὰ, ἴθι 
ἴθ ᾿θΔῪ ΠοΙρμίθη ΟἿΓ βαῃηγαϊίοη ἴοι οὗ δῖ8 στοαὶ τίϑάοπι πὰ Ὀθηι ΠΥ ἴπ ἢ 5 
Ἰηδηδρετηθηΐ οἵ ἐπδῦ ρϑορίθ, γῈῸ ὝΕΓΘ 80 Θχύγοπι οἷ ρόγνθῦδο, δηὰ 90 δα αϊοῖρα ἰο 
{Π6 Θχίγθπιθϑ οὗ Ἰυβὲ δῃὰ ᾿θαίουδγ. [{ {Ππδτοίοσα, ἴπῸ ρδγυϑαὶ οὗ εἶ ρϑββασὲ ἴῃ 
αι θβίοη χοῦ ἱπιργοραῦ ἐμπουρθίβ 'π ΔΩΥ οὁπ6, ἴμ6 ἔδυ ]δ 18 ἴῃ Εἶπ), δθὰ ἠόϊ ἴῃ {86 
ϑογιρίαγο. ϑοδυ οὶ ΔΠῪ ἐππσ σαη 6 ταρηϊίοποι, οὗ πϊος ἃ Ὀαὰ 86 Τη8ὺ ποῖ Ὀὲ 

. Θιααγι 8 Ηοῦγονν Ογοβιοπιδίῃν, ρῃ. 182, 188. 
5 1κοίαγοβ οἡ ἴμο6 Ἐνίδοῃοοδ οὗ ΟἸ γι βεδηΐν, ἀο ἑγοσοὰ δὲ (0 Τὐὺηὶγ σ ΕΥ̓ οὗ Υ ἰγρίηϊα, 

Ρ. 385. (Νεινν Υ̓οσκ, 1852.) 
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ταδ6 : (δίηγϑ {86 τηρεῖ βαογοὰ δηὰ αἰνίπθ τρΔῪ ἴῃ {8158 σοβροοὶ ὃ6 βἰγαῆροὶΥ δρυδβοά. 
ΝΟΣ 18 ᾿ὺ ἃ Ὀθ6Γ ἀγρυπιοὺ {παὶ ἴπ6 ΘογιρίαγΓοθ γοσα ποὺ πυιξίθη ΌΥ ᾿πβρίγϑιΐοη οὗ 
οὐ, ἐδϑὺ {δὲγθ 8.6 δ0π16 ραγίϑ δηὰ ραββαρθβ οὗἉ ᾿ΐ, ἩΒΙΟΝ ΤΏΔΥ 86 δοιυδθὰ ὈῪ βρογβοῃϑ 
ψεΐο 8Γ6Θ Ἰαβοι νου ἀϊδροδοα, ᾿δῃ ἰζ 18 18δὺ 16 βδῃ νψ8 Ὡοῦ ἀρββηντη Ι: 186 
ΑἸ ρΒίγ, Ὀοοδυδα 108 ᾿ἰσίὰῦ πᾶν Ὀ6 υϑοὰ ὉΥ πὶοϊκθὰ ἴθ 88 δ δυχὶ Αγ ἰὴ ροῖ- 
Ῥοιγδίηρ [86 οΥἱηλο8 τυ οι (ὮΘΥ Βαᾶνα τηραϊαἰοά. 

10. Τῆλε Μοεαὶς ἰαιο (Ἰδοῦ. ΧΙ.) ιολῖολι ρεπίἠεά ἰαοϊαέγῳ τοί ἡδαίὴ, 
ἔα» δεέξη τεργεξεπίεά ας ογμεὶ απαὰ μημδέ, απὰ σίυϊπο σομηπίεπαποες ἐο ρ}ε7- 
δεσμέίξοπ 707 τεϊϊσίοιΣ ορίπίοη 3. 

Βυΐ ἰΐ ἴσο πηδηϊδϑῦ ἰ9 ΔΏΥ ΟΠ, τῆο ν0}}} ρογυβα ὑ86 οδαρίδγ ἴῃ αασϑιϊοι Ἡ ἢ αἰΐοη- 
τἴοῦ, τΠδὲ {18 ἰδὺν σοτηπιδη θα ΟὨΪΥ δυο ἢ 1068 ἴο ὈΘ Ρυΐ ἴο ἀδδιδ, 68 δροβίεἰδοὰ 
ἴο ἰἀοϊαίγυ δηὰ βι}}} οοῃἰἰπιαοὰ τρθιιῦεγ8 οὗ {μα ὶν οὐ σοτηπληἶγ. Απὰ 88 {Πα ὶν 
δονογηπδηΐ γ188 8 ἰλεοσγαον (ἴῃ οἶμον ογάβ, ἀοὰ νῶ8 (μ6 ἰδιωρογαὶ [κὶπς οὗ [βγαοὶ, 
δηὰ τποὶν Κἰπρθ τ γ6 ΟἿ]Ὺ ἷ8 ν᾽ ΟΘΓΟΥΒ,) ἰΔΟἸΑΙΣΥ γγ88, βιγῖ οὐ γ, (6. Ῥο  "ἶοα] οὐ οὗ 
λίχλ ἱσεαδοη, ψϊο ἢ} 1Π ΘΥΘΟΓῪ δβίδιίθ 18 ρυπίβμϑ Ὁ] πεῖ τὰ ἀθαῖἢ. [{ 18 γί μον το Ὀ6 οὉ- 
βογνο, {μα {86 Ιδγϑο 65 ΘΓΟ Πουοῦ ΘΟΙΠΠἰδδομ ἃ ἴο τη Κ6 γᾶ ῦ ρου {ΠΕΣ Ὠοὶρἢ- 
Ὀουτβ, οὐ Ὄχθγοῖβθ ΔΠῪ Ὑ᾽ΟΪθ ποθ ἰΟΥΤΑΓ5 ΔΩῪ οὗ ἴδοι, πῃ ΟΥΘΡ ἰο σοπιροὶ ἰῃθη ἴο 
Ὑνογε;ΐρ ἴα αοἀ οἵ ᾿βγαδὶ, ὯοΥ ἰ0 ἴογοθ ἔδβϑῖῃ ἴο ἰΐ ενθὴ δον [ἸΘῪ ἬοσῸ οοΠαιιοσϑα 
(θδυῖ. χχ. 10.) ; ΠΟΙ ὝΘΓΟ ΠΟΥ οιμρονογοὰ ἰμ.8 ἔΟΓΟΙΌΪΥ ἰο αἰϊοπιρὶ [0 σϑοουοῦ 
ΔΏΥ πεῖν [9γϑϑ ἴθ, 80 βδου]ὰ τονοὶῦ ἰοὸ Ἰἀο]αίγγ, δπὰ ρμὸ ἴο βοίι]6 ἴῃ ἃ βθαίμβεη 
ΘΟυΠΙΓΥ. 

11. 7: ἰαιο ἵπ Του. χχὶ. 18---21. λα8 δεεπ εἰϊσηιαίίδεα αἬ δεῖηφ δοίλ 
ἐπλιπιαη απα ὁγιίαϊ, δμὲ τοϊέλ αϑ ἰἰξέϊε 7ιιδέϊοο ἂς ἀν οἱδλόν ρατγί ὁ ἐΐδ 
ΜΜοεαΐς ἐπειϊἐμέε8. 

ΤῊΘ Ῥαββαρα ἴῃ συ ΘΒ.0Ὼ 'θ 88 ΟΪ]ΟΥΤ : --- “ 77 α πιαῃ λαῦε α δἰμδδογη απᾶ τεδεϊϊοιν 
40», τιολιοὶ ιοῦἱ! ποί οὗεν ἰλο υοἷοσε οΥ ἀἰδ 7ζαίλεν, ποτ ἰλὲ υοἷσε ΟΥὙ λα πιοίλοεν, απ τἰῃαὶ 
Ἰολοη ἰλεν λαῦό ολαείοπεά ἀϊπι, ισὲἐΐ ποῖ Ἀδαγάδη υὑπίο ίλέπι ; ἰλφὴ δλαὶϊΐ λὶα ζαίλεν απαὰ ἀΐξ 
πιοίλον ἰαψ λοίά οπ λίπι, ἀπά ὑτὶπρ' λὶπι οκί υπίο ἰλο εἰάενα ὁ ἀΐδ οἱέψ απώ ππίο ἰλε ραίδ 
ο λὶς ρίασε; ἀπά ἰλεν ἐλαϊΐ δαν μπίο ἐλε εἰάετε οὕ ἀὶξ οἰίψ, ΤΑΙΪΣ ΟἿΣ ἐοπ ἰβ δίμδδογη απὰ 
γεδείϊϊοι; ἀ6.τοἱδὶ ποί οὐδ οἸ} υοῖσε ; ἠδ ἰδ α ρἰμίίοη απάὰ α ἀγωπλαγά. Ακα αἷϊ ἰλε 
τηδη οὕ ίλε εἰΐν ἐλαὶ! δίοπα ᾿ἰπι το ὰ εἰοπεδ, ἰλαὶ ἣθ αἰἰ4." Οτ {μι 18 οἰαιμθθ, γα ἃγθ ἰὸ 
ἴδκα ποίΐςθ, ἰπ ἴδ ἤτϑὶ ρίαςο, οὗ ἴμ6 σμαγδοῖοσ οὗ ἴμ6 οσυϊρτὶϊ, Ὁ 18. ἃ δοη, ---- ποῖ 8 
ἀαυρίιον ; -- ἃ σίμδδογη πὰ γεδοί σα δου, ἃ 0 δΔη4 6 ἀγισιλαγά ; -- ἴῃ ἃ πογὰ, ἃ 
ταοδῖ ργοῆίσαϊα δπὰ δραιάοπεὰ οπδγβοῖθυ. ϑθοοηά!γ, 818 ρδγεηΐβ τησδὶ σοργονα δπὰ 
οογγοοῦ δῖπι, γϑροαίοαΐψ, ἀρὰ ἀπ} {ποτὰ ἰ8 πὸ ΒορῈ οὗ διιθηάπιθηῖ. Τμιγάϊγ, (μα 
Ῥϑγεπίθ ΠΌΤ {86 οπὲψ αἰϊοιοο ᾿ῥγοξεσιμοτε; διὰ ἰῇ γγ88 τεῆν εα 18οὐ {Π6Υ δδου ἃ δοίλ 
οοπουν ἴῃ Ὀτγιηρίηρ πολ ἴο 1Π6 τηδαἰδιΓαῖθ, {86 ρονσον οὗ ΠΠἶδ δπὰ ἀθαῖ ποὶ Ὀεὶηρ ἰη- 
ἐγυϑιοά ἴο ἴμ6 ραγϑῃίδ, 88 ἰξ δϊοσσαγὰβ γὰ8 διηοηρ ἴμ6 ἀγϑθοκβ δπὰ Βοιηδῃβ. 1,6βι]γ, 
(86 τηϑρϊδιγδῖθβ σέγα [0 ἱπνεβι σαὶα ἴΠ6 ο886, γί οι τηυδὺ Ὀ6 Λιεδΐψ μγοσεά, 8ὸ 88 ἴὸ 
ἱπάυοσα ἴδδπὶ ἰο οομάσηιη ἴδ6 στ ηδὶ, πὰ ογάθν μἰπ ἴο Ὀ6 Ρυΐ ἴο ἀδαῖθ. Ναίΐωγα] 
εἰεδοιίοη που] αἰσηοοῖ δἰ σδγϑ ργανθηὶ ἴἢ6 ργοβοοιίίοη Ὡ {Π|6 γοαυϊγοα ῥγοοῦ που]ὰ 
δοοιγα αἷϊ, Ὀὰΐ ἴλ6 ταοϑὶ δἰ γοοϊοι δὶ ν τί ἡ, ἔγοῃῃ μα Βαϑίγν σᾶρϑ, οὐ ἴῃ 6] θογαῖθ 
ἸΔ8]}106 οἵ ἰμοβα [6 Υ ρδγθηΐβ, ὙΠῸ ὑθγα σρθῦ]6 οὗὨ βιιο ἀδβρογαΐθ τὶοἰκθ ποι, ὃς 
σου υϊηπσ ἴο πιγον (πεῖν οὐσῃ οἰ άτθῃ. 6 ἀο ποῖ τοδὰ οὔ δΔῃγ ἱπβῖδηςσ, ἰπ ἢ 6 
σι ποἷα 7 ον Ἰδὲ Βἰδίογυ, οὔ 1815 ἰδ βανυϊηρ Ὀδαη σΑγγ θα ἰμΐο Ἄχθουζίοη. [{{ Βούγονογ, 
διοῖ ἢ ΘΧΊγδογ ΡΥ ἀνθηῦ αὖ ΔΗῪ ἰἰπηα οσσύΓτγοι,, 10 οΘου]ὰ ποὺ 181} ἰο Ἔχοῖία μοπῃογαὶ 
ποιΐςα, δπιὶ ἴο ργοάυσε 8 ἀδορ διὰ ἰδδίϊησ ἱπηργεϑϑίοη οἡ 186 τυϊπἀ8 οὗἨ Ὀοΐδ μάγοι δ 
πὰ οἰ άτοη. 80 δαὶ {86 δοϊδιγη ὀχεςυιίοη οὗ οπθ ἱποογε χὶ 016 ογλπιπαὶ του Ὁ 
8 πιοϑὲ κα ΔΓΥ ἩΓΑΓΠΙῺΡ ἴο ἴδπ8 οὔ ἱβουδαπᾶβ. ΤὮ6 νΟΓῪ οχίβίθπος οὐ βυς ἢ 8 αν 
σου} οοηῆγπι ρσυθλτ ] 106 ἀὐ ΠΟΥΓΙῪ ΟΥ̓ Ῥαγθηΐβ, δηαὰ ρίνα ΘΏΟΤΡῪ ἴο {μον αἰὐἰπηοηϊ- 
(ἰοπϑ; 88 Ὑ6}} 89 ΤΌΓΙῪ {86 πλὶπὰ8. οὗ γοιυηρ ρουδοὴϑ ἃσαϊηβὲ νϑγίοιιβ ἰθιηρίδι ἢ 8, 
δηά βὺ ργετθηί οτπηθβ. Απά ἰὰὲ σουϊὰ ΓΟΠΕΓΔΡΕΥ͂ Θχοῖδθ δἱἱ ραγοηΐδ, γῆ διιθ τά 
(ο ἰα αν οὐὗἁἨ Μίοβοι, ἴο τοβδίσγαϊη, δογγοοῖ, δηὰ πδίοβ. οὐὸσ ποῖ οδιϊάγοη, το π 
γχουηρ ; ἴο ρὶνα {μϑὺ φοοὰ ἱπείγυςίίοη, 56[ {Π61 ἃ ροοά Θχαπρῖθ, δηἃ ᾿ΓᾺΥ (ον {86 πὶ 
Μοῦ σραβὶηρ : ἀπ ἴο Κορ ὑμοῦλ 88 τοποἷι 8 ροϑβὶὶς ουὖἱ οὗἩἨ Ὀδιὶ σοιρϑην, διὰ 
ἔτοπι οοπίγβοίηρ Ὀδα ΠΔὈΪ (8. 

Τοῖς Ἰανν, ἰΒογοίοσθ, 50 βδγη]θ88 δηὰ Ὀθηθβςϊα] ἴῃ 118 ορογδϊδοπθ, γοῖ 80 ΘΟΠΙΓΑΓΥ 
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ἴο ιαπιδη ῬΟΪΙΟΥ, ρτονθβ, ἰμβίςδα οἱ ἐπνδιἀδίϊηρ, (86 ἀϊνῖπο οἰ σῖν8] οὔ ὑπδὶ οοάς, ἱπ 
ὙΙοὗ δόμα 1ἴ 19 ἰουπὰ, ἢ 

12. Ζγονι ἰδὲ εοπάμοΐ οΓ᾽ Ἐλμά (Φυάρεθ ἢ|. 1 ---26.), 9} ὕαεῖ (ὶν. 
17----20.), απά ἥὥσονι ανῖα 8 ααἀυΐσο ἴο ϑοίογιοη σοποογπίπσ “οαῦ απὰ 
ϑ)ι πιεῖ (1 ΚΊηρΒ 11. ὅ, 6. 8.), ἐξ λας δδεπ αϑεογίεα ἐλαὲ ἐδε ϑεγίρίιγες ἐπα 
ομϊοαξε αϑεαδεϊπαίίοη. 

Νοιδίηρ δ ὃδ τηογὰ ἴα]86 (πη {Π]8 δβϑουιίίοη. ΕὉΥ, ἰπ (6 ἢγαι ρΐδοθ, (ἢ 6 οβϑ65 
οἴ ΕἘδυὰ ἀπὰ “1.866] ΑΓ6 δι ΠΡ ΪΥ τοοογά θα 88 τηδίίοτβ οὗ ζδοί, τ που ΔΏΥ οοτμπηθηϊ ΟΣ 
ΟὈϑογνδίίοη ἩΒΑΟΥΟΥ : “τὰ 1Βογοίογο, ἸΘῪ ΠΟΙ ΠΟΥ σ8Π ΠΟΥ ΟΡ 0 Ὀ6 τοργοβθηϊθὰ 
85 ΘΠΠΟΙΓΑσίῃρ, δϑβαβϑίηδιίοη. Τθ6 Δρργονδὶ οὗ [86 οοπάαμυοῖ οὗ “οὶ Ὁγ ἴμ6 ργο- 
ῬΒοῖοββ ΠὨαΌοσβΒ ἰ8 γοβίγιοἰθὰ ἰὸ {π6 βοῖ οὔ ἀοδίγογϊ πα ἃ ἱγτδαηῖ. “ (ἀοὰ τρῶν ανα 
σοπλ  βδοηθα ΘΔΟἢ 88 δὶ8 ἀροηῖ: δηὰ ἰοῖδ τδη), 89 δ6 ἀο69 δηὰ οἴἶδη [5 ἰοπϑ. ἴο 
βοϊϑοῖ {μεῖς ποῖ μοὰβ οὗ βϑύυϊοθ. ϑ'οἢ ΘΧδρ 68 ΔΓ ποῖ ὑγορουπαοὰ ἴογ ἰιηϊ ταἴίοπ, 
ὉΠ658 6 ὙΌΓΟ μἰδορὰ ἰῃ ΟἰΓΟ ΠιϑίΔΠΟ68 ΟΥ̓́ 5:2} ΑΥΪῪ ΘΧΊΓΔΟΓΑΙΠΑΤῪ Ἑμδγδοίοσ. 5 Ὑγ6 
διυπὺ Ἰυάσα οὗἁἨ [6 ἑοπάποὶ οὗὨ 46] Ὀγ [86 66] 5 οὗ ἐἰοβθ, διιοπς σθοπι τπ στ σῃξ 
οὗ ἀνοησίης ἴμ6 Ὀϊοοά οἵ ἃ γοϊαίϊνα γγ88 80 βίσοη συ τοοίθα, ἴθ ονοη Μοκοα ἐουἱὰ 
ποῖ ἴ2Κ6 ἰδ αὟΔΥ. 861} ψ,88 δὴ Δ|}γ, ὉΥ Ὀϊοοὰ, οἷ πε 1βγδο ἰςἢ ἡδίϊοη. 1 Βοὶν οἰ νϊοῦ 
ΟΡ ΓΘ δβου, ψῖο Βδὰ τη γ Ορργοβϑδοα (μ6πὶ [ὉΓ [δ 6 δρδεθ οὗ ὑπ θην γθᾶσβ, πὺν [ἡ 
ἀοίρηςεαἾ659 Ὀδίοτο Π6Ρ : ΒΡτ Πα ΓΤ ΤΏΟΥΘΟΥ͂ΟΡ ΟἿ6 οὗἨὨ ἴο86 ποτα ϑγδοὶ νὰβ Ὀοιηά 
ΌΥ ἀϊνὶπα σοπῃηπμδηπ ἴ0 οχιγραῖθ. Ῥογθδ 08, ἴοο, δ86 δ }0 Βουβοὶ  68]16ι] (9 ἴν6 εἰ 6 ἴν- 
διγιπχοηΐ οὗἩ (ἀοά ἰῃ πογκίηρ ουῦ [ὉΓ {πῶῖ πδίϊοη ἃ στοαὶ ἀοἰἵνογδηςθ, ὈΥ ΤΠ 5 Θχίογ- 
τηϊπαςησ {86 ῖν Βοδί θη Ορργοββοῦ. Αἱ Ἰθαβῖ, [βγδοὶ νἱδνγθι 0 1η {18 ἰσιν ς δηεὶ ἴῃ 
{1||8 ϑἹΘῪ Μὰ σδῃποῦ ΤΟΡΣΟΔΟΝ [86 Βατοῖπα τὴ ἢ (πα 858 ἃ οὐ πο, Ἡ Βις ἢ ὈοΓὰ ἐἢς δπὰ 
Ιβγδοὶ [εἶν [ο Ὀ6 ἃ ἀδοὰ ρογίογιηϑα ἴῃ δοοογάδῃοα συ ἐ [6 πηδπάαϊε οὗ Πδανθῃ.ὁ 
ΓΒ δανίςα οὗ 1λανι ἃ ἐο ϑοϊοπιοη, τδθη οὐ [8 ἀοδι .Ὀ6α, ἰαπιαπιὶβϑ ἃ τῆογο 

ἀϊδβιΐοῖ σοπβίἀογαοη. Απά, 'π ἴπ6 Βγβὶ ρίδοθ, τ τοσαγὰ ἴο 9080, νὰ τοιδγκ τῇ 
ΠΟ διἱρηζίνο σοϑοῦ οὗἉὨ ἴ86 Ὠἰϑίογγ οὗ 1ανί, αἴοσ Ἦ18Β δοσδδβϑίοῃ ἴο [86 πτοης οὗ 
Ἰδνδοὶ, οδη ᾿νοἷρ οὐβουνίης ἴον οἴθη ἰῦ 18 ποιἱςοα {παῦ (Π6 βοηβ οὐ Ζεσγιι αὶ σσόγὰ ἴθῸ 
δίγοηρ ἴον ανυϊὰ ; ἴῃ οὐβοῦ νογάβ, ἰβαῦ {ΠΥ ᾿δὰ ἴοο τη οἷ ρόνγοσ τὶ ἢ ὉΠ|6 ΔΓΙΗῪ ὼς 
τα ἴο σοηΐυγα ἴο ρυν δι ὑποὶν αἰσγοοίουβ ἀθθὰβ: σϑῆϑοπβ οὐἁὨ βίμιία ἀσίογσγοιὶ {6 
Ῥυη μη ηῖ, δὰ ὙἩΒοη ἴἢο086 ΤΟλΒΟΏδ ἩΘΓΟ Σοιηονοα, ᾿ς "γῆᾶβ ὈΓΌΡΟΓ ἴο Ριυπηῖβὶν ἃ 
ἀοὶ "θογαῖθ τυ ΓΟ δοσοσάϊηρ ἴο Δ ΟΧΡΓΟΔΒ ἶανσ. αν α8οὸ πον {πεῖ ἃ πνϑιὶ ᾿ἰκὸ 
οι, νψο οσουὰ Ὀγοοῖὶκ πὸ βιυρογίογ, πὶ ῦ ἐπίδησον ἴ86 ρϑδςο οἵ ἴδ6 Κἰ πσσπι. Ης 
ΔΒ ΠΟῪ οηρασοά ἴο δυρροτὶ Αἀοηϊ)αῖ), κῃ δὸ ἤν ἴῃ δοίυα] σο Ὁ] οη. ων ἴτ 18. τὸ 
6 οὐπεγναὰὶ (Βεῦ {Ππ|6 Ἡ τς ΤΩΟΠΑΙΟΝ ἀο68 ποῖ βάν,86 ϑδοϊοπιοη 10 ρμυῖ «΄ο6]ν αὖ- 
δϑοἰυἱείψ πιὰ ἀποοπάϊἑοπαϊἥμ ἴἰο ἀσδδι : πα οὔδγμζοβ πίη (0 ἀσ ἀσοογαϊπο ἰο Αἱς ισϊξίοιη, 
δΔηχὶ τἶἰ6 βυυ οὗ ἢἷ8 δανίοθ ἰδ ἰῃ οἰἴδοϊ {8}5 : --- " Ἱπουρὰ γοὺ πᾶνα ον μασι πϑὰ 
080 τπτουσἧν ΡΟΙΐΟΥ, 85 1 ναβ τη τ 86] σοι ρο] θὰ ἴο ἀο ὈΥ͂ [86 Οχ᾿ Το ΠΟΥ ΟΥ̓͂ {}λπ6 (Ἰπη6Ά, 
δηιὶ {86 ργοἀοιηϊηδηῖ ἰηθυθηοο οὗἉ {Π6 κοπβ οὗἩ Ζοτγυΐδ ; γοῖ, Βῃου ἰ δὲ οἤτη ἀραΐν, 
δεῖ βοςογάΐϊηρ ἴο ἀϊδοσγείίοη, δηὰ {ἤθη ῥα πίϑ]ι Εἰ π), 88 ἃ βοδγγε θα δὰ ἀπα οοηθδιτοὰ 
ἐγα ον, ε τ ἀ6 8.0}. Θθοοπαΐυ, τ τοβροοῖ ἴο Θμ!πιοὶ, Πανὶ μαα ΚΖ} 616 115 ργοὸ- 
εἶπα. Ης δαὰ ΟὨΪΥ οπσασοὰ {μαι μα πουϊὰ ποὶ ρυΐ πἰαι ἰο ἀθδῖμ οη 186 ἀΔΥ ν θη 
ΑἸ ἱϑαὶ δα σοαυσδίθα ρουπιβδίοη ἴο ἀο ᾿ξ (σοιῃ 2 ὅδῃ. χίχ. 23. σῇ 1 ἰησα 
τὶ. 8.) ; δῃὰ Βα Ἰοῖϊ ἐς ἴο βοϊοπιοῃ ἰο ὕγϑαὶ ᾿ἷπὶ ἃ8 δ βουεῖν }υκῖ, ἴῃ σοίδιδηοθ ἴὸ ᾿:8 
ζυΐυτα οοηάυςῖ. Πανὶ Κηον ὑθδ5 μα τᾶβ ΘΒ! πχοὶ δι}}}, δηὰ τυνουϊὰ 50 δοὶ 859 ἴο υγην 
οὐ 86} Γ ἀπ Ῥαπίδπηιθηῖ. δοϊοίμομ βοοογαϊηρσὶ ν βαπὲὶ ἴοσ 8}}π|οὶ, δαῃ ἃ οοπηπιδη θὰ 
δι ἴο γϑϑῖα ἴῃ Ψογυβδίομι, δὰ ποῦ ἰο ἀδραγῦ ἱμόποθ, υπάθν ρΐη οὗἨ ἄδην οὐ ἶνα 
ἄαγ νἰθ ἢ6 δου ϊὰ 0888 ονὸῦ δμ6 ὑτοοῖς Κίάγοπ, ἃ Ἵσοπάϊιίοη ἰο νυ] οὶ ΘΒ ν μνοὶ 
ΠΑ η ΚΟΥ δοοοδὰ, (1 Κίηρβ ἰἰ. 87, 38.) ὙΤΏΓΣΘΘ γθαγβ βίϊογισαγάδ, [16 Ἰατο ν ἴσαι5- 
δτοββοα (8ϊ6 σοηνοπίίοη, δηθὰ πνσοηΐ 0 δι (νογβα 40.), ἃ βυδρίοἴουβ αυλτΊίον, ἴῃ ςοῖ- 

ΤΆ Κα οὐ Τηβάο]γ, Ρ. 24. ϑοοιι᾿β ΒΟΡΙΥ ἴο Ῥαϊῃηθ᾿β Αρὲ οἵ Ἰξοδβοη, ἢ. 18. 1ωυυάοῃ, 
1890. 12πηο. 

2 ΤὮο οηδβοβ οὔ πὰ δηὰ οἵ .40] ἀσγὸ σοπεϊἀεσγοὰ ἴῃ Τυοροπηγ 8 Ὠ᾿εβογιδιίοης, ρΡ. 133.-- 
140.; πηὰ ἰη Ιγὰ Α. Ἡδγνο  Ὲ ϑϑιτηοπϑ οἡ τῃ6 ἱπδβρ᾽γϑιίοη οὔ Ηοὶγ ϑετγίρειτο, ΡΡ. 69 --ΤΊ]. 

3 1,βεοϊυγοβ οὐ [6 Εὐνϊἄθησεδ οἵ Ομ γιϑταπίτγ, ἀοἰνεγοὰ δὲ ἰδ {Πι]Ἰ᾿ ποι ϑγ οὗὨἨ Υ᾽ ἰγρὶηϊα, 
Ρ. 386, 

4 Ῥγοῖ. Ἐοδίηδοη᾽ Β [πἰοτργοίδιϊοη οὗ δυάξοδ, οἤδρ. ν., ἴθ 86 ΒΙ ] σαὶ Ἐοροβιιοσυ, υοἱ. ἰϊ. 
Ῥ- 007. (Απάονογ, 1881.) 
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δϑαθοηοα οὗ Μασ ϑοϊοπιοπ, δἤθυ ομασρίπρ δἷπὶ ἢ (86 νἱο]δίίοι οὗ 15 οδί ἢ, οοχὰ- 
τδηάοιὶ δϊπὶ ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀσδί. (41]---46 ν)! 

13. Αραΐϊῃ, ἐξ λας δϑεπ σδεεγίοα ὃψ δοπιο, ἐλαΐ ἐδε ἰαιο ὁ οΞες (1,ονὶϊ. 
ΧΧΥΊΙ. 28.), σοποεγηηῳ ἀευοίοα ἐλὲπρϑ ἰο δὲ ρμΐ ἰο ἀδαΐδ, αμέλογ δε ̓ μπιαπ 
βαοτγοο5 : απά «ερλίλαλ᾽ε εαοτγίΠεὶπο ἠϊΐς ἀαισλίεν (δ υᾶρ. χὶ. 834. δς.), 
͵ϑαπιιεῖ πειοῖπο ἄφαρ ἵπ ρέεσες δεΐογε ἐλε 7,ογά (1 ϑᾶτα. χν. 33.), απά 
Ζ7ωυϊα)ς ἀεἰϊυογίπρ δευόη 9.7 δαιιῖς ροεδίεγίέν ἰο ἐλε Οἰδεοοηπίξεε ἐο δὲ μέ ἰο 
εἰεαέδι ὃν ἐλετι (2 ὅδ. χχὶ. 2, ὅς.), λασε δεεπ γεργεβοηίθω ας ἱπδίαποος οῦ 
Λεπιαη βαογῆοος ἀσοογαϊηρ ἰο ἐλαί ἰαιο. 

Βυϊ 68 ἴβεσα 8Γ6 Ἔχργοϑδ ὈΣῸΒΙ ὈΪ {018 ΟΥ̓ βαοτὶ δοίησ {Βοῖν ἙσὨ] το ἴῃ Ποαΐ. χὶϊ. 30, 
81. : Ῥβδὶ. ονΐ. 87, 88.; 1 6Γ. νυἱῖ. 81.: δηὰ ἘΖεκ. χνὶ. 20, 21]. ; δο ἴποσα ποῖ σἩΪΥ 18 0 
αἰγθοίίοι ἰ0 κϑογ!ῆσα ΔΩΥ͂ ΟἾΟΓ ᾿υτηδη ΟΓΘΔΙΓΘ, ΠΟΡ ΔΓ {π6ΓῈ ΒΗΥ͂ στ ἴ68 δρροϊπιοὰ 
ἴου δυο βδογίβςθ, Ὀαὺ δἰ80 ᾿ξ σου Ἱὰ αν γοηὰογοὰ {86 ῥγίοδὶ ὑποΐθαη, ὈῪ τουςομίης ἃ 
ἀεςδὰ ὈΟΩΥ ; δηὰ 86 βδοσίβοβ οὗ ἃ πιδῃ 8 δα ργθβϑὶγ ἀδοϊαγοὰ (0 δ6 δου Ὁ ]6 ἴῃ 
ἴδια. ἴχνὶ. 8. Α8 πὸ ἀονοίοι {Ππς οουἹὰ Ὀ6 πλογ βορὰ δἱ 41}, (Π6 1ανν ἴῃ αυθδιίοη 
ὁπδῃποὶ 1θ]γ τοϊδίθ ἴο βιογῆςο, δηὰ ἰβ σαρδῦϊα οἵ 8 υϑῦγ ἀἰβεγοπὶ πιθαπΐπο. Εοτγ, 
αἰ τήσαΒ σοὶ αν; Δ ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟΙ πιοαΐοτΒ δῖ Βῖπὶ, ΔΓῸ ΟΥ̓ ορ᾽πἰοη ἐδαῖ ΠπΘΩΝ 
ἀἴὰ γϑα γ ἱπιπηοίϊαἴα ἢ͵8. ἀδιιρῃίοσ, 1[πΠ6 ῥγο δ ὈΙ Υ 15 1Παῦ 86 ταϑ ποῖ βδου βοθα. 
Απὰ (δὲ5 ν}}} ἀρρϑαγ ἔγοπι ἴδ σεπάοσίηρ οὗὨ ἴπ6 σοηνογεῖνα ραγίίοἷα 1 (σα), νη ἢ 
186 ρτγοοοάϊης σοηδι ἀγα 0η5 σοαυΐγα ἴὸ ἔς ἴακεη ἀϊβ)υποιίν εἶν, δηὰ ἱγαηπβὶιιοὰ οκ 
1ηϑι684 οὗ ΑΝ, οι ἴῃ αν]. χχνὶϊ. 28.5 δηὰ 450 ἰῃ ] υᾶνο8 χι. 850, 831.5 (α5 10 18. ἴῃ 
1:6 τηδτρίη οὗἉ οὐὖν ἰαγρον Β10]68.)ὺ ὙΥΒαὶ Πιγί ΠΟ. σοη για [15 σοπάθυίηρ, ἀπ σοη- 
ἐδ μόπ|}} ΤΟΟΟΠΟΙΪ68 ἴΠ686 ὮὋὍὌ ραβϑδροδ, 18, ἰδαὶ «Ὁ Ρἢ ΕΠ 885 ΓΑΒ 655 8 (πὸ ἴο 
600], 88 δ᾽8 ἀδυρμίοῦ πθηΐ ἴπτὸ πῃ ἢ8 ἴ0 Ὀσνγα!]} ΠΟ υἱγρίπέν, τ[μδἱ 18, ΒΓ σΟΠΒΘΟΓ- 
το ἴο ο΄, πὶ οἷ ΟΠ χοὰ ΘΓ [ὁ γοπιδὶη 5ἰηρίο, τ θοῦ Ῥοδίου γ. [Ὁ 18 αγ ΠΟΥ 
δι 1, (μὰ 516 νγϑηῦ ἰὼ Ὀθ τα! ΠΟΥ τἰγχὶπ γ, πο μον βδοῦὶῆςοθ. ΒΒ ϑι οβ (6 [5γαο 158 
ὙΓΠΊΘ ὙγΘΠΐ (ΟΌΓ {{π|68 ἴἢ ΘΥΘΓΥ ΥΘῊΓ ἴ0 Τηουτη οὐ (ΔΚ ἩΙΤΗ (ποὶ 305) 106 ἀδυρ] ον 
οΥ̓ Ζερ μεναι, ὑο Ἰαπιθηῦ μοῦ βθοϊ αδίοη ἴγοπι ἴ86 νοῦ], δῃὰ [86 Βαγάββιρ οἵ Βεγ 
δἰϊυδίιοη 858 οαἱ ΟΥ̓ ἰγοιὴ ΘΥΟΥΥ ἀοπγοδίὶς δη)ογπιθηῖ. Νοῦν, ἰζ ἴῃ {Π6 οουγβα οὗ ἵνγο 
τη. 58 Ὧ0 ΡΟΥθοη οουϊὰ ἢᾶνα βυσροϑίοα ἰο Φερμίμαῇ 8 γϑηδοπ) [Ὸγ [0158 ἀδυρσμίον, γοῖ 
ΒΌΆΓΕΪΥ δ6. πγιδὺ αν Ὀδοη αἷϊνο, ἱβουσὴ ἀδδὰ ἴο μἰπι πα ᾿ἷ8 {ἈΠ} (85 158. ΟὨΪΥ 
14}, δπὰ ἴο {6 υνουϊὰ ὈΥ Ποὺ βοοϊυϑίοη, ἱΠ6 [5γβ6}} 15} πτοηθη πθηῦ ἴο σοπάο]8 
ὙΠῚ Πογ. [ἐ 15 γον ΟΓΓΠΥ οὗ σοπιᾶσκ, {πὶ ᾿Ὁ 18 ποὶ δἴεγυσαγβ βαϊὰ, τπαὶ Πα 
ΔΟΙΌ ΑΙ βαογ βορὰ μον, θαϊ τπαῇ “ λε αἰά ισϊἐλ εν ἀσοογαϊπα (0 ᾿ὲδ τοι ΤΠ βαογοὰ 
Βἰκιοτίαη δι υ)οΐη8, δλα ἀπειὶσ πὸ πιαπ: ἴζ [16 6 ΓῈ βδοῦὶ βεδα, 0}}8 γριηδγὶς ἰβ {γἸ υο]ουϑ : 
Ὀυι 1 δ)6 σοῦ ἀονοίβα ἴο ρογροῖι] νἱγρίη!γ, 1}}}15 468 οοἰ ποῖ 68 {116 νἱ πα ΟΥ̓ 
6 5γδο ἰδ} οθη. Οὐ ἰδ σοῖο, Ὑ6 ΤΩΔΥ 58 [ὉΪΥ σοποϊιιάθ. {πεῦ Φορ μ᾽ 8 
ἀδιυσιον νγὰ8 ποί ϑδδογι βοθά, Ὀυξ ὁοηβθογαϊθα ἰο ἃ ἰδία οὗ ᾿ς] ΌΔΟΥ." 

ΔΎ ΠῚ στοδροοί ἴο {16 ὑτο ΟὐΠΟΓ ο4368 ΘΌονο τηθηϊοποά, νἱΖ. {μ6 πονΐης οὗ Ασαρ ἴῃ 
ἰεσ68 θείογε {πΠ6 Ἰμοτὰ, δὰ {Π6 ἀ 6! ἸΥΘΓΥ οὗ βενθη οὗ ϑδυ} 8 ροβιου!υ ἴο {Π6 ΟἸθεοη- 

108, (ὨΘΥ ΒαγΘ ΠΟ σοΐίδγοποθ Ὑδβδίονυθν ἴ0 βδουῆςσοβ. Αρῆρ, 1η ῬαΓΓΙΟΌΪΑΓ, τγδ8 ρὰΐ ἴο 

" 866 Ὦγ. ΟἸ απ] 6τ᾽ 5 1 οΥἉὨ Πανίά, τνοἱ. ἰϊ. ὑῃ. 444---481]., ὙΒεΓΟ [Πα ΤΟ ΔΓΟ ἢ οοπάπςος 
ἰοτνατι8 Φοδὺ δηὰ δῃϊπιεὶ ἰ5 Δ υἱπάϊςδιεὰ. 

3 ΤΉδι το ΐκ ραββαρὸ βδῃου)]ὰ ὃὉ6 δ0 τεπάογοὰ, ἢδ8 ἤθεη ργουθὰ ὮΥ Ὧτ. 1618. [ἐ νν}}} τπ ἢ 
τη ἴἢ 8 : --- Λυοισείλείαπαίπο, πο ἀευοίεπιεπί [οὐ ἀενοιϊεὰ {πᾳ} τολιοὴ α "αν δὐαϊί ἀευοίε 
μηΐο ΤΠῈ [0ΒΡ, [οἰ 186] 977 "απ οὐ ἡ δεαεί, οἵ οὔ ἰακά οΥ λὲδ οἷν Ῥγορετίψ, δλαἱὶ δε δοϊά ον 
γεάεεπιεά. Ἐυετν ἰλὶπο ἀευοίεά ἐδ »ιοεί δοῖψ μπίο (δὲ Ζογά. Νεοὰν Απαὶγεδὶβ οἵ ΟὨγοποϊ ΡΥ, 
γοὶ. 1. Ρ. 289, 290θ.5Ό 8.6 ἴδ6 5Βιυρ)εοὶ 8|5ὸ ἰγοδϊεα, ἴῃ δὴ δαπιίγα θα ΤΠΔΠΏΟΣ, ἴῃ 1)γ. 
Βαπάο ρα 8 ϑοεγιῃοη θη Ἰ|οἀ Φορμι δ ἢ δ Ὗ οΥν οοπβιἀσογοά, ἰῃ 186 ϑεοςοπὰ γνοϊμππιε οἵ δἰ “ ΥΊἹΟΝ 
οἵ ουῦ Ὀϊοβ8εἀ ϑβανϊουν᾿β ΜΙ ΒΊΓΥ,ἢ ὅς. ΡΡ. 166---19ὅ. 

3 ὙΠ ΪΟΝ ὙΘΓΒΟΒ δ’Ὸ ἴο ὕ6 ἰγβηβδιοὰ ἰἢπ5: --- " 4πά ερλιλαλ υουεά ἃ τοῖο υπίο Τὴξ 1Οπν, 
απὰ εαἰά, 17 ἰλοι τοἱϊ εωγεῖν σῖσε ἰδέ οὐ άγεν 7 ΑΔἸππιοη ἱπίο τψ λακά, ἰδεπ τί «λοΐί δὲ ἰλαὶ 
τοϊαίϑοουεν οοπιείδ ομί Ὁ. ἐλ ἄοοτε οΥ πιὼν ἦοιιδε ἰο πιδεί πιε, ιοδεπ 1 γείμγη ἐπ οἰκῶν τοι (λα 
εἰιϊϊάτεν Γ «Απιπιοη, δαὶ! εἰἰδον δὲ ἴδε Ζονα, οκ 1 τοί! οἵδεν ἐλ πρ [[ογ] α δωγπί-οἤετίησ." 
Νοὸν Απαἰγβὶβ οὗ ΟΠ ΓΟΒΟΪΟΩΎ, γὙοὶ. ἰΐ. Ρ. 288. ᾿ 

4 αϊ]εβ, νοΐ, :ΐ. Ρῇ. 389 -- 292. Οδιτηδι ΤῊ  ἼΝΑΙΤ γοΐ. ἰΐ. ΡΡ. 158. δε. 4ῖο. οἀϊξ. 
Αἀάϊείουϑ τὸ Οδίπιοι. Ὑ δἰδυϊδη 5 ϑετὶρίαγο υἱπάϊςαιοά, οα δυάς. ἰχ. 18. (Ὄοτκα, νοὶ. νυ. 
}Ρ. 138--- 185.) 
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ἄσαίδ 85 ἃ ογὶηιμαῖ, ἀηὰ ποὺ 85 ἃ βου σα; ῬὍῆα “ βονθῇ ἀοβοθηδδηῖς οὐ ὅδε, τϑὸ 
ὍΣΟ ῬΑΥΠΎ [86 Ομ] άγθη οὗ ἃ σοπου πα δπη ἃ ΡΑΓΕΥ οὗ 6 ἀδυρλίον οὗ ὅδιϊ, υσοσα ποὶ 
Ῥτοίδηάθτβ ἴο {86 σγοόνγῃ ; δῃὰ αν! ἃ σδηποῖ Ὀ6 ϑυϑροοϊοα οἵ Βανηρ ἐπ Ὀγϑςθε κοςὰ 
δ Ορρογίαη Υ ἴ0 ραΐ ἴμεπὶ οὐδ Οὔ 86 ψὰγ. ΝοΙΎΠ ΕΣ ἰβ 1Ὁ ἢ Ὁ6 δυρροπεά ἐμαὶ Πανὶ 
ἀεἰνογοὰ ἃρ 186 Ἰηῃοσθηῦ ἴο ἀδδίβ. σομίγασΥ (0 ἴΠ6 ἰαὰν (Πουῖ. χχῖν. 16.). ΤΕ 
ὙΟΓΟ ἐδβοσγοίοσ ἀο] νογοὰ Ὡρ ἤο [86 ΔΥΘΏΡΟΓΒ οὗ Ὀϊοοᾶ, πὰ ρυπιδμοα νι θδεμ, τος 
οὐ δοοοιηΐ οὗ 186 οΥγη65 οὗ ὅδ], Ὀυῦ ἕο {86 τηυγάογβ τθο ἢ {Π6Ὺ ἘΒΘ 56] νυ 68, πτιὰ 
1(ἢ8. οοπηΐνδῃοο οὗὨ ὅδ], δὰ οοτηπι 6α οη 186 (ἸὈΘομ (68, πὰ ον σις Ἐπ γ Βεὰ 
Εἰ Βογῖο τοπιαϊμθὰ ἀπρυπίβμοα, ὙΒΟΥ ὈΒοπηβοῖνοβ οοηβιϊυϊοὰ ἴπ6 Β]οοαν σπϑε, 
Ὑ] Οὗ ὙΓΔΘ ΡΌΠΟΓΑΙΥ ποίογίουιβ 88 δυο. 5'.8Δ] 18 τωθπίοηθὰ τὰ ιδι ἘΠ θτα, τροτεὶγ 
Ὀδοαυβ6 μα ἴοοῖ ἀπάογ ἷβ ρῥγοίθοίοη [86 τ] ΓΔΟΓΟΥΑ, ΒΟ τσοτα 80 ὩΘΟΣΪΥ σοϊδιο τὸ 
μΐηι, δπὰ ἀο]νογοὰ τμ6πὶ ἔγοπι ἴπ6 μαπᾶϑ οὗἉ [86 ἀνθηροῦϑ οἵ Ὀ]οοά." 3 

14. Ιῃ 1 ὅδηι, χἹἹ. 14, ᾿ανια 18 οδ]] 6 {πὸ πιαπ αἴεῦ Οοαῦε οκπ 
λεαγί. Απά {δῖ8 ρῬῇγαβϑθ, 88 Δρῃ]16α ἴο εἶτα, 88 Ὀθθἢ 8 ἔδγ 6 εουσος οὗ 
ΒΑΤΟΆΒη. 8Πη4 ΓΟΡΙΌΘΟΙ [0 Τ]ΔΗΥ͂ 1Π8.46] ὙΥΥΙΓΘΓΒ, 88 16 ἴπ6 ϑοσιρίωσα δϑπο- 
τἸοηΘα Δ] ΥῪ δηα ΤΌ ΓΑΘΓ. 

Βαϊ ἀο {μ6γ αὐἱμογῖδα {Π 086 οΥἾπ]68 ἢ ΒΥ ΠΟ ηθδῆ8. ΤΟΥ ὅτ {βογα σορσεβοη θά, 
δηὰ ([Π6 βονογοϑῦ ἀδηυ πο οἢ8 ἈΓῸ Ῥτοηου πορά ἀσαίϊηδί (8056 80 ρεσροῖσεῖς εἰνθιω. 
Ιη μα β6η86 [Π6ἢ γγ88 Βα 8 πιαπ αἴἴεν' αἷοα 5 οὖσα λεαγ 8 ΑἸΚΒνΕΚ. --- [ἢ σοτωρατγίβου 
οὗ 8 σοπάποις νι {μαὺ οὗἩἨ βαιϊ; ἴῃ 88 βίσιοῦ διϊοπίοη ἴο ἰμ6 ἴᾶτνν ἀπαὰ νγώγϑινρ οἵ 
Οοά;ς ἴῃ μἷβ τεοοσηϊδίησ, ἰΒσουρμουῦ 18 τ μο]6 σοηάποί, ἰΒαῖ Φεδονδῖὶ στῶδ Κίωσ ἴα 
1ςγδοὶ, δηὰ τ8αὺ [6 Β᾿Π1861} γγὰ8 ΟὨ]Ὺ 18 νἱσαρογοηῦ ; 1 ΠΟΥΘΥ δἰ θταρ πα ἴο δ᾽ θοῦ 8η 
ΟΥ̓ τπυβα ἴαννβ, ΟΥἩ 1ῃ 186 ᾿δαβὶ ἀσστος 0 σδηρο ἴμ6 Ιβγϑο 88} οοπει το. [ἢ 4}} ἢ ς 
εδὶϊο οδοϊαϊ σοπάπμοξ Ὧδ6 δοϊοα δοοοτάϊηρσ ἴ0 ἴπ6 Ὠὶνὶπα ΜΙπά, ἀπὰ {01 ]|1δὰ ἐμ6 ψ ἢ] οὗ 

{πε Μακον. Βιυῖῦ 16 ρῇγαϑα 186] τ.1}, ρουμαρ8, Ὀ6 ἔμ6 Ὀοδὶ Ἔχρίαϊποὰ Ὀγ (6 σδϑο οὗ 
ϑαιλθθὶ]. ΕἼῚ ντ8 το)θοίοα, δηὰ ϑδυλιθὶ ομόβοι ἴῃ ΗΪ8 ρίδοθ, ᾿πιϑὲ 88 Ὠανὶ ἃ βυροσοραοα 
ϑὅδι!. Οη 1} }8 οοσαϑίοη Ασοὰ δαϊὰ, 77 τουτί! γαΐϑο πιὸ μΡ α γαϊλγεῖ »τίεσί, ἰθαὺ δλαϊὶ ἀο 
αοοογαϊπα ἰο ἰμαὶ ιυλίοκ ἰδ ὑπ πὶ λοαγί. (1 ὅδ. ᾿ϊ. 86.) Απὰ 15 ποὶ μα, γβο δοῖδ 
ΔΤΘΟΔΌΪ το τι Ὠινίης 11}, α πιαπ αἴἴόν Οοά᾽ 5 λεαγί ἢ Εστίμου, ἰΐ 19 που τῃν οὗ Τε- 
τιὰτκ, (μα {818 ΣΡ 6581: 0ὴ 18 ΠΕΥ͂ΘΣ υϑοὰ ἴῃ Γοίδγθησα [0 8 ργῖναίθ ΟΥ Ῥ ΥϑΟΠὉ] πιοσαὶ 
οοπάποῦ. [0 18 δρᾶ ἩΒΟΙΙΥ͂ ἴῃ ταΐδγθηοα ἴὸ 18. ὉπΙ  οστη στοραγα ἴο {Π6 ρτοπιοίΐου οὗ 
ἴ.6 ἰπύογοϑίβ οὐὗἨ ρυγα σα] ρίοη, ποῦν β Δ ἀΙ σ᾽ 4}} ἐοταρίαι!οηβ ἴο ἰἀΟ]αἾΓΥ δπὰ ροτ- 
βοοιίίοη.Σ ὙΤδδ Ὠυπιθοτίηρ οὗ {Πα ρϑορὶο (2 ὅ8ηι. χχὶν,), ἴῃ ογάθγ, 8810 σου] βϑθῖ, 
ἴο ρυϑῇἢ οοηαιοδβίβ Ἰηΐο ἔογαῖσῃ σουπίσθ8, δηὰ {πΠ6 Πασὶ(οιι8 Δ ΠΠΟΥῪ τ ΒΔΓ πο θα, 
τοχοῦμοῦ για ἔμ6 σομβοαιοηῦ ταυσχάογ οὗὨ [Πγϊδὶὶ (2 ὅ8πι. χὶ.), τὲ ἴπ6 ΟἿΪΥ ᾿πβίδηοθα 
ἰπ τ δῖοῖ αν βδοϑιὰβ 0 μανα οσρούίθη 56] δηὰ [18 σοα. ὙΥΙ τοσασγὰ ἴο 86 
ἔνο ἰαϑὺ βῃοοϊκιης;, ΟΥ̓ 68, ἸΔΟΥ̓Θ ῬΑΥ ΓΙ ΟΪΘΥΙγ, 50 ἔδτ γ88 ΠαυἹὰ ἴγτοπι ὀχουβίηρσ ἐμοῖς, 
{μαῦ Πα σοηΐδεβθ8 δηά ἰδιηθηΐβ ἵμ6 πὰ τ} [86 σγοδίοϑι Βοστογ. " Βυΐ ον οασπεϑὲ τδϑ 
᾿ἴ8 γερεπίδῃο ̓  πὰ τὴ τ βαῦ βυ πλϊβϑίοη ἴο {86 Ὑ]1 οὐ ἀοὰ ἀϊά Βα Βδβτ τβοξὸ 
ΟΔΙ Δ Π}11168 τῇ ὨΙΟὮ ἬΘΓΘ βοηΐ 1ῸΓ ͵8 ΡΒ θη, πὰ ΜΒ οἷ, 88 ΤΠΘΥ ΟΣ σδυβοα ὈΥ δὶ 
ονῃ Ομ! ἄγθη, πυϑὲ βανα ὈΘΘἢ 80 τ οἢ [Π6 τηοτα αἰ Γβϑϑίῃς ἴο δ18 ραίθτιδὶ ἔδε ἴπρε ' 
(2 δι. χὶ. ; εαὶ]. 11. 2 ; ὅδπι. χὶϊ. 1-- -28.., χι, 1---20., χν.---χν.) ο νὰ ποῖ ἤθσθ 
δσδίῃ 566 ἴΠ6 801} ΘΠ ΙΓΟΙν πα βίδα γ ἀσνοιοὰ ἴο ἀοα ἢ Ῥανὶά, ἱπάοοα, ν᾽ πὸ ἰἐθδὶ 
τῃοαοὶ οὗ Βιιηδη ρῬογίδο Ιου ; 6 γγ88 ποῦ πὶβουῦ [86 ὈΪοπιὶδ65 ἱποϊ θη τὸ Βυτηδη 
παίαγο; Ὀὰϊ οὐ (88 ἩΒοΪθ, μΒ86 ἯΔ8 8ῃὴ δχϑιηρὶς πόγίμυ οὗ {86 ἰμλϊδίοπ οὐ δῖ 
ΒΘΟΘΒΒΟΙΒ; 8Π4 ΒΟΟΟΥΘΙΏρ 88 (ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΣ ΟἹ ΘΟΠΡΑΣΊ 800 ει ἢ ὨἷπΣ, 186 δδογοὰ Ὑσιτοῖβ 
οδιϊπδίθ ὑπο ῖν σδαγδοίουβ.᾽" 

1δὅ. Τἧε εοπάμοΐ 9} αυϊά ἐοισαγά5 ἐδ ΑἸπιπιοπῖξε5, ἵπ ρῬεζπρ ἐλεπι 
ὉΠΟῪ 8αῖ05 απα Ππαγγοιῦα 0 ἴγοη, δα. οπ ἐδε σαρίμγε 977 αδδαΐ, λας δδεπ 
γορ» 8θηζοα 48 αἩ ἱπδίαποο 0 ἀἰαδοίϊεαϊ απά μηραγαϊοἰοα ἐγμεέψ. ( 2 ϑδτα. 
χὶ, 81.) 
ΤΟ σαν] οὗ {π6 ΟὈ͵οίογβ, ἰπ {18 858 ἴῃ ΘΥΟΥῪ ΟἸΠΟΥ ᾿ηϑίδηςο, 8 αἰ ΥΪΥ υπίουμάαοί: 

ἴον, ἴῃ ἴ86 Βγβῦ ρ]αδθ, (Π6 χρυ θββίον ΤΩΔΥ͂ δ ἘΝ ΟὨΪΥ ἴμαὲ αν α ρμυΐ (ποτὶ πάσν 

᾿ Ἡαϊεε, νοὶ. ᾿ϊ. ρ. 8314. Ὅπ γ᾽ οϊβίη, Ααἰοτγιὦ ἀ68 Γὑντὸς ἀ6 ΜοΥϑβθ, ἢ. 405. 
3 Ζ4 π᾿ Ηἰδίογυ οὗ 6 Ἠθῦτγονν Ομ πηοπνν ἢ, νοὶ]. ἴ, ΡΡ. 1}}, 112. 
5. ὅρο ἴΠ6 ον, νήτι. ΟἸδαν τ Β βογπιο οὐ 186 ΟΠΒαγαοῖοσ οὗ αν ὰ Εὶηρ οἵ 1δγϑεὶ, ἰπ ἔστ 

ΘΟΓΠΊΟΠ5 Βηηποχοά τὸ Βρ. ΟἸοδυοτ ΒΒ βονθ ογΟΒ οὁη δοῖοςὶ Βυδ)οςῖξ, ΡΡ. 377---999., δηὰ 
πΡΘοί Αγ 1)γ. ΟΠ Δ] ΟΣ 1108 οἵἩἨἁ Ὀανὶά, νοὶ. 1. ΡΡ. 321---880. 
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δυσὶν ἸαΌΟυ ΓΒ δηὰ πηδάα βἷανε οἵ {{π6πὶ ἴο ἀο βατὰ δηὰ βούυ]θ ποτῖς. 90 »νῦ βρϑαῖ οὗ 
Ἰαγίπσ ρεορὶθ ὑπᾶον (γυῖα: Ὁ 18. ἃ σοπιθοη πος οὗ βρϑθοῖβ 'π βθυϑσγαὶ Ἰδηριῆροδ. 
δοςοπάϊγ, τ Ἰηβίοδα οὗὨἨ ἀφάμποϊησ ἱμοὶν οὐ] αἰϊοπ5 ἔγοιη ἐγ μβ᾽αιοπδ [6 οὐὐοοίοτβ μ8ὰ 
σοηβυ θα {μ6 οτἰχίπαὶ ράββασα, ΠΟῪ ποῦ] ἢᾶνὸ δοοη (μας {Π6 ΓΘ γ͵1ἃ8 πὸ σγουπά νδαῖ- 
Ἔνον ἴον {86]γ οἴδγροβ. ὙΤὴδ ΗἩΘΌΓΘΥ ργοροβίου 2 (Ὀεῖ8), νυβίοϊι ἰδ ἀδϑὰ ᾿βγουρῇ- 
ουἱ {π6 νογβθ ἴῃ αυσδίίοη, 10 ἰδ νγν6}} Κηυνη, δἰ χη θα ἐρ 88 ψ6}} 85 μναδσ ; δὰ ἰὸ 
Ῥυΐλ τΠ6 ρῬϑορὶα ἰο δαγ8, ΒΑΥΤΟΎΒ, ἈΧΘδ, δηἃ {πΠ6 ὈΣὶο- ΚΙ] 8, ΠΠΘΆΠΒ ΠΟ ΠΊΟΓο ἔμβῃ (0 
ἜΠΊΡΙΟΥ ἴμ6πὶ 48 βανθβ ἰπ {86 τηοϑί πηθηΐ] ὡπὰ ἰδυογίουβ οἴἥοθθ, δυο 88 ϑανίηρ, 
τα Κη ἸΤῸΠ Βαττονδ, ΒΟ ΏΩ πγοοὰ, δηὰ πρρκίηρ Ὀτῖοκθ. “818 ἰΌγπὶ οὗἨὨ δχργοδ- 
δίοῃ ἰ8 ἂπ Απρ]ϊοῖδπλ 85 νὰ] δα αὶ Ἠουγαϊδηι ; Δπιὶ γα 81}}} βαγ, ἴὸ ρυῦ ἃ βδσβοῃ ἐο 
[6 μου, ἐυ [6 δῃν}, 6. ὙὉΤθα ρϑϑϑᾶσο οὈ]δοϊθα ἴο ΤΩΑῪ Ὀ6 ἴπυ5 Γοπάοσο, 272 
([)εν!ἀ) ὅσα 7ογιλ ἰλο μεορῖε ἰλαΐ σενε ἰλεγοὶκ, απαὶ ρυὲ ἰλόπι ἰο φαιῦε, απὰ ἰο λαγγοιος 
ΟΥ̓ ἴγοπ, οὐ ἴο ἐγοπ.πιΐηπδδ, ἴῸΓ 186 οτίρίμαὶ ὙΌΣ πιθλη8 Ὀοίδ, απα ἰο ατεϑ 07 ἴτοη, απάὰ 
γπακίο ἰλοπι ρα8ε ἰλγουρὴ ἰλε ὑτιολελι π᾿ ΤῊ Τοπήογίης ἰ8 δἀαορίοα ἴῃ 186 οὐϊιίοη οὗ 
86 Ετοποῖ νόσου οὗ ἴπ6 ΒΙΌ]9 οοτγοοιθα ὉΥ [86 ΘΟΙΏΡΒΗΥ οἵὨ Ῥαβδίοσβ οἵ ὕδπονα, 
ἰη 1806.3 

10. 7 λαε δεεν αϑδεγίεα ἤγονι 1 Κῖτισθ χχὶϊ. ἐλαὶ “ελπουαΐ ἀερί ζαϊεε 
»τορλείς αϑ τοοὶϊ ας ἐγμ6 οπεδ. 

Τα πιοβὶ οοϊησοοη δἰ οπίϊοη ἰο μα σοπίοχὺ ν}}} βου πὶ {818 Ἀ5βουζοη 18 δ8 [Ἶ86 
88 ἴδ 18 τη 8] ἰσπδληῖ. Ετογ, ἴῃ [86 γεὶ ρἷδοο, [86 ἔους Βυαπάτοα ρῥτορἢοῖδ πιοπιϊοηρὰ ἴῃ 
δαὶ οβδρίθγ (νθτβα 6.) σογ ργείαπάθα ρσορμθῖδ θοαὶ {πε ν]οκεὰ Κίηρ οἵ [5:6] πιὰ 
ἴῃ διὶβ Ρᾶγ, 8 τσ} ΚΏΘΥ ΒΟῊῪ ἴο δυὶϊξ ᾿ἷ8 Βαμηοιῦ ἃπὰ ἴο δία εἷ8 Ὑδῃγ, 4}} αστοα- 
ἰπρ ἴῃ ἴΠ6 δαη8 ἔδυγηϊπρ ΘΟΠΊΡ] ΔΏς65 ἀπὰ ἴῃ [886 βᾶπι6 ἰγοδοἤθγουϑ σου Π86}8 νγῃ ἢ 
ἰοαβδοὰ ἴον 1πῸ ργοδϑηῖ, Ὀυΐ ὉΠ τ δύο] Υ ργουθὰ δι δ]. ΤΉΘΥ στὸ δ ρἢ δ} 68}}} τοττηδὰ ὈγΥ 
ἰοιϊα (νογβα 28.) Αλαδ' ε ρνορλείε, Ὠοϊν  μδἰδηάϊηρσ {ΠῈΥ ῥτγοίδβϑοα ἴο Ὀ6 186 1,ογα 8 

Ῥτγορ ιοῖα, ργορΒ βυης ἴῃ 818 παπθ. Απά, βοοοπάϊγ, ἴΠ6 δι άγοβϑϑ οὐὔ[ Μίδα ἴο τ 
ἔπο οοπήεαογδίθα Κίηρε ἷπ γ Γβε8 19---28. 18 ποῦ 8 Χ6Δ] ΓΟρΡΓοϑεη δίοπ ΟὗὅὨ 8} 1δϊπς 
ἄοπο ἴῃ τπ6 ἤρου θη] νου], 85 1 ἴπ6 ΑἸΤ ΒΌΥ τσογα δὶ ἃ 1088 [0 ὀχρεάϊθηΐϊδβ ον δὰ 
8ΩΥ δαπὰ ἰν [16 β᾽η8 οἵ 818 ογσοδαίαγοα : Ὀυΐ [Ὁ 18 ἃ ΠΊ6ΓΘ ῬΑΓΔΌΪΟ, ἀπὰ ΟὨΪΥ (6 }}8 ἴῃ ἤσυ- 
Ταϊϊνο ἰλησιδχα ἢδὺ γ88 ἴῃ {Π6 σοπὶῦ οὗ ργονίάθηςο, (Π6 δνοηῖβ Ὑγ ἢ! οἢ 6 ΓΟ βῃ σι] 
ἴο ἰακα ρῥίαςο, δηὰ ἴῃ ρεγπιέεείοπ ᾿, οἢ ἴ86 ραγί οἵ ἀοά, ἴον [686 ἀσοηῖβ ἴο δοῖ. λ|}- 
οαἰδὴ ἀϊὰ ποῖ οἤοοβο ἴο [6}} 186 δῆστγ δηὰ ἱπιρίοῃβ Αδδῦ, [μδιῖ 4}} ἢἷ8 ργορ)θῖδ τδσθ 
Ἰΐαγα; Ὀυδ Β86 τϑργθβοηΐβ {86 ὙΠΠ016 ὈΥΎ {818 βαγϑῦ]ο, δῃὰ βαγϑ 8:6 βδδπι|6 {γῸ 088 ἴ ᾽Δῃ- 
ἄυασε οαυ δι] ἑοτοιθὶς Ὀυὺ 1688 οβδηβινα. 

17. Τῆς ϑογρέυτοβ τοργοδοηῦ (μ6 ΑἸΠΙΙ ΡΠ δα αοά οὗ συ ἀπά 
ΑΙ ΠΡ Ά] 688; Ὀὰὺ Πα 18 σμαγροα ὈΥ ἴπΠ6 ΟΡροβουβ οὗ αϊνίηθ σονοϊδίϊοι 
ψὐ θοΐπρ σα ΠΥ οὗἁὨ ΔἸβοποοα, ὈΥ ἐπδρίγίπο ργορἠείς το ζαΐδε πιο8- 
“αφε8, ἀῃαὰ ὈΥ υἱοαἰϊπρ ἰδ ργοπιΐίϑοθ. ΓῊΘ στοόββηθββ οὗ βιιοῖ ἀββου 0} 
5 Βυ ΒΕ] ΟἸ ΘΠΌΥ ἀϊδριυιθίησ, Ὀὰΐ 10 16 ἴ86 ἀυίγ οὗ α Ομ ιγιβιίδη δἀνοοδίθ 
ἔᾺ}}Ὺ ἴο πιθοῦ (πη, αῃα ἴο Ἔχροβϑὲ 8}} 1μοὶγ 14]ϑϑῃοοά. 

Τη ἴΠ6 τοὶ ρμἴδοο, ἢ ἴο ἴδ οἷ οὗ ἐπερί γι λοέδ ιοἱϊἐλ γαἶ86 πι|δ4- 
2σβθες (Μ ὨΙΟΒ ἐπουδαρα οῃ 1 Κἴηρε χχὶϊ. 52, δι: “6γ. ἵν 10. ΠΣ Εσοῖκ. "ὦ 90). γὸ 
τυπιαγκ, (86 ᾽ν 18 ἃ κποσῃ ἰάϊοῃ οὗ 186 ΗΘΌΓΟΥ ἰδῃ 0 Ἔχργοβδ ἰπίηχς ἴῃ δὴ 
ἱπηρογαῖίνα δῃὰ δοίνα {ΌΓπι, τι δίοΒ γα ἴο Ὀ6 ΡΣ συὸς ἡσας θὰ στο ρηδον Υ. 80 ὙΒΟΓΟ 
ίλε ἀαευὶϊὶς δεεουφλὲ ΟἸκι6Τ ἰλαί ἠδ τοουϊὰ εἰ77εν ἰλετε ἰο ἐπίεν' ἱπίο ἰλεὲ λεγὰ 97 σισίπε, 
λε βαἰά ππίο ίλέιε, ὅσο (Μαῖι. νἱϊϊ. 81.) ; δα ἃ ποὺ σοταμιδηὰ Ὀπῦ Ρογαι δι {Π6.λ. 
Απὰ 5ο ἰῃ Φοδα χὶϊ!. 27.) Ἡ θ γΘ ΟΌΣ ϑδυίουσ 88γ5 ἴ0 0445, Τλαέ ἰλοι ἀυεδί, ἀο ηκιολίῳ, 
Μ6 ΔΙῸ ποῖ (0 υὑπάογοϊδθὰ ἴδδὺ Ὠ6 οοπιπμδηαοα δ ἴο ὈΘΊΓΑΥ δΐμι, νου μὴ {πὶ 

" που Εχροκεου οὗἩ [μΠ6 ΟΙΪά Τοδίδιγθης, νοΐ. ἰϊϊ. Ρ. 195. Ομιδηάϊεσ᾽ 1ἴἶς οἵ Ὠανὶά, 
το. ᾿ἰ. γν. 3927. Ηα]οδ5᾽8 Απδγεὶβ οἵ ΟὨγΟΏΟΪΟΡΎ, νοὶ]. ἱϊ. Ρ. 844. 

3. 4.1} ρη Εϊ δου [65 μαθ ίδηδ, οἱ ἀρρ᾽ίαθδ 168 ἈΠΕ δὰ ἰγαυ δὶ} ἀ68 5068, ἀ68 Πογδοδ ἄθ [ὉΓ, 
εἰ ἀε5 ϑοθοϑ ἀδ ἔεζ, εἵ 68 δυΐγεϑ δὶ ἰγϑυδὶὶ 466 Ὀγίαμοβ.". . . “Ης Ὀγουρδὶ ἰογι ἴδῸ 
ἱμ μαι δηῖ8, δηὰ ἀρρὶϊεὰ [ογ μα 1} ϑοῖηο ἴοῸ τῆς ἸἰΔΌΟυΓ οὗ δ8νν8, οὐὗἨ Ὠδίτγοννβ οὗ ἰτοῃ, δπὰ οἵ 
ΔΧοΒ οὗ ἴγοη, δῃὰ οἴδοτ τὸ ἴῃ6 ἱαθουν οὗἨ ὑγῖο 8." (1.8 δδίηϊς Βιυ]Ὲ.. . . ρμδᾶγ 165 Ῥαδίθιιν3 
οἱ Ῥγοίδδδουσε ἀς [Ἔκᾳ}156 εἰ ἀο ᾿᾿Δοδάδπιϊε ἀς ἀἰἐπᾶνςε, ἴοι. ἱ. Ρ. 358. Θεπὲνο, 1800.) 

8 Τῆδι (ἢἷδ ᾽ἴδ 1Π6 πιοδοίης οὗ 1 Είποε σχὶ!, 22. 15 ργουδὰ ἱπ ἴδ6 πεχὶ γεϊηδσῖκ. 
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βοοπηϑ ἔο Ὀ6 δχρτγαββοὰ ἴῃ (Π 6 Ὅγπι. ὅο, ᾿ἰκαννῖβθ, ἸΘΓΘ, Υ 6 Γ6 8η ΘΥἹ] σριτῖε οἴετοῖ 
Β᾽ πι86 ἰο Ὀ6 8 ᾿νίπρ βρίγιυῦ ἴῃ τπ6 πιουί οὗὨἨὨ 186 ρτγορδοῖ, ἀπά (σοὰ ΒαΥ8, 7ογελ απά 
αἰο κο : 1ν18 ΟὨΪΥ βἰση!βθ8 ἃ ρϑυπιϑϑίοη, ποῦ ἃ ςοπιπιδη. Απὰ 580 (Φογ. ἵν. 10.) πετο 
ἴ6 ργορδθοῖ σοπρ] αἰπ5 ἔπαὶ (οα Ππαά στοδῦγ ἀδοεϊνοα (μ6 ρϑορίθ, δαγίπν ἕλεν «ἀλοαιά 
λαυό μϑαζδ ισλϑη {λ6 ξισογα τεασλοίν ἐο ἐλδ δοἶ; σῷ ἃτὰ ἴο υπήργϑίδη (ἢ πὸ οἵδεν- 
τῖβα, Ὀαΐ τῇ αοἄ ρογηνἰθα {π6 (Ἀ]836 ρτορῃοδῖβ ἰο ἀθοοῖνα {ἰθῖι, ργορμοβυῖπ μϑδοα 
0 16 πὶ, 88 Ἀρρθαγϑ ὈΥ {δα ἰδίογγ. (ΕΖΕΚ. χίν. 19.) 7 ἐλε ἸωοδΡ λασε ἀεςεισεα ἰλαΐ 
»γορλεῖ, {ἰναῦ 18, ρασγτα 64 τη ἴο Ὀ6 ἡδοεϊνοα, δῃὰ ἴο ἀδοοῖνε ἴ86 ρθορὶα 848 ἃ 7υδὶ 
Ἰυϊσιιθηῦ ἀροὴ ὕδθπι ἴοῦ ἐμεῖς ΒΘ ΠΥ 11} τοβροοῦ ἰο δῖ8 ἴσὰς μγορδεῖβ. 
ΤΊ5 πΠ6 {Ππγοϑῖθη8 δὖ (6 δὲ γϑῦβθ, 7 οὐδ ἑαλε ἰλδ ἤἄοιιδο οΥ 7εταεὶ ἐπ ἰλεὶγ οεση Ἀδκατέ, 
δεύαιδο ἰδοῳ αν αἷΐ εδίγαπροα ὕγοπι πιὸ ἰλγουρσὰ ἰλεὶν ἑάοὶδ ; Ὀδεολαδο ὑἰμοῪ Βανὸ Ββόοϑεῖ 
ἴο {Ππθιϑοῖνο8. ἴμ1866 σοί, 1 ψ}} β Ὁ  ΤΠπ6 πὶ (ὁ Ὀ6 ἀδοοίνοα τ 10} [α|536 ρτορδοῖβ : απά 
{δεῖ {118 18. [ἢ6 τηϑβη πα, ἢ Υβϑο ὉΥ ὕπ6 τπτοδίοπίησ δάἀοά, απαά 7) τιοἱ δ εἐγείελ ον 
πιν λαπα ὑροη λὶπι, απ 1 ιοἱΐἑ ἀεδίγον ἀἴπι ζγοπι ἐλθ πιϊαϊδί οὗ πὶψ Ῥμοορῖδ: πον αοὰ π|ὶ] 
ποΐ Ῥαπίϑ8]ν {π4| οΥὗἨὨ τ Βϊοἢ Πα 15 {π6 δα 0 γ. ὁ 
Τιὶ ἰοχί (δεν. χχ. 7.) Τῇῆουι λαδί ἀδοοίυοα πιο, απα 7 τοα8 (ἀδοοϊοεα, διστιιθο5 πὸ τηοτγο, 

διιὲ 1πΠαὉ Πα Ἰιδὰ πιϊϑίβκοη π6 ρῥσοιηΐβα οὔ ἀοἂ ἴο πἷπι, το τ θ μα σανα ἰἶτη Πἷ5 σοτη- 
τηϊβείοῃ, ἰοὰ πἴπὶ 6 σουϊὰ Ὀ6 πὶ μἷπι, Ὁ τ οἷ πα ἀηάαοτγϑιοοὰ {πα πο δου] 5δινιϊὰ 
σοπ6 ἴο ᾿νΐπι, πὰ ποιῖῦ ἦδ ᾿Ἰσαϑ δοσοπιο α ἀογίδιοπ απά ἰλο Ῥεορῖο πιοσκοῶ ἀἰπι; αὐ ἴῃ Ἦϊ9 
Ῥϑϑίοπ δηὰ νγθαῖζπθβϑ, ἢθ Ὀτολκβ (τ ἱηΐο 1818 Ἔχ ργαβθοη, Τάοι λαδί ἀδοεῖσεα τπὸ, απαᾶ 
1 τοας αεοοὶυεα ; ἩΪΟΥΘΔΒ 1Ὁ ῬγᾺ8 ἢ18 Οὐ πιἰβίακα οὗὉὨ 186 τηδϑηΐϊης οὗὨἨ (οα δ ργωμπαῖςθ, 
ἢ ἶοἢ 85 ποῖ, {πδῦ 6 βίοι ]ὰ ποῦ τηθϑὺ ἢ ΒοοΥῃ, δπα ορροβίϊζίοη, πὰ ρογβοσαίίοη, 
Ῥπὲ ὑπαὶ ἐπα ν ββου]Ἱὰ ποῖ ργθυδὶὶ ἀσαϊπϑῦ Βῖπι, 88 ὙΓ6 ΤΠΔῪ 866 εὖ ἴα ἰαϊῖος οηὰ οὗὨἩ τὴ6 
ἢγβῦ οπαρίοτ.ἶ 

δοοοηάϊγυ, ΤΥ ἢ τοβρθοὺ ἰο ἴΠ6 αββουίίοη ὑπαῦ {π6 ΑἸταΙ ὮΙ υἱοί αἰθϑ ἢΐ8 ᾿τοπιῖβοβ, ἱξ 
ἢ48 Ὀθθη οὐ͵οοϊοά ταὶ αοἂ ἀ!α ποί ρίνα [86 Ομ] σθη οὗ [βγϑοὶ 4}} ιμ 6 Ἰδαπὰ πιο ἢ Π6 
τοιηϊβοὰ ἴο Αγ ΠΠι, 88 ὙΠ11 ΔΡΡ ΑΓ ὉΥ οοπηρατίησ θη. χνὶῖ!. 19, 20. τὶ ἢ Φο5ῃ. χἕῖῖ. 
Ϊ δο. ἀπ δαάρ. ᾿ϊ. 20, 21. [π ἅθῃ χν. 18. (ἀοά ῥγομηϊβεᾶ ἐο σίσθ Αὐγαλαπι απᾶ Ἀϊς 
86εἰ φιιοἢῦ α ἰαπαά, ἴῃ Ὀουπὰβ οὗ πϊσοῖ 6 ἀθβουῦ658 ἴῃ “οϑῃ, χὶ!. 1. [1 18 ἴδόγο Ξαϊὰ 
τηαῦ ἐλόγα γοπιαϊπθα ὑοῦ πιμοῖ ἰαπά γεῖ ἀποοπαύθογοα, οὗ πο ἢ (ΠΟΥ Βεὰ ποῖ σοῖΐ μο5- 
βοββίυῃ. Απὰ ἴῃ ΨΔυάν. 1]. 20. [0 15 βαϊα, [δῦ 186 ρθορὶ]θ ποῖ Βανὶπρ ρογίογπιθα τοῖς 
Ῥαγὶ οὗ {π6 οονεπδηῦ, ἀοἂ πνουϊὰ βυδροηὰ τ86 ζιγῖΠ ν᾽ Ῥουξογστθαποα οὗ ἰ8. ργοπγῖερ, 
δηὰ τοοιιϊά ποί ἀγίσε οι ΔΏΥ τλοῦα οὗ {πὸ πιο Ὀδίοτα {ἢ 6πὶ; δηὰ 1ἴ 15 ργοῦδοϊο, μας 
1ἪΠ6 1Θγϑο 68 ΠΟΥῸΡ ΘΓ ροββοϑβοά οὗ 1:6 Ῥγομβοὰ ἰαπὰ ἴῃ {86 }}} Ἰδιὰὰς δοὰ 
οχίοηϊ οΥ̓͂ τ[Ἰ6 Ῥγοϊηῖβθ. 

ΑΚΕΝΕΞ.-- Τ ΒΒ οονοηδηΐ οὗ ἀοα νη ΑἸ ΌγΑἤ πὶ τγ88 ὍΡΟΙ σοπδ ἀογαϊὶοη οὐ Π15 μϑεὶ 
ζαῖ ἢ ἀπὰ ονοάϊοησο, ᾿μουρἃ Ὁ 86 6πὴ8 {Ππὺ (86 1} ρογίογτωδποα οὔ ᾽ὲ ἀἰὰ ᾿Ἰἶκο τ ἶδο ἀ6- 
Ροπά ἀροπ (6 ζαΐστα οὐὈσάΐσποα οὗ 18 ροβίθγγ. [ἢ ραγβύδηοο οὗ 8 σονοηδηΐ, ποῖ- 
τὶ Πϑἰλ πα πα 4}} [6 τη πιγ8 πα το Ὀ 6105 οὐ [πὶ ροορία, αοὰ ἀϊὰ Ὀγίησ {ἰδ ἱπῖο 
ἀπὸ Ῥγοιη πο απ, (που σῇ ΤΒΘΥ ᾿τγονοϊκοα δῖπι ἰο ἀδϑίγου ἴθι ΠΙΔΠΥ͂ ἃ {ἰπια ; Ὀδοβιυιϑὸ 
ἢ τοπιαπιοσοὰ ᾿ν8 οουθπαηΐ ν᾿ ἢ ΑὈταδδη. ΒΘ ΤΟΥ ποτα ροβεοβϑοα οὔ ἷϊ, αοά 
ρβᾶνα ἴποπὶ 8 {Π|6 [0 {ἰἸ6 γοϑῖ, δηὰ συῦ]ὰ παν 58:8 θα {π6πὶ ἱπ (᾿6 οοηηυσβὶ οὔ ἴ, ᾿δ 
{Ππ6Υ δά ρουίοστηθα 1π6 σοπα! οι γθαιίγθα οἡ {πεῖν ραγῖ, {Ππ81 ἰδ, σοπεϊπιιθὰ ἈΠ τἢ Τὰ] 
δηά ορϑάϊοπί ἴο Ὠϊπι ; Ὀαὺ ΓΠ6Υ αἀἸὰ ποῖ, δῃὰ τ ΓΘ ἀϊβοϊιατροα Οοἱ ἔτοπι 8Πγ τι Π.Γ 
ῬοΓΟυτδποα οὗ }}18 Ῥῦτπιε: πη (ἀοά, ψἤοπ 6 Παὰ ἤοπα {Π|8, Βα ΤΥ ρεγυγπιρὰ 
16 οονοῃδηῦ δ πιλὰθ ψΠΠ ΑὈΓΘἤδην, 80 ἤιγ ἃ8 δοηοογποα ἢἷ8 ραγῖ, 85 ἀρρθαγβ ὃν ἴῃ 6 
δοκηονϊοάυτηοηΐ οὗἁὨ δοβῆιδ, ὄνθη ἴῃ 8 (ἴην6 ψ ἤθη ἃ στοῦ ραγὶ οὗ τὴ6 Ἰαπ νγᾶ8 ἀπιοῆ- 
αιογοῖ (δοθ}.. χχὶ. 44.), δηὰ οἵ Βοϊοιποη (1 αϊπρβ νυ". 66.) ; γο8. δπὰ Ἰνδὰ ἴξ ποῦ ᾿θθὴ 
(αὶ (οὰ πιά τηδάο 1818 σονθηδληΐ, ἃ8 ννϑ}Ϊ ροη σομπδὶ ἀογαϊίου οὗ Α ὈγΆ Βαπιβ ἰδ ἢ ππὰ 
οὐοάϊθηοα, 88 ἀροη σοπαϊοι οὗἉ ἴπ6 Τα γο Οὐδάΐϊθποα οὐ μἷβ ροβίογιεγ, [πὸ τϑΌθ ] Ἰοἢ 5 
δηὰ ἀϊβουοάϊεποα οὗ 1Π6 Ῥϑορῖὶς 'π [6 ψ] ] ἀθγθ85 ἢπὰ το θαβοὰ αοὰ σῇ 0} ἔγοια [86 
Ῥτγουηἶβο, δηὰ 88 πσουϊὰ ποῦ ἢανα Ὀδθὴ ἀπέ! ἢ ι] 1 6 δὰ αὐου]γ ἀσδίγογο (μδὲ ρθο- 
ὈΪο, ππὰ τη8ὰ8 8 1}}} οπὰ οἵ ἴπδπι, ἀπὰ {πον 88 πανοὺ δπίθσοα πο {δμαῦ ᾿δπεὶ; Ὀδοδιϑα 
ἃ Γαἰΐατα οὐἩἨ Τπ6 σοπάϊ οι πλαϊκο8 (ἢ6 ΟὈΪ  σαϊϊοι 0 66Ά56 : δηιὶ ὑπαὶ [Π18 σοη αἰ τἰοπ πε ὰ5 
ἱπιρ]!]6α ἴῃ (86 σονοηδηῦ ἢ ΑΌΓΔΠ δι ἈρΡρΘδγα ποτ Παιῖ. νἱϊ. 12. 18., χὶ. 23. 28... δηὶὶ 
ψυάρ, ᾿. 20. Οοὰά ρἶνθο8 {Π|8 γθάβοη ὙΠῪ ἢ βιιβροηάοα ἴΠ6 σοπιρίοῦθ ρμογίοττηδης οὗ 
εἶδ Ῥτοπῖϑὸ : ΤᾺΘ ἀπρὲν οὗ ἰλε Ἰ,οπν τσας λοί αχαϊπδί ]εγαοῖ, απαὶ ἀό ξαϊά, Βεραιδε ἔδαΐ 
ἐλὶδ ρεορίο λαίὴ ἰγαπερτεβδοά πὶ σοσσπαπί τολὶοἢ 7 οοπιπιαπάοα ἰλεὶν 7χζαίλετνε, απὰ λαδε ποῖ 

5 ΤΗ]οΐδοιν 5 Δ ογκκβ, τοΐ. νἱ, Ρ. δ06. Ι,οοηάοι, 1890, 



Αϊοφεά ἰο οχιδξ ἴηι {διὸ δογίμέιγοσ, 009 

Ἀδανλοηοε (0 πῖν υοῖοο, Π αἶδο ισἱδὶ ποί λοποοζυγίλ ἀνθ ομἡ ἂπῷ 97 ἰλὲ παίϊοηπδ ιολὶοὴ 
“οδλιμα ἰε τολεπ ἀθ αἰεα.' 

18. Το ἀεδίγιοίοη οἵ ,υγέψ-ἔισο {16 ολίϊάγοτι, ΌῪ ἘΠ 18 Πα, βοτὰ {πὸ Ὺ 
δὰ ἴῃ βρογίϊν θ]ΑΥ ] π688 οδ]] ἃ α δαϊά ἡεαά (ἰϊ 18 ΒΑ), γ0Χ1ἃ8 δὴ δοῖ οὗ 
ΟΥΙΟΙΓΥ δπα σου θηρα. 

10 νᾶϑ ῃο ϑυςἢ ἰδίηχ. ὙὍΠα οτἱρίμδὶ πογὰ ἴῃ 2 Κρ 1). 23, 24., το ἴῃ ΟἿΥ σνοῦ- 
βίοῃ 18 τοηἀεογοά ἐδ ολίάτεη, 180 τλθϑῃ8 γοῦν ῬΟΓΒΟῺΒ ἯΒΟ δῦ ὅτοσῃ θρΡ. Τυ8 
1βλλ0 γ88. 68]164 α ἰαά, πθβθῃ ΒΘ γ)ὰδ ἐιοεπίν-εἰρ λί γοΆΓΒ οἱ]ὰ ; ΦΌ5Θρἢ, τυμθη δ6 γῦ88 
ἐλ γίῳ ; ἀηὰ Βεβοῦοδιι, ὙΠοη ἢ 88 “υγίν γοδγβ οἵ ασθ. Τλο ἴοπη οὗὁἨὨ Βοι- οἱ νγ88 
οὐ ο Οὔτ86 ῥγίποῖραὶ 8θδῖ8 Οὐ ΑΒΔΡ᾽ 8 ἰάο᾽ ΑΓ ; πὰ [Ὁ 15 σοῦ δὈ]6 (μδὲ [ἢ 686 πηθὴ σῆτηο 
ουΐ οἵ {μδῇ ΟἿ δπά ᾿πβυ! θα ἴΠ6 ρῥτγορδοῖ, αὖ 186 ᾿ηδβιϊραιϊοη οὗ {π6 ῥτίεβίβ οἵ Βϑδαὶ, 
ὁχοΪαϊ πύλην --- Αδοοπά, ἰοο, λοι δαϊώ- δα; αδοοπά, ἰοο, ἰλοι δαϊά-ἡεαά, ἴῃ αἰ] αδίοη ἰο 
ἘΠΠΠῚ αἷ8 αϑοθηβίοῃ ἴο βοδυθῃ ; Οὐ Ὑβῖο 8 (μον μαὰ μοαγά, Ὀαὺ τ ϑῖομ ὑπὸ ἀϊὰ ἠοὶ 
θοῖιθνο. ἘΠ 1888, 10 19 864, σμγδοά ΐεπι; Ὀυΐ ἷξε αἰὰ ποὺ {18 ἔγοπλ 8Δὴγ Ραίϊυϊδηΐ ἰοτ- 
Ροῦ οὔ 8 οσῃ. Ηαδ ομγδοά ἐΐεπι ἐπ ἰλο παπιὸ οὗ ἰδὲ Ζογά, (μαι 18, ἢ6 ἀ πμῚ ἴῃ δὶ 
ὨΔΠΙα δη ΔΌΪΒΟΥΪΥ [86 ΡυπΙβτηθηΐς ἩΒΙΟΒ μα ποιὰ ᾿ηῆϊοῦ ἀροη ἴΒοβ. ὙΠαδ 
ἘΠΙΒμ8 δοίθὰ 85 ἃ πιϊη βίον οὗ 86 ϑΌρτγεπιβ (ουοτηΟΣ οὗ ἴΠ6 ποτγ]ὰ ; δῃηὰ ὈΥ δὶβ οσάδσ 
δηά ἴῃ 818 πδηθ Β6 [ογοίοϊ ἃ {86 ρυπίβῃπιθηΐ το γᾶ δοὺς ἴο Ὀ6 ἰηβιοίοδὰ προπ 
1686. ῥτοῆϊραϊα ἰἀοϊδίοΥδ. Ηρὰ (18. ἀφηπηοϊαἰίοθ ρτγοσεθρα ἤγοτα ἐδ ΔΗΡΤΥ͂ 
Τοβοπιοηΐ οὗ [86 ργορβοῖ ΟὨΪΥ, δηὰ ῃοὶ ἴγομι ἃ ἀἰνίηθ ᾿πηρυ}}56, ΒΟ 8 βίζιδὶ δυθηὶ 
88 ἴμ6 ἀοβιγυοίίου οὗ [Π688 ῥγοΐδῃθ γοῦηᾷ το οὗἉ ΒΘιΒ- οἱ σου]ὰ ποὶ βᾶνθ Ὀβθθῃ (86 
λητηραἀϊδία ΘΟΠΒΟΠ]ΠΌΘΩ(6 Οὗ Ὁ, 

19. 10 16 οδ)]δοιβα ἐπᾶῦ ΤΏΔΩΥ Ῥαββαροϑ οὗ {πὸ ΟἹαὰ Τοβίατηθηξ ἀβουῖθα 
ἴο [Π6 ΑἸτα ΡΥ Βυπηδη ΔΟΙῺ 8, ΡΑΒΒΊ ΟΏ8, αῃα δοίίοηϑ, ουθῃ {ἢ 086 
οὗ {π6 τνοσβὲ Κιπά. 

Βυΐῖ (8686 ΟὈ] ΘΟ. ΙΟΏ5 ὁ6Ά86, ὮΘη ΒΌΟΝ Ῥαθ8αρθ8 8.6 ἰηϊοτῃγοίοα ἰσοἶν, ἃ 8 
πον οὐρλι ἴο 6, δηὰ Ἡ ΒΘῺ 4}1 ἴμο86 οἴβδὺ ραβϑβᾶσϑδ οἵ [86 Β101]6 ἅτ ἀαἷγ σοηϑιἀογοί, 
νν διοἢ τηοεῦ ον! ἀΘΠΠῪ ΘΟΏΥΘΥ [86 50 ὉΠ ποδὶ 146 85 οὗ 186 Ὠἰνὶηα ὙΠΟ Τῆς ΗΟΪγ 
ϑογρίαυΓοδ, ᾽ξ 18 ἴΣΌ6, 'ῃ ΠΟΙ ἀοδοδηβίοῃ ἴὸ ΟἿ ᾿ἰπιϊ θὰ οαρδο 1168, δηα ἰο 86 ἱπιροτῆδο- 
(Ἰοῃ8 οὗὁἩ υμηδη ογοδίιΓοβ δηὰ οὗ Βυϊδη ἰαηρύδρο, τοργοβοηΐ ἀοάα 88 μανΐησ ἰμ6 Ὀοάγ, 
1πὸ ρϑββδίοηβ, δηὰ {πὸ ἱπῆήστη 168 οὗ ἃ ΤΏ ΔΗ, 18, ΠΟΥ͂ πλῦϊα τηθηϊίοη οὗὨ 18 Θγ68 
ἈΠ ΑΓΒ, ἢἷδ απᾶβ δηὰ ἴδοϊ, μἷ5 β᾽ δορὶ πα νακίηρ ; (ΒΟΥ ΒΟΥ Ό6 ἴο πὶ ἤσγος 
ΔΗΠΟΓ βηα δ] υῦδγ, ρτίεῖ δηὰ σοροιΐβῃοθ, )0ΟΥ δηὰ ἀδεῖγα. 6 Β'}0}6 ἰδησύαρο οἵ 
{π| ΗΠ ΟΌΓΘ 8 τρί 8130 Ὅ6 Ἀποίμοῦ γθᾶβοῃ [ὉΣ 13 δρουπάϊηρ τ ἢ δ.) ἜΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ. 
Βυῦ δαὶ πο τηδῃ τηϊσἢϊ Ὀ6 κὸ ΘΑΚ ΟΥ 80 ῬΟΙΎΘΥΘΘ 88 ἴ0 ἴλκΚα ἰδοδο ΟΧργθββίοἢβ 860- 
σογάϊησ ἴο {πΠ6 Ἰο(ί6Γ, ἀπὰ δηζοσγίαϊῃ τηθδῃ δπὰ τἰηνγουί θυ ἰΒουσμὲδβ οἴ ᾿ν8 Μαῖονγ, {Π6 
ΒΔΙῺ6 ϑογιρίαγοβ οὔθη δὰ ἰ0 {8086 ΥΟΥ ἀοβουιρΟἢ8. βοιηοι ϊηρ τ ΟὮ τηλη Π5ΕῪ 
διιονδ 18 δον ΠΟΥ ἀγα ἰὸ Ὀ6 υπαἀογβίοοα, δηἀ γοσηϊπβ υ8 (μὲ 1 (ἀοὰ Πα8 ἃ Ὀοάγ, (86 
Ὠράνοῃ 15. 818 ἰβσομθ, απὰ (86 δασίΐι 815 Ἰοοίδίοοϊ ; 1 6 888 διαηᾶ8, (ΒΟΥ ἃγὸ ᾿νιδπάϑ 
ὙΠ Οἢ ΓΟΔΟΣ ἰ0 186 ὁπὰϑ8 οὗ {86 ογθαίίοῃ ; ἰἔ Ἀ6 ᾿δ8 6γοϑ, 86 ἀδυίηθδβ (ο (μοι 18 ὯὨῸ 
ἀλγ Κ 88 ; δηὰ ἔγομι ἔθη ποι ΒΡ 18 ἰάθη ; δηὰ ἐπ ΟΥΒΟΥ Ῥἴδοῦθ γὸ ἃγο ἰοϊὰ ἰμαῦ 
ἢ ᾿8 Ῥογίξοϊ ; ἐμαὶ (8 18 υ] 6896 οΥὐὁ ἩΒΌΡΥ ; ἐμαὶ 6 8 Ἐπομδηροϑῦ ]ο ; [Βαϊ ἢ 18 ΟΥ̓ΘΡῪ 
ὙΠ ΟΓα ῥσγοβοηῖ; ἰμδὲ 6 18 8ἃ ΒρΪΓΙ : πδ΄ ΠΟ τηλῃ ΠΑΙὮ βθθῃ ἢ] πὶ ΟΥ̓ ὁΔη 866 δἷπιὶ; {δα 
Βο 18 ἱποοιργθῃδϑηϑῦϊο : δηὰ ἐμδῖ [86 τιοϑὲ ὀχαὶ θὰ ποίΐοη τυ πο τα ο8π ΤΡῸΙΣ 
ἔγϑιης οὗ ἴῃ, 4118 ᾿πβ 116} βμοσὶ οὗ [86 ἰγυ. 52 ΟἿΘ ΟΥ ἔνγο ΟΧδρ]68 Μ|}] 1] υϑύταῖα 
{πὸ Ῥγοοοά!ης τοιηδγίκϑ. 
ΑΝ πβοη Οοὰ ἰ8 βαϊὰ ἰοὸ γεροηέ, (868 ὌΧ Ρυ ββϑίοη 5: ΠΙΡΙΥ τλθδῃ8 (δαὶ Ηδ ἄο65 ποὶ 

δχϑοιῖο ὑπαὶ τ ϊὶο ϑοοπηθὰ ἴο τῷ ἰο αν Ὀθθη 18 ργροβο ; ὑπαὺ Ὧ6 18 ρ]οαβοά ἴο ἀο 
Οἰμοσνν 86 ΤΠ 6ῃ 18 ᾿ρ τοδὶ 98 δαθηγο ΟΡΘΏΪΥ ἴ0 Ἔχ ργο 88, Οἢ δοοουηΐ οὗ βοῖηθ ἰδοϊξ 
ςοπα ἴοη ἱπιρ!οὰ ἰπ ἔμοπι. Απὰ {8]8 ἄοθβ ποὺ ἀδγοραῖβ δἰ ἔγοτῃ [86 ἐγ}, ΟΣ 
ΔΙΠΟΟΓΙΥ, ΟΥ ΘΟΠΒίΔΠΟΥ, οὗἹ Οοὰ ἰη ᾿ἰ8 ποτὰ. [Ιΐ ἀοοθβ ποῖ ἀοτοραῖθ ἔγομι δἰ8 ἐσιωλ, 
"δοδυϑα δδ βρθῆὴκβ Ὑδαὶ 86 ΣΘΑΙ} ἱπίθηβ, πη]6 88 δοιπηοιίηρ ἰπιογνοποαὰ [0 ὑτονοαὶ 
1Π6 ἡυάρτμοηῖ ἰΒτοαϊοποα, ἢροη ποῦ 6 τοβδοϊγοὰ νβοη δα ἐπτοδίοποα ἰο ἰδζο ΟΠ 
8η4 βίορ [ιἷ8 ὑυιἀστηεηῖδ. ΝῸΓΡ ἀ068 ἰῦ ἀογοραία ἔγοτῃ ᾿ἷ8 δίποεγίίψ, (ΟΥ̓ ἮΘ 1ν85 0} υ. 
(π6ὲ }5 (ῃγοαϊοηίηρθ ἴᾶνο δυο! ΘΟΠαΣ ΟῺ8 ἱταρ]!οἀ ἴῃ {Π6 1 : ---- ΠΟΥ ἴγοπὶ 8 σον- 

4 ΤΙΠοίβου 5 νου Κ8, νοὶ]. νἱ. Ρ. 507. 8.66 αἷδὸ Ὗ διοσίδη 5 βογρίυσο Ὑιηἀϊοδίοα, οὐ 
Ἐζοκ. χίνυ. 9. ()͵οτίκα, τοὶ. νἱ. ὑῃ. 357--264.) 

8. Ψοτῖπ᾽ 5 ΒΟΙΤΏΟΏ8, Υγ0], ἷ. Ρ. 387. 
ΥΟΙ.. 1. ΒΒ 
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δίαπον ἀνὰ ἱπηπ)υ Δ Ὁ} γ, Ὀδολαθο αοὰ ἀ068 ποῖ οδηρα 816 οΘομμϑεῖ δειὰ ὕσροθο, ἐπε 
ἰεῖκος ΟΥ̓" [86 βοῃΐθηο6, ἘΒΙΟΣ 86 ρα μαβϑβθα πὶ σοβοσυθὰ οομα! οῃ8. 

90. Τύ μ88 αἷβδο Ὀδδῃ οδ]οοίοά, {παᾶὺ ἔα Ὀοοὶς οὗ Εοο] ϑἰαβῦθβ σοι διπε 
ΒΟΠῚΘ Ῥαββαρ 68 ΜΆΘΟΙ βασοὺς οὗἉ ᾿γγο σίου, δῃα οἴμεσβ νυ οἷ βανοῦς οἱ 
ἱΩΔΟΓΆ ἰγ. 

Βαϊ (86 ὃὉ 68, ἐδυ8 Ἔχοορίοα δραϊπβὶ, ἃγ6 οἰἴΒ6 γ᾽ ἱπηοσθηὶ πθῃ σἱρδΕγ ἴαίε- 
Ῥτγοίθα ; ΟΥ̓ 6ἶ86 {π|6 Ὺ ἜΧΡΓαΒΒ8, --- ποί ἴΐ6 βοηςπηθηΐϑ οΥὁὈ βοϊοπιοι, θα {πὸ Κὶ σβι- 
πίοηε οἵ οἴβοσβ, ῇοπὰ Β6 ΡῬασβοπαίοδ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο οοηίαία ὑδοιὰ ; --- ΟΣ, μουσουοσ, ονΐ 
18 ἀ6] θασγαὶθ βοηπηθηῖβ, θαϊ δυο} ὨΒΘΟῪ δῃ ὙΣῸΣῚΡ ΠποΙΙΟΏ8, 88 ἀπτίησ [Ὡς οὐοῦχεε 
οὗ μὶ8 ἸΠαΌΪΓΥ δἴθογ Βδρρί ἢ 638 ΔΓΟΒ6 ἘΠΕ ΘΕΕΙΥΟΥ͂ ἴῃ μἷθ πλϊπά, δηὰ σσεσο οὔ ταδέωτγε 
οοπϑίἀογϑίίοῃ το)οοίθα ὉΥ μῖται, ἐμαῦ 6 ταϊσὺ ἢχ αὖ Ἰαδὲ οὐ 186 ἵστα Ῥωϑῖε, --- ἰδς 
οοποϊμδίοπ ΟΥ ἰλ6 υυλοῖθ πιαίίον; πο ἰ8 ἴο αν αοἷ απὰ ἀδο» λὲς σοπραακπεεπε ; 
ἥον Οοὐ υοἱῶἶ θνὶπρ᾽ εὐενῳ τοονὰ ἱπίο ἡυάρπιρηΐ, ιοϊἐλ ἐυογῳ δεοτεί ἰλιηρ, υλείλεν τί ὃε πουά, 
ΟΥ̓ ιολείλογ' ἐΐ δ6 οἱ. (Επ 20]. χὶ!, 18, 14.) 

21]. Τὸ μα5 ᾿Ἰκουσῖβα θθθη οδ]ϑοίοα ἐμαὺ {πΠ6 βοηρ οὗ ϑοϊομλομ, δῃᾶ ἐδὲ 
βχίθοῃ τ δηά ὑπϑηίυ-ἰιγὰ ομαρίοσβ οὗ ΕΖθΚ1οΙ 8 ρσόορῆθου, δομέδιη 
Ῥδββᾶρθδ οἴἴΐδβιηβῖνα ἴο δοϊωπλοῃ ἀθοΘ ΠΟΥ. 

Βαυὲ {μῖ8 οδ͵δείίοη π|ὶ}} Γ3]}} ἰο (88 ργουπά ὉΥ ἰηἰογργοίπρ ὑβοβα βασίβ Ὡ]]οσοσί. 
ΟΑΥ, 85. δἰπιοϑὺ 8}} (16 οοπιπιθηϊδίουθ, ἔγομι [86 Θϑυ] δῦ ἰΐη68, δα ππδηϊσαοι σιν 
ἄοῃο: δβηὰ, {ἰκονν δα, ὈΥ οοῃϑιἀοτίης (μδὺ ὑμ6 ΒΡ οἰ ἵγ οὗ [86 οδϑίοση Ὡδίϊοως στηϑᾶς 
18ι686 ῬὮΓΑ568 1688 Οβδηβῖνο ἴο ὑΒθηὶ ὑμδὴ [ΠΟῪ ΔΡΡΘΔΓΡ ἰ0 ὑ8: 88, ὁὨ ἐδ6 οἷδος δασνὶ, 
ἸΏΔΗΥ ἰδιηρ8 Ὑ Δ 1ΟΝ ΔΥῸ ῬΟΓΐδΟΙΙΥ οογτοοὺ 1 οὐἵγ νίονν, σοῦ ἀρροδᾶν ἔας αἰ διεωηι τὰ 
Θαδβίθγῃ οἰϊδίοβ. ὙΥ σοδροοῦ ἰο π6 ϑ'οηρ οὗ δοϊομιοῃ, ἰῃ ἀρώρδιν οὲ 1 ἰβΒ ἴο ὃὺ 
τοιηγκοά, 1. Ταδι πιοβὶ οὗ μ6 ἴοστῃβ οὗ βρϑδϑοῖ, δραδϊπϑὺ οἷ Θχσορέϊοηβ μανο θεέθα 
ταδθ, ΔΥῸ πλἰδίγδηβἰΟη8, δη ἃ ἀο ποῦ οχὶβὶ ἴῃ [86 ΟΥ̓ ἰ Πα] ;-- δὰ, 2. Αἀποῖως {86 
ΘΟΥΓΘΟΐΏΘ688 οὗἁἩ [1686 ΓΟΙΔΔΙΪΚΒ, 1 ΤΏΔῪ 4180 Ὀ6 δῆονγῃ, ἰμαὺ {818 Ὀοοὶς αὐουμπὰβ πιὰ 
Ῥαδι  ] Ροοίϊο ἱπιαρθδ. ὙΒΘΓΘ 18, [ΒΟΓΘΙΌΓΘ, ΠΟ 7.ϑὲ ἐχοορίίοη [0 βυρροβίσιν 1ξ 4]1ο- 
βοτῖολὶ, ργονϊ θὰ (89 δι ἰοσουΥ Ὀ6 ποῦ ὀχίγανδρδηὺῦ δηα ἱποοῃβίβίοηϊ, 

22. ΤΊ μα8 θθϑὴ δββογίοα, {μαῦ [Π6 ᾿πηργθοδίῖουβ Ῥγοπουπορα Ὁγ ἐδ6 
τορι ιδῖθ, ραγ Ἰου]ΥΥ ἴῃ ΤΩΔΩΥ Ρϑδβαρθθ οὗ [86 Ῥδβα]πιβ, ΒΟΥ 8 δμίγι 
οὗ τη] θα ̓ ποοῃβὲβύθηῦ ὙΠ απ ΒΥ, πα ἈΙΡὮΏΪΥ νιοίοιιδ. 
ΤΕ 15. δἢ ἱμπιρτοροσ νἱπαϊοαίίοη οὐ {Π6 56" [ἸΠΙΡΓΘΟΔΙΟΠ8], “ οἰ ἴθ οῦ ἴο δον ἐμαὶ 

ΤΩΔ 166 γ788 οοπδιίδίειί πἰτὰ [6 ϑρίτις οὗ [Ὡς ΟἹ Ταβίδιμομξ, ἰΒουσὴ ποῖ οὗὁὨ ἴδ Νὲν; 
Οὐ, ἴ0 ΒΑῪ ὑδμαῦ (6 ργορμθίδ ργοποιποθὰ (μθπὶ δραϊηβὺ ταθῃ, ποῖ 88 {δεῖς οπσὰ 
ΘΠΘΠ.Ϊ68, Ὀχζ 88 (6 ΘΏΘΏ1168 οὗ δοὰ. Βυΐ βοπια οὗὨ {86πὲ 80 ΒΑΓΒΒ ΟἿΪΥ ὉΥ [86 
δίγσοης ἤσχυγαίίνα δβίγ}]9 ἴῃ τυ μῖοι ΠΟΥ͂ Δ΄ΤΘ δχργοβδθᾶ, δηᾶ, στθθη ἐακοη οαἱ οἵ (5, 
ἈΡΡΘΆΓ ΥΟΓΥ͂ 8]]Ονγα Ὁ] 6 τῖϑμ68. Α11] οὐἵἁἩ {μθηλ πιαῦ Ὀ6 οοηϑίἀοτθα ποῖ 88 ργαγοῦβ, δὰϊ 
δι: 0]ο ργθαϊ οἴ οη8, [86 ἱπιρογαίνα Ὀοΐηρσ Ραΐ [0Γ [186 {αἰ γο ̓ [5 ἴῃ ῥΒβΑ]. χχυἹ!. 4, δ.] 
“(Υο 18. 8 σοπηπιοι Ηῦτονν Ἰἀϊοτ), δπὰ βῆονγη ἴο Ὀ6 80 ρυιὺ ὉΥ ἴδε διΐωγα Ὀεὶπν 
πιδοά ἴῃ οἰβοῦ ραγίβ οὗ [π6 ργοαϊοϊίοη ; δηὰ {Π18 Ἰάϊοῦι 18 τογῈ Ὡδίαγα] ἴῃ ᾿τγοάϊοίου 
ἰ(πδη ἰη οἴδον Κη ἀ8 οὗ σοπιροβίἰἴου, Ὀθοαιι86 1ἰ 18 ἴπ6 ᾿τηπχράϊδια γοβα]ὺ οὗἁἨ σοι] ηὶ 
Ἰάϊοπιϑ οοτηπιοι πὶ [86 ρτορο ϊο 8] δύ. ]ς 2 ἴοτ, 88 186 ̓ ἀλοαδ δι 8.6 οὗθῃ οομπιπιδηὰ 
ἴο ἀο 8 {δἰηρ,, τ ιΒδη δ 185 ΟὨΪΥ τιοδηΐ ᾿μδὺ ὑΠ6} Βμου ]ά ἐογοίο]! [0 ; 8ὸ 186 Ὺ οἴῃ ἀὸ 
ἤογοίο]ϊ ἃ 1δτπσ' ὉΥ͂ δουηπηδηηρ ᾿ὑ ἴο Ὀ6 ἄοποἦ, δῃὰ ἴ8Π6Υ οὗδβπ ὀχσρυϑδββ τμεῖγ ἀθώα 
(ἰοη8 ἴῃ δὴ δἀάγϑβϑ ἰο αοὐ ὃ; [868 υπίοηῃ οὗ Ἡβίοϊ) ὕτοὸ ἰΔΙΟΠΙ9 αἴγο8 ἴμδθαὶ ἴδ δρ- 
Ῥδάγαποο Οὗ πωργθοδίϊοϑ." 

ΟΥ̓ 411 1086 ἐγοιμθπάουβ ἱπιρτοσαιϊοπβ ὙΒΙΟΝ ΔΡΡΘΩΓ ἴῃ ΟἿὟΤ σΟΙΏΤΩΟΏ πὰ ότι 
8 νοσβίοη οὗ ουΐ. Χχυ]!, 1ὅ---20., (μογα 18 ποῦ οὔθ δι μογιϑεὰ ΌΥ ἴῃ 6 οΥσίῃδὶ. 

δ 8566 ΘΧΆΙΩΡΙ68 οὗἉ {π|8 τηοίθ οὗ βρβθοῖ ἰπ 188. νἷ. 10. ἀπὰ Φετ. ἱ. 10. 
3. 18. χὶν ,, 1. “ Οὐ ἄονπ᾽ [1Παϊ 18, του Βα]: σοπιὸ ἀονγη], “" ἀπὰ εἷς ἰπ (Ὡς ἄπει, Ὁ 

Υἱγρίη ἀδυρδίοσ οὐ ΒΟΥ] ο ;᾽ [τποὰ 58}41} “ δὶς οη τῆθ ρτουπά.᾽" 
8. 68. ἰχ, 8, ““ΤΒου Παδὲ τυ! εἰ ρ! οἀ τ[86 πδιΐίοη, του Πδδὲ ἱπογοδδοὰ ἐποὶγ 70γ: ἴδῸΣ }07" 

[{πΔὶ 18, ἸΟῪ 88}8}} 107} “ Ὀοίοσγθ [μ600, δοσογάϊηρ ἴο {Π|60 ΟΥ̓ ἰπ ᾿ιαγνοδι, 
4 ογαγὰ δ [ηδοιυε8 οὗ Βὶ Ὁ] 1.4] ΟΥἰ εἰ οΐστη, ΡΡ. 447, 448.---Οπὐ (πὸ ἱτηρσοσδίο}} διϊοροὰ ἴο 

Οχἰδὺ ἰῃ 1π0 Ῥβαὶη)8, δο0 ἔαγῖθοῦ Υο]. 11, ρΡ. 758---766. 
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Ἡδοῦγτον ἰοχὶβ ΟΧΡΓΟ88 Π0 Κἰηὰ οὗἉ τοϊσῆ, Ὀχϊ Δ’Θ ΟἾΪΥ 80 ΠΙΔΩΥ ἀδηθποϊδεϊοηβ οὗὨἩ (6 
ἀϊθρ᾽οαβυγο οὐἤἩ Οοὰ δραῖϊπδὶ ἐβοθθ ψὩῸ οἰΒῸΡ ΤῸ οΥΣ ββου]ὰ Ὀ6 ρΈ ΠΥ οὗὨ ἐδ βἴηβ 
τιόγοῖη τποηοπαοά, δηὰς οὗ ἴδ Ἰυάρτησηῖδ ΒΊΟΝ ΤΠΘΥ ταυϑὺ ἀχροοῖ [0 ὃ ἰπῆϊοιοά 
ὌΡΟη {86πὶ, ἀη]689 ρτονοηίθα ὉΥ 8 ΠΟΥ͂ δ 5 ΠΟ ΟΣ σορθηΐδηθθ. Απὰ ἈρΤΘΘΔΌΪ 
ἴο {8 νἱονγ, {μΠ6 ϑεογοὰ ἰδοχί ββουϊὰ ὅαν Ὀδθθὴ σοπάογοα “ ουγβοὰ {86 γ,᾽ ΟΥ̓ 
“ὁ φυΓβοα ἀγὸ {86 7, δῃηὰ ποῖ “ ουγδοὰ δέ {86 γ," ἴῃ (6 Β6η86 οὗὨ Ζεέ ἰλεπι δ6 ουδδοὰ ; 
ΠΡ Ή ΤΟΣ ̓  (δουρὶ ἰηϑογίοα ἰῃ ΟἿΣ ἰγδηβιδίΐοη, βδυη ΠΟΙ Πρ ΔΩΒΥΓΟΓΔΌΪΟ ἴο ἰξ 
ἐπ (6 Ηοὔτον. 

ὙΠ6 ΒΆπ|6 Ἰάϊομι, ὙΒΙΟΝ ΔΡΡΘΑΣΒ ἴῃ [86 ῥτορμοϑίϊς τὶ Πρ, ἰθ αἶδὸ ἰσ 
Ὀὰ ουπα ἴῃ 1 ΟὐΥ. ΧΥΙ. 22. δηα 2 Τίη,, ἱν. 14. 
ΤΠ ΤΌΓΙΔΟΣ Ρ8558 956 ΓΌΠΒ {808 :--7 πὰ Ῥιαπ ἴουε ποί ἐλ 1, ογὰ «ἴὁεμε, ἰεἐ Αἰπι δά 

απαίλεηια νπιαγακαίλα. ἙτοΙα 1 ΟὐΥ. χὶϊ. 8. γὸ δηά ἐμαὶ ἰ86 68, το ρῥσγοίεπαρὰ ἰὸ 
Ὀδ6 υπάογ [μα Βρίτιῦ δηὰ ὑοδοδίηρ οὗ ἀοἀ, ςΔ)16ἀ 9 6δὺ6 ΟἸγδὶ αναθέμα οΥ αοσιγδθαά, ἰμαὲ 
18, ἃ Ροσδου ἀενοίοα ἰο ἀοδιγαοίίοη. [ἢ 1 Οὐν. χυὶ. 22. ϑαϊηὶ Ῥδὺ] χοϊογίϑ [86 80 ]6 
Ὅροι ἰβοιηβοῖνοδ, δηὰ βαυβ, 1 αὴν πιαη ἴοσε ποΐ ἐλε Ζονγὰ «ει ἰδέ ΗτΜ δὲ (ταὶ ἰ5, δὲ 
εοἱἱἱ Ὧ6) ἀαοοιγδοά; ἰδὲ Ζονα τοὶϊ οοπιθΘ. ΤὨΪϊ8 18 ποῖ δοιὰ ἱῃ (86 ΤΥ οὗὨ ἱπιργοοδίίοη, 
Ὀυΐ 85 ἃ ργϑαϊοίϊοπ οὗ βδὲ σου] οοσί δι] σοῖο ὍΡΟῚ {86 6.8 ἰἴ ΠΥ ἀϊὰ ποῖ γορϑῃϊ; 
δὰ οὗ τὰδαεϊ σοίμαϊίψ οαπιδ ρου ἴμθῖι, Ὀθοδυδα ἰΠ6γ ἀϊὰ πο τορϑηΐ, Ὀὰαὺ οΘομ παρα ἴο 
λΛαίε δῃὰ ἐχδογαία ἰδ6 ϑανίουν οὔ 86 πμουὶὰ, 88 μοὶ 85 ἃ Ῥγοαϊοϊίοη οὗ τἱιδῦ 811}} 1168 
ὍΡοΟη ἰμοῖι Ὀδοδυδα [Π6Υ οοπίπυθ ἰο λαΐέ δπὰ ὀσζεογαία ἰμ6 ΒΘαάροΙΟΣ. 

Ιη 2 ΤΊ). ἰν. 14. τὸ σοδα, “ὐοχαπάεν ἰλε ΦΟΤΡΕΓΕΜΙΙΡ τς ΜῈ ἘΡΙΟΝ ΕἸ ἐλε Ζογά γὸ-. 
τοαγὰ ἀὲπε ἀοοογαηρ᾽ ἰο λὶδ ιοογὰδ; ὙτϊοὮ 888 ἴῃ 6 ΔΡρΟΑΓΔΏΟΘ Οὗἁ δὴ ἱτπαργθοδίίοη. Βυΐ 
ἰπδίοδα οὗἩ ἀποδώη παν ἴμ6 ],οτὰ γεισαγα, ἀποδώσει εσὶϊ νειραγα ἰ6 ἰ.6 τοδάϊηρ οὗὨ [86 
Οοάϊοοα ΑἸοχδηγί πη δηὰ Ερδγοιὶ (πο ἢ ΔΥῸ οὗὨ [86 Ὀ65ὲ δυϊμοτὶγ), {86 Οὐάϊοοθ 
ΟἸαγοπιοηΐδησβ, ϑδη (ἀοσιδηῃθηβῖ8, Αὐρίοηδὶ8, 8150 οὗ ἰδοδο Ὠυμηυογοα Ὀγ τί βΌβο 
6. 17. 851. 87. 675", 71. 78. 80. δηὰ οὔθ ΜΒ. Ὁγ Μαιιδωὶ ποϊοα πὶ (86 ἰοζῦον ἢ ;-- 
οὗ {π6 Οοριίς, Αττηθηΐδη, δηὰ Ὑυϊχαῖο νουβουθ---δηὰ οὗ Οδτγγθοσίοιι, Ἰδβοοάοτγοῖ, 
Ελυϊορὶα Ὧ6 εἰϊδὰ Ὁγ ῬΒοῖίυδ, Φοβδηποθ ᾿ατηδδοοηυδ, Οοουτϊηοηΐυδ, Αὐσυδπο, δπὰ 
ΟἾΒΟΓΒ διποηρ ἴἢ6 ἐλίΒοτδ οὗἨ (80 Ομ γίϑεδη ὁδῦτου. ΤῈ τοδλαΐϊηρ οὗ ἄποδωσεε τηαῖκ 65 
[86 δοηύδθῃοο ἀθοϊ ρα ΙοΥγ,--- Τλε Ζονγαὰ ὙΤΙ1, ΒΕΉΎΤΔΒῸ ἀἰηε σοοον δ ρ᾽ ἰο0 λὶδιοογὰε; διὰ 
85 1 16 δαρροτγίοα ὉΥ δυο δα ϑίδοίοΣγ ουϊάθηοο, (τ θοῦ ἢ 88 ἰηδεγίοα ἷΐ ἴῃ Εἷ8 ἸΏΠΟΥ 
ΤΩΔΥΡΊΏ, 88 πΕΡΚ ΠΘΑΓΪΥ οαααὶ, ἱΠ ποῦ ὈΓΟΙΓΔΌΪΘ, ἴο [86 σοτηηοῃ στοβάϊηρ. Αἡ δἀ- 
ἀϊεοπαὶ ὑσγοοῦ ἰδαὶ (πἰ5 5 1:6 ῬΓΘίδγα]α Ἰθοϊοη 18 ψατηϊδμοὰ Ὀγ 186 ἴλοῖ, [δὲ 1 5 ἴῃ 
υηΐβϑοη ΜΠ 86 δρὶτὶλ δηὰ ἴοσαροσς οὗ {86 ᾿πίτορι ἃ Αροβίῖς, βαϊης δὰ]; νᾶῶο, ἱπ {86 
διχ᾽θοὨ Ὦἢ ΥΟΙΒ6, ΒΟ6Ὴ δροδκίηρ οὗὨ 8 Ὀοΐηρ 4686 ὉΥ͂ ΟΥ̓ΘΣῪ οῃθ, πο (ἀυγίηρ [ἷ5 
Βοοομα ἐπ ρΥἹϑοητηθηΐ δὶ Βοῦλ6) δ6 νὰ8 ἢγβῦ βυϊηηοηοδὰ ἰ0 νἱπαϊοαίθ μ᾽ πλ861 ὈΘΙΌΓΘ 
1:6 ΒΑΠΡΌΪΠΑΓΥ ΟἸΙΏΡΟΓΟΣ ΝΘΙΟ, βᾶγ8, Ζεί ἐξ ποί δδ ρίαοεά ἰο ἰλεὶγ σλαγρο, ἰαϊ ἰ8, 1ωοὲ 
ἴδοῖὰ ποῖ Βανθ [0 Σϑοκοὴ 07 ἰδ ΠῚ [86 ΒΌΡΣοπιο Φυάρα, δὶ [Π6 στοαὶ ἀδγ. 

23. Τῇὴ6 Ῥτοοθαϊηρ' ΟΧΘ 0168, τ ἢ ὑνγο Οχοοροηδ, αν Ὀ6θη ἰδ κθη 
ἔγουι (86 Ο]α Τοδίδημθης, 800 ρυγθ, ἱπά 666, 18 [Π6 τότ} γ οὗ {π6 ΝΟΥ 
Τ᾽ δϑἰδιμθηΐ, ἐμαὺ (Π6 δἀνοσείοβ οὗ ἱπῆ 46 ΣΥ οδη πα πο οἴοὺ ἔδυ! τ 
10, [ἤδη 18}18,---ἰῃδῦ 10 σαττῖοθ {Π6 ῬΥϊποῖρ]θ οὗ “ογδεαγαποες ἴοο ἴΆγ, δ6- 
οδιῖ186, ἈΠΟ Ρ᾽ ΟἾΠΟΥ {ΠῚΏρΒ, 1ῦ Ἰῃσυ]οαίθϑ {Π6 Ἰον6 Οὗ ΟὟΥ Θποπῖοθ. Νού- 
ἰδ πἀϊηρ [18 ἸΠνΟΪΠΙΆΓΥ ὑδΒε ΟΠ [0 118. 1ΠΙ ΠΑ Ὁ]6 ΘΧΟΘΙ]Θ ΠΟΘ, 
ὑπο ραββαρθδ ἴδνθ 66 βὶ μὰ ουΐξ, 88 ἱπου]οδίϊηρ, ᾿ΩΓΔΟΓΆΙ ΠΥ, ν]Ζ. 
ΤυΚα χγὶ. 8. Δηα 1 ΟοΥ. ἱχ. ὅ. ' 

(1.) ἴὰ [μυκὲ χν. 8. τὸ σοδὰ ἴδαὶ 7λ6 ἰογὰ οοπιπιοπαεά (λό μηδέ εἰειοαγα (πο ἴῃ 
{{π᾿0Ὶ Ῥαγαθὶο μβαὰ Ὀθθὴ σοργοβοηϊοα δ8 βαυΐϊηρ ἀοίγαυ οἀ 8 πιαβῖ6.), ὅδοαμδο ἂε λαά 
ἄυπε ιοἱδεῖψ ; διὰ ἢθησα «681. ΟἸτῖδὶ Βα8 Ὀ66 ἢ ὉΠ᾿Ό ΔΕ Ομαγροά πὶ σουηϊοπδηοὶηρ 
ἀϊεμοποβίγ. Τα πθο]6 οἵὨ (Π6 οοηϊοχῖ, Βονθυοσ, δϑθονβ, (μδὶ ἰὁ νὰδ [86 πιαϑέδσ' ΟΣ 
ἰοτά 977 ἰλὲ δίεισαγά, πὰ ποτ ΟἸτίβι, ττθο 15 τοργοβδοηϊθα 88 σοτηπιοηάϊῃρ [ἷ8 σοπάιιοῦ, 
δηὰ 1ἰ 18 ἰῇ σΟηϑοαῦοῃοσα οὗ Βἷ8 τηδϑίογ᾽ 8 80 Θοτηπιοηϊηρ᾽ ἢ! πὰ (δαὶ 9680. πιδὰδ {86 Γ6- 
Πεοοιίου, [Βα ἐλ ολιάγδη ΟΥ̓ ἰλὶδ ιοοτίἀ αγὸ ἱπ ἰλεὶγ ρεπεγαίίον ιοΐλεν' ἰλαλ ἰλεὲ ολιάγεν 
οὔ ιρλί. ΤΉῈ ῬδυδΌϊο ἴῃ αὐοδίίοι 18 ̓ ο Ὀ6 ἰηϊεγρτγοίδα δοἰείῳ ἴῃ τοΐίοσθῃοο ἴο 186 ῥγτίη- 

᾽ ΒοδοῖςΣ, Γδοιτιδηη, δηὰ Τιθοπβοηάοτῖ Βανο ἰπβοτίοα ἄποδωσει δ [86 ῬΓΟΡΟΥ τοδάϊηρ οἵ [π6 
ἰοχὶ ἰπ ᾿μοἱγ οἀϊξίουδ οὗἩ ἰμο τοὶ Τοδιλσχθηῖ. 
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012 Αἰϊεγοά (Οοπίγαάιοξοηϑ ἰο δ]ογαϊιψ ἐπ ἐδ ϑεγίρἔπγεϑ. 

εἶραὶ [ἄ64 σοηἰαϊηδ ἴῃ ᾿Ὁ ; ἀπὰ (δαί ἰά68 ἷ8, ἔγοταὰ ἴ86 οοπάποϊ οὗὨ ἃ σου] ]γ πὐϊπά ρα 
πιϑῦ, ἴο Θηΐογοα ἀροὴ πὸ [ΟΠ] οὗἨ 9685 Ομ γιϑὺ (186 ΠΘΟΘβδ ΟΥ̓ οὗὨ ὑμεῖς δοίην 
αἱ ἰοαϑὶ 28 δεϑιάυουβ ἴῇ ρυγδβιΐησ ἴΠ6 Ὀιιδ᾽η 688 οὗ {86 ποχὺ που]ά, --- 6. δα] νδιοη 
ΟΥ̓ μοὶν 8οι]8, --- ἃ88 ΟΣ ΑΙΥ τυϊπαθα τπλθῃ ἃγα ἴῃ ἐλοὶν τλδῃδροπιθηῦ οὗ ὑμ6 ἰαῖσβ οἱ 
{μ18 πογ]ὰ. 

(22) Τα ἱηζοσγοραίουυ (1 Οὐοσ, ἰχ. ὅ.) [88 Ὀθθὴ ἀϊβίοσ θὰ ἰηΐο ἃ σαγρα οἱὗἁὨ δά υ]- 
ἸΟΓΥ͂ ἀραϊηδὶ {π6 ἀροβι]α ὕδυ!. [Ὁ του θ6 ἃ βυϊῆηοϊοπί ΤΟΡΙΥ ἴο {{||8 {Α]Ξαϊοοά, ἴο 
βίαϊο {Ππωὺ [μ6 ψ 2016 οὗ μἰβ οοπάποῦ δημα βρης θηΐβ ΘΟ ρ] οἴ οἰν ἀἰβργονοβ τ. ΤῊΘ 
Ραγοϑὺ Ῥαπθνόΐοποθ, 88 βανογαϑί σορροοίβ οὗ 4]] 8ῖπ, δὰ 1Π6 τηοϑὲ Θχθι  ]ΆΓῪ ἀΪ5- 
σἤλγσα οὗ 81} {π6 οἷν!], βοοὶαὶ, δαπὰ σοϊδῦνα ἀυ]65 ρογνδὰθ 4}} ἷ8. ἢϑι}]ν δαιηϊγοα 
ορίβιϊο8β. 1μοῦ 8, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, ὈΓΙΘΗ͂Υ ΟΠ: ΘΓ {818 ρββϑβᾶρθ. [1 18 βυϊῃεϊθπεϊγ ουϊἀοπὶ 
ἔτοπι 86 οοηἰοχῖ, μαὶ αἱ Οουϊπίβ [6 γ6 ἬΘΓΟ ἔδ]βα ὕθδοῦοσβ οὐ Ομ γι βίην, τ ἢο 
αυοδβιϊοπθὰ Ῥδυ} 8 ΔΡροβ. ΒΕ ΙΡ ; δπὰ ἵμαὺ μ6 νγὰ98 οὈΪ]!σοὰ ἴο οοπά οὶ ἢ ἰπι86 10 'ῃς {116 
τηοβὺ ΟἰΓΟΌΤηΒρΘΟῦ ΤΠΒΉΠΟΥ, ἴῃ ΟΥΘΥ ὑπδὲ [ΠΟῪ ταϊσηΐ ποῖ ἥπά δγυ οσοδϑίοη ἃσαίηϑῖ 
δ. ἩΗανίηρ νἱπαϊοαιϊοα 8 Θροβίο!ο ομαγδοίου δπὰ τηϊββίοη, δηα ὑγον θὰ ἢἷ8 σὶ σλιὶ 
ἴο 'ανὸ {86 ποσθββαγίοβ οὗ 16 βυρρ! 6 το δΐπι, ἢ 6 μαὰ ἀοταδηάρά ἴδοι οὗἩ {Ποβα 
δηοης Ὑἢοια Πα μαά ἸΔοιγοὰ στα! ουδῖγ, Β6 ΒΑΥΒ, -- Ηαῦε τδ6 ποῖ Ῥοισοῦ (αμίλοτγιὶν 
ΟΥ γί ἐδ) ἰο ἰεαα αδοιι α δἰκίογ',, α ιυΐζξ, αδ τυοῖϊΐ αα οἰλοῖ' ἀροδίϊε8, απα α8 ἰλε ὀγείλγοη οὗ 
ἐλε Ζιονὰ απά (ερλαε ἢ ὙΝΒμδῦ ἴ5 {π6 γα 'π 0}}18 ραβϑαρθ τ ΙΟΒ οδη Ὀ6 οοπδίγαρα Ἰηἴο 
ἃ Βυῇιοϊθηῦ Ῥτγοοῦ οὐ δ} ΠΟΥ ἷπ ἂαὰ ἘΠρ] ἰδὲ οουγὺ οὗὨ Ἰδν  ---- ΥΒΘα {86 Δροβι]8 
ΒρΡΘΑΪΚ8 ΟΥ̓ δἷ8 σι σμῦ (0 ἴδκα πιῖ ΐπὶ ἃ βἰϑίθγ, ἃ τ θ, Β6 τλθϑηδ, ἤγβῖ, (μὲ ἢ δηὰ 4] 
Οἴδο δροβί]θβ, δη, σοῃ 86 ΘΠΕΥ, 81} τα ἢ ἰβύουβ οὗ (86 ο8ρ6ὶ, δ8 ἃ ΒΙΘῊΤ ἰο ΠΙΆ :; 
ἴον ἴδ Δρρθασβ ἐμαῦ «4π|68 δηὰ Διά 6, ψο σογο ἐλ ὀγοίλγοπ οὐ Κἰ ἤϑῆγθη οὐ ἐλο Ζογά, 
ὝΘΙΘ ΓΠΔΥΓΙΘα ; δπα να δᾶνα ᾿πΈ}}}}0]6 ουϊάθηςθ ὑμαὺ Ῥεῖοσ (βασηδηγχοὰ (ὑθρἢ85) νγ8 
ἃ τηδυτὶθα τη, ποῖ ΟἿΪΥ ἔγομι (8 νοῦ, Ὀπΐὺ αἷβο ἔγοπι Νίαϊι. υἱϊῖ. 14. τ βοσθ δ18 
πιοίλογεῖποῖαισ 8 Ἰπθηςοηθα 848 Ὀαίηρ ουτοὰ ὈΥ͂ «6508 ΟἸγχδὲ οὗ δ ἴδυοσύ. Αηώ, 
βοοοπάϊγ, τα δηὰ (μαὺ ἐῆρῖν τΪνΘΒ ὑγογθ ῬΟΓΒΟἢΒ ΟΥ̓ {16 βδπι6 ζαἸ ἢ, ΓῸΥ 1688 σδἢ ΠΟΥΟΣ 
6 ἱπιρι6ἀ ἴῃ 86 Ὑογαὰ διίδέευ. Τὸ 18 Λιγ ΠΟΥ ἩΟΥΤΆΥ ΟΥ̓ ποίϊσο {μαὲ ΟἸδι θη ς οὗ ΑἸοχ- 
Ἀπάγία 848 ῬΑΓΟΟΌΪΑΥΪΥ τοιμαγκοὰ ὑπαὺ πΠ6 ὩρΟΒ.165 σαγγίοα ἐμοὶγ τοίσος ἀθουΐ πι τἢ 
ἴ6πι, “ποῖ 8 τῖνοϑ Ὀαϊ ἃ8 ΒΙΒΤΕΒΒ, ἰμαῦ (ΠΘΥ πὴ ἢῦ τὰ Πἰ86 Σ᾽ ἴο Πο56 ῆ0 γοΓΘ 
τῇ ἰϑΈΓΟ8868 ΟΥ̓ ἔΔΠ}}}168. (μαΐ 80 [86 ἀοοίχϊηα οὗ (λ6 ]μοτὰ ταϊραῦ, ἐσὐλοιμ γορτολδησίοη 
οΥ" τὶ! διαριοίοτ, ΘΕΤΟΡ [6 δρασίῃθηΐβ οὗὁὨἨ [86 ποιλθη." 

1 ΟἸοιιθηι8 ΑἸοχδηάσγίπὶ διγομηδίδ, 110. 111, ς. 6, (ΟΡ. ἴοπι, ἱ. ῬΌ. 585, 536. Οχοη, 1715.) 
ΟἸομοηΐ τν88 οἠα οὗ ἐπα σηοβὲ ἰορασῃοὰ ατοοῖκ Ογιδιῖδῃ τυ ΓΒ ἰὼ [86 οἷοδο οὗ [πῸ βοοοῃὰ 
ΘΘΠΓΌΓΥ. Ηἰδ8 δισοιηδίδ γοσο τὶ θη Α.Ὁ. 198. 



ΙΝΘΕΧ, 

Απϑπληαν, Ῥτοάϊο 008 ΘΟΠΟΟΓΏΪΏ ΚΣ, δὰ ΤΠ οἷν 
ΤᾺ] ΔΙ αιοηῖ, 279, 280. Ηἰ5 Ροβίδγ Υ, ἴῃ 
ὙΠᾶἴ ΒΟΏΒ6 88 ΠΙΙΠΘΓΟΌΒ 88 ἴΠ6 δΒίδιβ οὗ 
Ποδύθη [ὉΓ πιυϊτυᾶο, 892, 593. Οπ ἢΪ8 
ΒΔΟΓΙΗ͂σο οὗὨ ἴβαδας, 598. 

Αεἰα Γϊαἰὲ, σαὶ ΠΟΥ σσοτγα, 170. 
ΤΩΏΟΩΥ͂ οὗ ἴο 2686ὺ8 (Ὠτιδὲ, ἐδία, 

«εἰς οΥ ἰδὲ «Αροδβίϊΐξε, οουδτιηοὰ ΌὉῪ Φοβορδαδ, 
99. 165, 166. (Οὐοἰποϊάφηῃσρα ὈοίνΘΘἢ 
ποτ δηὰ [ἢ ἀροβίοϊ!ς δρίβι]θβ, 99, 100. 

Αοεἰς 07 (δε ϑεπαίε, 169. ΑΡρρϑϑὶβ τηδὰθ ἴο 
ἔποπὶ Ὁγ {86 ὅτει Ομ τ διίδηβ, 86 ουϊάθῃοο, 
ἐδιά. 110. 

“ἘΠ τὶς, Ἀτο  ΙδῆοΡ οὗἨ ΟΔὨΓΟΥΡΌΓΥ, ΔΡΟΟΓΥ- 
Ρ᾿4] Ὀοοΐκ8 το]οςοϊοὰ ὮΥ, 500, 560]. 

Δι)εοίίοπα, ἴ[Ὰ6 τπότὰὶ ρονογημθηΐὶ οἵ, 6ἢ- 
ξοτοοά ἴῃ ἴῃ6 Οοβροεϊ, 867,8368. Ἡυπδῃ 
ΔΙΘΟΙΟΏΒ ἱΠΠΡΓΟΡΘΙ͂ Αἰ] χοὰ ἴο ὃ διίσὶ- 
Ὀυϊεὰ ἴο ἴ.6 ΑἸὶ ιν, 609. 

“ντεοπιοπὲ οὗ δῃοϊδηϊ τηδηυδογρίβ δηὰ νοσ- 
δ'οΏ8, 8 Ῥτοοῦ οὗ ἴδ υποοττυρίοα ΡΓ6- 
Βοῦυλίίοῃ οὗ ἰῃ6 ϑοσγιρίυγοβ, 106, 107. 
110. ΟΥ̓ αποίδιίουδ Ὁγ ΟἸ γι ϑιίδῃ ἩΤΊΙΟ ΓΒ, 
8 ἴ'κὸ ῥγοοῦ, 111. 

“Αἰεταπάον οὗ Ῥομίυδ, ἑδυΐουδ τίγδοϊθῦ 
αἰἰΓἹυϊοὰ ἴο, ἀχροβοάᾶ, 265, 266. 

“Αμπιεγίςα, οὈβογυδίίουβ οὐ ἴδ Ροορίϊης οὗ, 
5ὅ9], 592. 

Αιππιοηϊίε5, αν 8 ἰΓοδίτηθηϊ οὗ Ἔχρίδιηδὰ, 
606, 607. 

Αηρλιοολίμδ᾽ 6. οδιαίοριο οὗἨ ἴ[λ6 ΒΟοΟΚ5 οὗ 
16 ΟΙἹὰ Τοδιδστηθηὶῖ, 498. 

Απαπίαδ, ὙὮΥ ποὶ βδεκηονϊ οὐ ρβεὰ 88 δὶ ρ ἢ 
Ῥγίοδὲ Ὁ Ῥϑα!ϊ, 96, 97. 

«Ἀπιοαμμυίαπα, ᾿ἰοΩρΟΥ ΠΥ οὗὅ, σομιβγτηοὰ ὉΥ 
Βοδίδοη ὙΓΙΙΟΤΒ, 149. 

Ανθυπατος, ῬΓΟΡΤΙΟΙΥ οὗἩ (86 [1|6 οἵὗὅἁ, σίτοῃ 
ὉΥ δὺὶ! ἴἰο ϑδογρὶ"δ Ῥδυϊυβ, 198. 

«Ἀπεϊοελς Ἐρίρλαπες, ἀεδιγαοιίου οὗ ἴδ6 
ἰοπιρὶο δὲ δογυκαίομι ὉΥ, ἑογείο]ά, 384. 

Αροστυρῆα, ἀετιναῖίου οὗ ἰδ ἴόττη, 469. 
Ι. Αροοτυρλαὶ Βοολε οΥ᾽ (δε Οἰά Τεερίαπιεπί 

Γεοὐοοϊοὰ ὕτοτι [6 σδῆοῃ οὗἁὨ ϑοσγίρίυσγο, 
ἐδιά. 470. Ἰπίογηδὶ ουϊάθηοο δρδϊπεὶ ἰΠ πὶ: 
- Νοῖ οὔδ οὔίδοση [8 οχίδῃϊ ἴῃ ρῦΌγα 8ῃ- 
εἰοης ΒΙΌΪςΔ] Ἡοῦτον,470.0 ΤΏΘΟΥ Ὑ6ΤῸ 
81 τὶ ῖοη δα ὈΘΟΑυΘΏΓΥ ἴο ἴδ οοδδδίϊου 
οΥ̓͂ [86 φῬτορβμοῖϊς δβρισίὶ, 470. Νοῖ οὔθ οὗ 
16 πιτὶϊζογβ οὗ ἰδοσα, ἱπ ἀϊγοοὶ ἰοστηδ, δὰ - 
ὙἼΠΟΟΒ ΔΗΥ͂ Οἰδίτηβ ἴ0 ἰηδρί γδιίοη, 470. 
ΤΟΥ οοπίδίη ΤΏΔΩΥ θυ Ϊου δ ἰδίῃ ρ58, 88 

Τοειϊ- 

611] 88 ΟΠ ΓΔ ΙΟΙΟΥΥ͂ (ὁ [π6 οδποηίοδὶ 
ϑογιρίυγοβ, ἀπά (ὁ δυϊῃοηϊτίο ῥγοίδηθ 
Ββίοτγυ, 471-473. Εἰχίθγηαὶ ουϊάοποθ 
δραϊηβί {Π|6π|: --α ΤΏΘΟΥ ΤΌΤ ΠΟΡΟΣ ΓῸ- 
οοἰνοὰ ἱπίο ἴη6 ϑδοτθρὰ Ὁδηοῃ Ὁ (ἢ 
δηοϊοηϊ δον 88} ΟΠΟΓΟΝ, ΠΟΥ οἰϊοὰ ὈΥ δὴν 
δον ἰδ πτί το τ δι Ὀδοααοηὶ ἴο ἴῃ τἰτλο οὗ 
οδυ8 ΟἾτίϑι, 474--4729. ΝΟΥ δαπιϊιιοὰ 
ἱπῖο [πὸ ϑδογοὰ (δηοη ἰῇ 8ῊΥ Θδίδ]οριιοβ 
οὗ 186 ϑαογεὰ Βοοῖκβ, τεοορηϊβοὰ Ὦγ τῃ6 
δησίοηξ ΕΟ τβιίδῃ ΟΒΌΓΟ, ΠῸΣ ἰῇ ΔΩΥ 
σδί δ] ορο5 ρυ δ] δοὰ ὈῪ ἴδο (Δι ἢ 6 ΓΒ οἴ τἰ16 
Ὦγει 100 οοηίυτγίο8, 480---499ς. Τοεῖϊ- 
τηοη 68 οὗ ἴδς ἰαῖον ἀϊνίηοδ οὐἩἨ 186 ατοεῖκ 
δὰ [,αἰΐὰ ΟΠΌΤΟΙΟΒ ἀραίηδὶ [Π6 ΔροσγΥ- 
ΡΒ] Ὀοοΐιβ, ἔγοτῃ ἴ6 ΒΔ ἴὸ τπ6 ΕΠοο μι ἢ 
σΟηΐΓΥ, 499 --- δ02.Ὀ (ὐοηΐϊρεββίοηβ οὗ 
ἰρασγπθά οιηδηΐβίβ ἰῇ ἴἢ6 δἰχίθοηιῃ 
ἙΘηΙΌΓΥ, (Βαϊ ὉΠΟῪ ΌΓΠὶ πὸ ρᾶτὶ οὗὨ (6 
ϑαογοὰ Οδηοη, 508 --- 505. Ἐο͵οειϊίοη οὗ 
ἴπ6 Δροογυρδὶ ὈοΟΐκΒ Ὁγ ἴ86 Οτίθῃ 8] οὗ 
Οτοοὶς ΟΒυγοῖ, 505, 5606. Τα δροογγ- 
Ρἢ 81 ὈΟΟΚδ ρ]ασοά ἴῃ {6 δᾶπιο γδηὶς ποιῇ 
16 ἐπδρίγοὰ τ γιεἰηρα ὈῪ τἢ6 οουῃοὶ! οὗ 
Ττοηῖ, 5807, Το δβδεΐυδὶ νδὶιια οὗ 86 
ΔΡΟΟΓΥΡἢΔΙ ὈΟΟΚ5, 509, 510. 

2. Αροονυρλαὶ οολε 7) ἰλε Νειο Τεείαπιεκί. 
Ἐπυπιογδίίοη οὗ ἴῃ 686 τγιἰηρε, 511, 512. 
Εχίοτγηδὶ οὐ]άθησθ ἴὸ δον [δὶ ἰΒΟῪ 66 
ὩΟΥ͂ΘΓ ΘΟηβί ἀγορὰ 85 ἰηβρὶ γθὰ ΟΥ σδῃοηίοδὶ, 
512---515. ΙηΐοΓηΔ] ουἹάθησο, 518.--- 525. 
ΤΏ ε86 ὈΟΟΚΕ σοπῆγ ἴἢ6 ογοα Ὁ} οὗ 
ἴμ6 σοραΐηο θοΟΪκ5 οὗ ἰδ. Νεν Τοδιδιηθηῖ, 
δώ5---5927. 

“ροϊϊοκίιις οὗ Τγδηδ, ΓΔ Ό]Ου 5 τηΐγας 8 8ἃ8- 
ογι Ὀοὰ ἴο, ὀοχροβοὰ, 267, 268. 

Αροείΐεα, ἱοβιϊτλοΩΥ οὗ, ἴο [86 ΒΟΟΚΒ οὗἨ [6 
ΟἸἹὰ Τοεδίδπιθηϊ, 44. --- Απὰ δραϊηβὶ [9 
ΒΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈοΟΚΒ, 477. ΟΠ γδοῖοσ οὗ, 
ἃ Ῥτγοοῦ οὗ [86 γι οΥ̓͂ ΟὈ τΙδῖ᾿ Β Γοβυτγος- 
κἰοη, 348 --- ῶ56.(ἁἩὌ. Ου [ἴδ6 πιἰγδουϊουςκ 
ἀεεοοηΐ οὗ [86 ΗοΪγ ϑρίσιὶ ὑροὰ Πότ, 
δ88---54]. Τοῖν στοὰ Ὁ} γ, 866 (γε- 
ἀϊδιπίν διὰ 7πηρίταίϊϊοη. 

“ροειοἰὶς (αποπε, 71. ποίε 1. Οὐδβογναιϊοηδ 
οὐ ἴδε οδίδίοριο οὗἩ τμ6 Βοοῖεβ οὗ τὴς Οἱά 
Τεδίδιηθης ἰῇ ἴῃ6 εἰσιν -ὍὯἢ Ρβοπάο- 
ΒρΟΒΙΟΪ]ς οδῃοη, 487. διὰ ποίε 8. 

«ροείιοἰϊοαὶ Ταίλενε, ἰοδιϊπηοπΐ 68 οὗ ἴο 186 
ΔυϊΠ ηΠς Ὑ οὗτδο Νὸνν Τοβιδπιοηῖ, 82--- 
84. ἴῃ ψῇῆδὶ ΠΙΆΠΏΟΣ ἴἤογ ηὐοϊοαὰ 186 
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βοτίρίατεβ, 70. Εοτοῦ οὗἩ ΤΠ ῖγ (ΘΒ. ΠΔΟΏΥ, 
81]. 

Αφυΐιας (ΤΒοΙηΔ5), ΔΡΟΟΓΥΡὮΑΙ ὈΟΟΪΚΘ ΤῸ- 
Ἰοοιοά ὃγ, 501. 

Αγείαϑ, 4 κὶηρ οὗ Αταρῖα Ῥείγαδ, ΜὙῺὮΥ αἱ 
ὙΆΓ πὶ Ηοτγοὰ [Π6 τοδὶ, 98. 

νὰ οἵ Νοβδῇ, οὐϑβογνδαίίοηϑ ομ, δ89. 
ΑἸ;ποδῖμε, τ᾿αβ[ τ ΟὯΥ οὗ, ἴο ἴ6 ζοη ΠΟ Π 688 

οὔ ἴα Νεαν Τοβίδιηθηϊ, 74. 
Ατίς, ἴμ6 δῖα ἱπνθηιϊίοῃ δηὰ ὈΓΟΡΤΟ88 οἵὨ, ἃ 

οοπβτγηλδίίοη οὗἩἨ ἴμο Ἵγραϊ}}}γ οὗἨ {86 
Μοκδὶς Ηἰδίοσυ οὗ ἴπ6 εϊυρο, 152---} 55. 

«Αξοομπβίοπ οὗ Ζοεὺβ ΟἸσιβί, [Π6 οἸΤουϊ βίδ 68 
δηὰ ονϊἄοησοβ οὗ, οοηδίἀογρά, 8ὅ36---ὅ88. 

Αἰιλαπαεῖμε, ᾿οΒι ΠΩ οὗ, ἴο [86 δυ ΠΟΙ Θ ΠΟΥ 
οὗἨ Βογίρίαγο 88 [86 τὰ ]ο οὗἁ (Δ δά ἀπίγ, 
464. Ἦ!8 οδἴδίορσαος οὗὨ ἴΠ6. ΒΟΟΚΒ5 οὗ [86 
Οἱά Τεβιίδιμοθηῖ, 1 ΤΟΙΊΔΓΚΒ, 489, 490. 

Αἰελεϊείο, ρτϊηςΐ 168 οὗ, σοπίγαβίοὰ πιὰ ἴΠΟ086 
οὗἩ ἴὸ Θοβροὶ, 427---480ὅ.0. Εδεοία οὗἁ 
Αἰδοῖϑηι ἴῃ τορυ δ οδὴ ΕἾΔΩΟΟ, 29, 80. 

Αἰλοπαφογας, ᾿οβυἰ ΟΩΥ οὗ, ἴο ἴ86 βεπυΐη6- 
688 Οὗ 186 ΒοΟΟΚΒ οὗ ἴΠ6 Νεονν Τοδίδσηθηϊ, 
76, 77. 

ΑΑἰδλόπϑ, ταϊβοσαῦϊ οοηδιίοη οὗἨ σψοιθῃ δἷἵ, 
11. ποίο 6. Οτὶρίῃ οὗ 16 ΔἰἰΥ “Τὸ τπ6 
Τηκηότῃ Οοά, οτοοίοὰ ἴπογο, 195. 
Τὺ κο᾿β δηὰ 0} 5 δοσουπΐ οὗ ἴ86 Αἰδ6- 
ΐ8η8, σοηδγιηοὰ ὉΥ Ποιμοβίμοποβ, 167. 
πὰ ποίε 4. Απὰ ὉΥ δῃοίθηϊ ἰῃβου ρ(] 018, 
195. 

“Αἰοποπιοπὲ ΤΥ 5ῖῃ, ἴσο ποίΐοη οὗ, ἀὨΚΠΟΎΤΩ 
ἴο ἴπ6 Βοδίμθη, 7,8. Τούρ (μογ ἔεὶῖ 
{Π6 ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗὁὨ οπϑ, 148, 14,0.-Ὁ Τἢο 
ἀοοίτίο οὗ, 88 δοῖ ἔοσίἢ ἰὴ ἰδ Νὸν Τοβ- 
ἰαϊηθηὶϊ, 357, 358. 

Αμσιδίαπ Οὐλοτὲ αἱ (βαγοα, 97. 
Δαυσιιδεῖπε, Ὀΐδμορ οὗἉ Ηἰρρο, ἀϊὰ ποὶ τοοοῖνο 

(86 ΔΡΟΟΥΎΡΙΔΙ ὈΟΟΚΒ 88 ἱπδρίγοὰ, 
497---490. ᾿ 

Αιιλεπιϊοῖιν ἀοβηοᾶ, 87. ΟΥ̓͂ (6 Ο]ὰ δυὰ 
Νον Τοβίδιιθηίβ ργονυθὰ, 87 .---108. 440 --- 
45]. 

᾿θιειαπσεεευπεε δδεσιε πςεσεννπρξαι 

ΔΒΆΠΕΙ, οτοοιίοῃ οὗ ἴμ6 ἴοτοῦ οὗ, οοηῆτγπιοα 
ὉΥ ὨΘΔΙΠΘΏ ἰοδ.ΠΔΟΏΥ, 158. 

Βαὐγίοη, Ῥτορθθοῖθδ οοῃοοσηΐηβ, δπὰ {86} 
ζυ ΔΙ ποηϊ, 288, 289. 

Βαϊααπι᾿8 888, ΒΡΘΔΚΙΏ ΡΣ, ΤΟΙΔΑΣ ΚΒ ΟἹ, 598. 
Βαρίτεπι, [Ὰ6 ΟὈβοσνᾶποα οὗ, ἃ ὑσοοῦ οὗ [6 

ογρα ὉΠ πὴγ οὗ 6 Νὸν Το διδπιοπί, 139. 
Βαειϊο5, ᾿οΒΕϊ ΠΟΥ οὗ, ἴὸ 186 σοηυΐ θη ΘΕ 8 
δὰ δυο ΠΥ οὗ (86 Νεὲν Τοβίδιμθηϊ, 
86. 

Δεϊαγηιπο (Οατᾷϊμ 81), ἱποίἀθη δ] οοπἶρδ- 
βἷοῃβ οὗ, δραίηβὶ 116 ΔΡΟΟΣΥΡὮΔ] ὈΟΟΚΒ, 
504, δ08ὅ. 

1εποῆ!α σοιϑοττοὰ ὉΥ ΟὨ ΓΙ δι Δ} Υ, ἃ ῥσγοοῦ 
(Πδὲ ἱ 15 ἥγσγοση αὐ, 405---42 4. 

Βι νος, ἃ ροτίοοϊ τι ]6 οὗὨ ἔδλῖιΒ δηὰ ῥγδοίϊοα, 
454.--λἀ5. ΜΓ αυλ] θοδιϊοηΒ ἴοσ {6 
βἰυάγ οὗ τἴ, 466, 467. Βοζυϊαίίοη οὗἁ [86 
δβοοτίίοη, τη δὶ ἴ6 ΒΙΌΪΟ 18 [πὸ τηοβὶ ᾿ηϊ- 
ΠΟΥ ὍΟΟΚ ἴῃ ἴδ6 ποι], 398, 899. 
1)0ο5 ῃοῖ ἰπουϊσαῖο ἃ ξριγιῖ οὗἁὨ ἰῃςο ουδῶσο 

7πάε6. 

δηἃ ρμογβασυίίοῃ, 399---401.0. ΔΙΤΩΟΩΥ 
δεΐπθοῃ 8} οὔ (86 ΒΙΌ]6, 8 ῥτοοῦ οὗ 
1ϊ6 ἀἰνίηο ογὔισὶη δηὰ δυϊμουιγ, 402, 408. 
ΑΔ αἷἶβο 118 ργεβογυδίίου, 404, 405. 8.66 
ϑογίρίωαγεε, Τεείαπιεπί (Οἷα), Τεείαπιοκέ 
(Νειο), δὰ Κεγείοπδ. 

Βιϊπὰ πιαπ ταβιοτοὰ ἴο δίμῇῃξ, σοιμδυῖζβ ΟΣ 
(6 ταγϑοὶο οὗ, 338 ---9885. 

Βοιπέ (Μτ.), αὐδυτὰ δηὰ δοῃίσγδάϊοϊοσυ 
ποίϊοηϑθ οὗ, οὐ σοὶ σίου δῃὰ σροσδὶδβ, 22. 
Ηἰς ρῥγοβίμχαϊς οοπαυοῖ, 81. 

Βοἰϊποδτολε (Ἰμοτὰ), αδβυτὰ διὰ οοηίσβάϊο- 
(ΟΥῪ ἰθηοῖβ οὗ, οὐ τεὶϊρίου δυὰ τηόσαῖς, 
25. ῶ8.(ὡ. Ηἱΐβ ΥΡΟΟΓΙΘΥ οχροβοᾶ, 8]. 
ΗΙ8 ἱμνοϊ αΠΙΔΤῪ τΟΞΕΣΩΟΩΥ ἰπ ἕδνοιγ οὗ 
[8:6 Ἔνδηρο  δίβ, 148. 

Βοοῖ, ουθτῪ στὶηρ 50 ἰοσταθὰ ὉΥ 186 δῃ- 
οἰδηΐβ, ΒΟΎΘΥΘΣ δ.}8}}, 118. 

Βοοὰ ς᾽ κε Οουεπαηί, 114. 
Βοοΐ οὗ «ῳ]αδῆετ, Τοτλ τ 5 οα, 1] ὅ. 
Μοοὶ οΓ εἶα ζατε οΥ ἰδ δοτά, οὐδεγψδιιοῃα 

ΟὨ, 114. 

Ολ1τε ἌΟΜΑΝυΒ, ᾿ἰοβιλοηΥ οὗ, ἴὸ ἴδ6 ρὲ- 
ὨΌΪΠΘΏ68Β οὗ [6 Ναν Τοβιίδιμοηῖ, 75. 

Οαπα, οὐβοτυδίϊοῃδ οἱ ἴδ 6 τυϊτδϑοὶο πτοῦρδὶ 
αἱ, 231. 

(ὐαπααπίίοα, οχ τραῦοη οὗ, οοπεϊδεγοθᾶ, 60]. 
Οἄποη, ἀοῆηρά, 38. Αδοουσπὶ οὗ ἰδ6 σδῆοῃ 

οὗ τ86 ΟΙΪὰ Τεδίδιηοηί, 38---(8. Απὰ οὗ 
ἴ6 Νον Τοβιδσηθηὶϊ, 68---65. 

Οαγίλαφο, ἴἰλ6 (πἰγὰ φγονίηςίδὶ οουποὶϊ οὗ, 
ἀϊὰ ποῖ τοοορῃ 8α [6 δροοσυρθαὶ Ὀοοΐκβ 
οὔ ἴα ΟἹὰ Τοδίδιηθηΐ 85 ΘΒ ΠΟΏΪΟΔΙ, 482 
--484. 

Οαίαίοσιιες οὗ ἴῃς Βοοΐκβ οὗ {πὸ ΟΙΪὰ Τοαία- 
τηθηΐ, 40. Απὰ οὗἩ ἰδ Νον Τοδίδεροηϊ, 
71, 78, Ὑῆο ΔροΟΓΥΡὮΔ] Ὀ0ῸΚ8 ποὶ δἀ- 
ταϊτἰοὰ ἱῃ0 ΔΩΥ οδίδιορτιοα οὗ ἴ86 ϑδογοὰ 
ΒοΟΪκ8 Τοοοβτϊσοὰ ὈΥ ἴδ δηςϊοπὶ ΟΒΌτςοΒ, 
480---486. 

Οεἴδιις, τοπιϊτη ον οὗ, ἴο (6 ομδγδοῖοσ οὗὨ 
ΟἸΒγῖβι, 178,174. Απηὰ οὗ 1.6 ἤγει (ἢτ!ε- 
[ἰδηβ, 181. Ηἰδς (οβ ον ἴἰο ἴμ6 βμὲ- 
ὩΌΪΠΘμ668 δηὰἂ δυ ΠΟΘ ΠΟΥ οὗ ἴδ6 Νὸν 
ῬΤοβίδιηοη, 88---90. 

Οἰεδβεαίδοπ οΟΥὗἨ Τταῖτλς 168, 263. ποίε. 
Ολαϊάσαπε, Ῥτεοΐθποο οἵ, ὃ δῃιαυϊίγ, ἀϊ5- 

Ῥτονοά, 158. 
Ολεϊάγοη, ἴμ6 νἱδι ης οὗ (86 δι θοτγδ᾽ εἶπα 

᾿ς Οἢ, Θχρ  δἰησᾶ, 601. Το δἰ] εμοὰ ἀοοίγυο- 
ἰἴοη οὗ, ὉΥ ΕΠΙ8}8, ἀϊερσγονθὰ, 609. 

Ολίπεδε, ἀορταάοα δβίαῖϊε οὗ τοὶ! ρίου δοιὰ 
ΤΏΟΓΆΪΒ διηοηρ, 18. ΤΏΟΘΙΡ ῥτοΐθηςοβ ἴὸ 
δηκααϊγ, ἀϊδρτοτοά, 154. 

ΟμΒΙθτ. ὅθε ὕξδῦβ ΟΒΠΆΣΘΥ, ΜΈΕΒΒΙΑΗ. 
ΟΒΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ, Ὀγορδρδϑίίοῃ οὗ ἃ Ῥτοοῦ οὗ 
16 οτοα Ὁ} οὗ 180 Νον Τοϑιδπλοηϊ, 
140--142, 5642. Απὰά ιδδὲ (πὲ Θοκρεὶ 18 
ἔγοτῃ Οοά, 801--806. ΟἸΒΌΟΠ ΒΒ ἔτεα 56- 
ΘΟΠΟΔΆΤΥ οϑυβο8 οὗ ἴδ διοοοδβ, σοξηϊοά, 
807---3909. οἱοοιίου οὗἁὨ ἰξ ὉΥ υηδεϊῖον- 
ἰὴ 76 ν».8 δηὰ Οφηοβ, δηὰ 118 ποι- ]- 
ὙΟΥΘΔΙΥ, ΠῸ δρρυμοηῖς ἀραϊηβὶ ἴ, Ὁυϊ 
ταὶ. ἃ οοηδθειπαίίου οὗὨ 1ἰ86 ἀϊνίπς οτὶ- 



Πιάον. 

αἷἶδαὶ, 809.---.827. Το Μοβδὶς ἀΐβροιβδ- 
ἴίοα ΙηἰτοἀποίοῦΥ ἴἰο 1ἴ, 8350---352. Ἐχ- 
“ΘΙ ΙΘΠΟΥ͂ οὗ [19 ἀοοίτΙ 08, 858---862. Απά 
ἹΩΟΥΔΙΠ γ, 862--- 874, ΒΙΩΡΌΪΑΓΙΥ οὗἩὨ 18 
ΤΟΙ γε8 ἴοὸ ἀυΐγ, 876--880θ.Ὀ [16 ἀοο- 
ΕΓΙΠΟϑ ποῖ ΘΟΒΊΓΑΡΥ ἴο Υοᾶβοῃ, 382-- 
884. 118 ἀοοϊσίηε οὗ ἃ ἔπίυτο ἡυὰρ- 
τηρθηΐ ποῖ ἱρτουϑ]ο, 38ὅ---882., 068 
Ὡοΐ Ο5ἰ Δ Ὁ) Δ δγβίομῃῃ οὐὗἨ ὑγτιοδιοσδί, 
388, 889. ΟΥ τοδὶ ἴγοθ ἱπαυγυ, 
Ὀυϊ Οὐ ἴἢ᾽6 ΘΟΙΙΓΑΡΥ ἰην 8 ἱϊ, 389, 
8390. [8 ἸΏΟΓΔΙΠῪ ποὶ ἴοο δἰτὶοῖ, 890. 
ΝῸΣ δ΄ΓῸ ΔῺΥ οὗὨ ἐΐϊβ ΙΏΟΓΆ] ῥγεοορίβ υἢ- 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪἝ δηὰ ἱπυργδοιίσδοϊα, 839] --- 
894. οο8 ποῖ ργοάῃοο ἃ {ἰπϊὰ, ΡΒ δ 1 70 
δρὶτιῖ, 894, 395. ΝΟΥ οὐοσΐοοκ [86 βρ6- 
ὩΘΤΟῦΒ ΒΕΓ πο η8 ΟΥ̓ ΕΘ πἀβῃΐρΡ, 395, 
896. Απὰ οἵ ρείτιοιΐδτα, 396 --- 898. 
ΝΟΣ ἱπουϊοδία δἰ. Ἰῃ ΟΙΘΓΆΠΟΘ ΟΣΥ ΡῈΓ- 
δοουϊίΐοη, 400, 401. Τῆδ ἰδηάοπου οὗ 
ΟΠ βδ Υ, ονϊποοὰ ὉΥ ἴδεϊβ, ἴο ῥ͵Ὸ- 
τιοῖΐο [886 ῥγοδοηΐὶ δὰ οἰ] ΒΔΡΡΊΠΘΕΒ5 
οὗ τηδηκί πὰ, 405---424. ΓΛΙΟΓΑΓῪ Ὁ6Π6- 
Ἀΐ6 οοηΐοττοὰ ὉγΥ ΟὨ ΓΙ ΒΔΕ Υ, 417. ποίο. 
Οοτρασίβου οὗ 1)6 οἴἶεξοίβ οὗ [6 Οο8ροὶ 
ὙΠῚῊ (Βοδ6 ὑγοἀυοοὰ ὉΥ ἴδ6 διμεο βίο δὶ 
ῬΒΙΟΒΟΡὮΥ, 494---480. [16 δΌΡΟΓΙΟΥΙΥ 
ΟΥ̓́ΘΓ 811 ΟἿΟΣ ΓΟ ΙΡΙΟΏΒ, ἃ ΦὌΓΟΒΟΣ Ῥγοοῦ 
παῖ 10 15 ἔγοιῃ αοὰ, 430. ει οι Αγ 
ἐπ 118 ρογίδοιϊίου, 432. [16 Οροπηοδβ, ἐδία. 
118 δἀδρίβιΐοῃ ἴο ἴθ Ἴοϑρδοὶ(ο8 οὗ 8]} 
τωοη, ἰδιά. 438. ΤῊΘ 5ρ ΓΔ} οὗἁ ἐΐβ 
πΟΓΕΠὶρ, 484. 18 Ορροβίτἰοη ἴο ἴδ βρὶ τὶ 
Οὗ 116 πογὶὰ, 434. [118 δΒυτ  Πδιο οὗ 
πιδὴ δηῃὰ χα ηρ οὗ [86 ΠΟΙ, 435. [18 
ΤΟΒΙΟΓΒΙΙΟΩ οὗὨ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴὸ ἴπ6 ποτὶ, 435. 
[.5 ἰδηάδηογ ἴο0 Ἔγβάϊοδια 81} 6Υ1} ρϑβδί οὨ δ 
ἔγουαλ [6 Βοιασζί, 435. [18 σΟΠΙΓΑΓΙΘΙΥ ἴο 
[86 οονοδίουβηοδα δηὰ δι οῺ οὗ τηΔη- 
κΚιπὰ, 485, 436. [18 τοβίογδαιίοη οὗ [86 
ἀϊνιης ἱππαρο ἴο τηδῆ, 436. [(δ τ ΡΥ 
οἴἶεςιβ, 4836--438.. ΕΧαιιϊηδύου οὗ τ. 6 
ἀπο 68 δἰἰεπδηϊ οἡ ἴδ 6 ργορδρδίϊοη 
οἵ ΟΒ γι βεϊδηῖν ἤγουι ἴπ6 ρῥγεὐυάϊοοδ οὗ δὰ- 
ἘΠΟΥΙΥ δηὰ ΒΌση8)) Ὑ]βάομι, δ48---645. 
τοι [86 νἱοίδποο οὗ ρογβεουϊίου, 548--- 
547; δῃηὰ ἤγοτα ἴἢς ἀρ βοε68 οὗ ΡΟΙΙοΥ, 5647 
---549. 

ΟΠΕΙΒΤΙΑΝΒ, ΘΧΟΙΏΡΙΔΥΥ ΟΒΑΥΔΟΙΟΥ ἀπ σ00- 
ἀυοσὶ οὗ, 406, 402. Αἰϊοδίοά ὮὉΥ Βεδίμοῃ 
ΔανΟΥΒΑΓΊΟΒ, 175---182. 409. ΑΒΔ Μ6}} δ 
ΌΥ Ομ γιδιίδῃ δροϊορϑίβ, 407, 408, Ρετγ- 
δοου! θη οὐὗἨ ΕΟ γιβιδης τοῖο, δηὰ τὴ 6 
Ἀγοάϊοίίοη ὅ18]1οἀ, 569, 670. ΤῊ οΥ̓Π.68 
οὗἩ ποιπῖῃαὶ ΟΒ τις ῖδηβ οἱ ΟΠ ΔΓρΡΟΔΌΪΟ οἡ 
ἴ(Π6 Οοβροὶ, 418, 419. ατοβῖ ΠΌΤΟΥ οὗ 
ΘΟ τἰδιϊδη Ὑσίϊοτθ ἴῃ [86 ΘΑΥΪΥ ἀροδ, 80], 
3902. ποίε. 

Ολνίρια, [Ἀ1856, δρρδδσγδῃςς οὗ, ΤΌγοίο]ᾶ, δὰ 
ἴδιο ῥτγοαϊοτοα 1 8]16ἀ, 571, 572. 

Ολιδὸ (Νῖν.), δυδυτὰ δηὰ οἼοπίγδαϊοι συ 
τοποῖδ οὗ, σοποογηϊης Γοϊρίοη, 34. Ηἰ58 
ΠΥρΡΟΟΓΙΘΥ, 8]. Ηἰ8 ἸΏγΟΙΌΒΙΆΓΥ [οεῖἰ- 
ΤΙΟΩΥ͂ ἴο 16 αἰνὶπο τηϊβδίοῃ οὗὨἨ «6διι8 
ΟΠ γτίβὶ, 142. Απὰ ἰο 818 σμαγδοίογ, 375. 

Οἰτοιυκποϊδῖοπ, ἰμ6 οὐδοσνδῆςς οὗ 8 ῥγοοῦ οἵ 

θ16 

16 ογοά ὉΠ οΥ̓ [6 ΟἹὰ Τεϑιδιηθηΐῖ, 
138. 

Οἰγουπιδίαπίαϊίν οὗ ἴ[Π6 ΟἹΪὰ ἘΤοϑίατηθης 
ὨΔΥΓΔΙΝΟΒ, ἃ ὑΧοΟῦ οὗ ἰδεῖν δυϊποηιοΐτν, 
46---48, ΑΒ κ]5ο οὔ ἴμε Ῥοηίδιίθιιο, 55-- 
δ7. Απῃὰ οὗ 186 Νεν Τοδίδιηθηϊ ΠαΓΓδ- 
ἔννοε, 96, 97. 

ΟἸοὶ Ηϊδίοτν σου θττηβ ἴπ6 ογοά 1} Υ οὗ [86 
ΟΙὰ δηὰ Νὲν Τοβίδιηθηίδβ, 143. 182. 

ΟἸἴενιεπὶ οὗ ΑἸεχαγάγίδ, ἰθβι ΠΟΩΥ οἵ, ἴο [86 
βο αἱ Θη685 Οὗ ἴη6 Νὲνν Ταβίδιηθηϊ, 76. 

Οἵειπεπέ οὗ Ἄοπιο, ἰδδιϊπηουν οὗ, ἴο ἴδ8 
ὨΌΪΠΘΏΘΒ8 οὗ ἴ6 Νο Τοείδιηοηϊῖ, 83. 
Ἰὰ ῃηοἱ φυοία ΔροοσγρἢΔὶ Ὀοοΐεα, 486. πὰ 

ποίε 4. 
(οἰπεϊάεηςο οὗ ἴ6 ΟἹὰ δηὰ Νον Τοβίδιηθηϊ 

ἘΔΥΓΑΙγο8 ἩΠῚ ἴμ6 τοϊδι θη. οὗὁἨ ργοίδῃθ 
ΒΌΙΠΟΓΒ, ἃ Ῥτοοῦ οὗ {μεῖγ σγθα ΠΥ, 97.--- 
99. 160----Ἰ 88. 

Οοἱπα (δῃοΐοηῖ), οΟ] δίο γ8} [οδι ΠΠΟΤΥῪ οὗ ἴο 
[86 οτοά! ΒΥ οὗὨἩ [806 Νὰ Τοδίδιηθηῖ, 
188---199. 

Οοἰϊέιε (Μτ.), δὐδατὰ δηὰ σοηίγαάιοίοῦυ 
ἰοποῖ8 οὗ, οἡ Το] ρίοη, 233, Ηΐ5 ὨΥΡΟΟΓΙΞΥ, 
31. 

Οὐονηρίεχίοη, νατὶοίϊθβ οὗ, ἰῃ ἀἰβογοηςϊ ἡδίϊοηβ, 
ὩΟῖ ΘΟΠΙΓΒΓΥ ἴο ἴΠ6 Μοβδϑιο βδοοουῃῖ οὗ [86 
οσ βίη οὗ τω δηκιηὰᾶ, 590, δ9]. 

(υπιγααϊοίίοπϑ, ΑἸ]εκοὰ ἴο οχὶδὲ ἰῃ βοσιρίυτο, 
ἴο ΡΒΙΙΟΒΟΡῺΥ δηὰ {86 Ὡδίῃτο οὗ [πὶη 
Θχατηϊηρὰ δηὰ ἀϊδρτονυρὰ, 582---596. χν 
Ἰεροὰ σομίγδ οι] 008 ἴ0 ποτ] 7, 6χ- 
διηϊηοᾶ δηὰ ἀϊδβργονυθὰ, 597--- 612. Οοη- 
Ὁδαϊοιοηβ ἰὰ [Π6 ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ8 ἴο 
[06 δογίρίυγοδβ δηὰ 1ἴὁ δυϊμοηζς ῥγΟΐδΘ 
δΙβίοτΥ, 47] ---478. 

Οοτιπιλίαπϑ, τὸ ΟἸΒΟΥ ομρίδῖϊο8. τυτι το ἴο, 
δαὶ (ἴο086 ἩΠΙΟΝ ΔΓ6 ὨΟῪ οχίδηϊ, 1]5--- 
117. 

Οὐττερίϊοκ οὗ τ. ΟἹὰ Τορίδπιθηξ, ηροκβὶ- 
ὉΙΠΕ Υ οὗ, 104----107. [πιροεβὶ ὈΠΙ οὗ οοΥ- 
Τυριϊης (ἃς Νοὸν Τοβίδτηθηϊ, 108--- 11]. 

(ουεπαπί, ὈοοΪΐκς οὗ πο, 114. 
Οὐραίϊοπ οὗ ἴῃ6 πον], [πΠ6 ἴτας δοσουῃὶ οὗὮἁ, 
ΠΏΚΏΟΥΏ ἴο ἴη6 δησίθηϊς ρΒΙΪΟΒΟρΡ ΓΒ, 7. 
Μοβδῖς παγτδιϊνε οὗ, οοπῆττηθὰ ὉΥ ὑτο- 
ἴδιο ἨΙδίοσυ, 145; δηὰ ὉΥ [Π6 τηοάογῃ 
ἀἰδοουουῖθδ 1 ΡὮἸΟΒΟΡὮΥ, 588---585. 

Ογεαϊδι ἐν οὗ τλ6 ΟἹ δηὰ Νεν Τοβίδι)θηίξ, 
119. Ρτοοῖς ἴπδὶ ἴῃ6 τσ σα οὗ τῃθπὰ 
Βδὰ ἃ ροτέοεϊ Κηον]οάρε οὗ [6 ἴδοϊβ δηὰ 
δυ ͵οςῖ8 ἩΠΙΟΘΝ (ΠΟΥ Γοϊδίθ ; δῃὰ {πδὶ 
1ΠΟΙΡ ΙΏΟΓᾺ] ομδγδοῖου, ἰΒουρῺ τσιριαϊγ 
ἐτοα, νὰ ΠΟΥΘΡ ἱπηροδοποὰ ὈΥ̓͂ (ΠΕῚΓ 
Κορηοβδὲ ορροηϑηΐβ, 120. ΤῊ ἴρθεῖ δρ- 
Ῥ] οὰ ἰο (ἢ ΟἹὰ Τοβίατηθηϊ, 120,121. Απὰ 
180 ἰὸ ἴ6 Νονν Τοκίδιιοηϊ, 192, 123. 
ΤΠΗοδο γι ἰρ8 πεῦεὸῦ οπαγροὰ Ὑιτἢ σου- 
ἰδϊηϊηρ ζΔἸδοποοάβ, 1238. 'ΓΜῚ8 ρῥγουϑὰ δί 
Ἰφηρίῃ οοησοτηίης; ἴΠ6 ΟἹΪὰ Ταδίδιηοηϊ, 
124---128. Απηὰ τ1μ6 Νὰ Τδδίαπιοηιϊ, 198. 
ΤΉ ἩΓΊῸΟΓΒ οὗ τ οἷ ΟΙῈ ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ 
νι, ἀπὰ σοπιροίοπξς νἱίηθβθο5 οὗ, (06 
δνοηίβ γοϊαϊοά, 192, 123. Αμπὰ οοιϊὰ ηοὶ 
Βαᾶνο γοοογάρα {Π6 δοίϊοῃβ δβδοτὶ θὰ ἴυ 
δόδβὰς ΟἸγδὲ ἰ{ ἸΠῸῪ δά ποῖ Ὀδοὰ ἵταθ, 

ἘΒδκ8Ὶ 
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129,1430ϑθ. ὙΘΓΟ ΠΟΙΓΠΟΥ ΘΗ υδἰαδίβ ἢοτ 
ἴΔηδίϊοθ, 130, 131. ἌοΓο ποιοῦ ἀ6- 
οοινοᾶ (Ποιηβοῖίναβ, ΠΟΙ ἀϊὰ ποῦ οουϊὰ 
ἄρορινο οἵἴποτθ, 131, 139. Βυϊ οὐ [6 
ΠΟΒΙΓΆΓΣΥ ΤΟΥ ὝΟΓΘ τθη οὗὨ ἴΠῸ δβισγιοϊοβὶ 
ἸηϊοΡΥ ΠΥ δπὰ β ποῦν, 138---136. ΑΡ- 
Ρθαϊθὰ ἴο ποίου ουβ Ῥγοοΐβ, 136ὅ.5ΌὉὌὈἁ Απά 
βυδεγοὰ ονογγίπηρ ἔοτ ἴμ6 ἔγατἢ οὗ [ὮΘῚΓ 
ΠΑΡΓΔΙΟΏΒ, 137, ΤΏ σγρα! ὉΠ οὗἁὨ [δ6 
ΒογρίαΓο8 ΤΌΓΓ( ΒΕΓ σοπδτγιηθὰ ΌΥ ἴΠ6 δὉ- 
διϑίθῃηςο, ἰο0 118 ΥΘΥῪ ἄδγ, οὗ τῃοη πη θη 18 
Ἰηδιιζυἰοἃ ἴο Ρεγροίυδιία {86 ΤΙΘΙΏΆΟΓΥ οὗ 
(6 Ῥυγιηοὶρδὶ ἔδοϊβ δῃὰ δυθῃΐδ (μογοΐη 
τοοοτάρά, 137.-.140. Απὰ ὈΥ {Π6 ποη- 
ἀογία! εβῖ Δ Ὀ] 5 σαθηὶ δηὰ ργοραρδίίου οὗ 
Ομ βῆ γ, 140 --- 142, ΤαδιΪπιοη 68 
ἔτγομ οἷν} ὨΙΒΙΟΥΤΥ ἴο (Π6 στοά! Ὁ} Υ οὗἉ 
186 ΟΙἹὰ Τοβίδιμοηΐ, 148---162. Απά κ͵50 
οὗ 16 Νὸν Τοκίδσηρηΐξ, 162 --182.0. ΤῈΘ 
Βιΐθρῃοθ οὗὁἨ ὑῥτγοίϑηθ δ ΠΟ Β ΘΟΠΟΘΓΏΪΗ 
ἴλοϊ5 τοοογάςα ὃγ ἴ[ἢ6 βδοσθὰ ἢ ἰδίου 88, 
ὯΟ δγρυτϊηθηΐ δραϊηδὶ {Π6ῚΓ ΓΘ 1ΠΥ, 182 
--187. ΥΥΒΙο ἰ6 ΓΙ ΒΟΥ σοηβτηιοὰ ὈΥ 
ςοἷἢ8 δηά τηθά8]8, 188---199, Βοοδρῖίι- 
Ἰδαίου οὗ {818 ἀγραπιοηΐῖ, 452, Το ογράϊ- 
ὈΠΠῸῪ οὗἁ ταΐγδο]οβ ρσονϑα, 208---214. ΤῈ6 
σγοα  Ὀ1ΠΠ ῊῪ οὗ [6 ροπυϊηθ Ὀοοΐα οὗὨ ἴδια 
Νενν Τοβίδιηθης οοπῆττηθὰ ΟΥ̓ (6 δρο- 
ΟΥ̓Δ] Βοοῖκ8, 528 ---527., 

Οτεεά οὗ απλὈο] νοῦ, 384. ποίδ. 
Οὐοίαπδ, Ῥαυὶβ σμαγδοίοσ οὗ, σου τηιοὰ ὉΥ 

Ῥσζοίδῃο ΣΈ ΓΒ, 167, 168. 
Ουργίαπ, ἰοϑι πον οὗ, ἴο [86 ζοῃμυ 6688 
οὔτ Νὰ Τοβίδτηθηϊ, 75. 

Ουργι, ἴ΄λ6 Ῥτοοομϑαίαίθ οὗ, οοπῆσιηθὰἃ ὉῪ 
ΔῊ δηοϊθηΐ οοἶῃ, 198. 

Ουνιϊ, ὈἰβθοΡρ οὗ Φογυβαὶθπι, μἷ8 οδίδίορυσ οὗὨ 
186 Βοοῖκβ οὗ ἰὰ ΟἹὰ 'Γοβίδιημθηϊ, ὑ ἢ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ΠΘΓΘΟΏ, 490, 49]. 

Δ᾽ ΑΙ ΕΜΒΕΆΤ, Υ ΙΒ Ὁ]6 ἀσδίῆ οὗ, 429. 
]απὶεί, Ῥτοαϊοϊίοη οὗ, τνοϊδιϊνο ἴἰο [06 ἴῸυΓ 

βτοδῖ τη ΓΟ 168, Δηὰ 118 6] ποηΐ, 289, 
290. 

1λαυϊώ, ἴὰ «Ὧδε Βοη86 (6 ““τηδῃ δον αοά 8 
ΟὟ Πρᾶί,᾿" 606. Ηΐϊΐδ8 δἄνϊοο ἴο 8ο]ο- 
ΤΩΟῺ ΘΟΠΟΟΓΏΪΩΩ 90ΔὉ ἀπᾶὰ δῇῃϊπιοὶ οχ- 
Ῥίαϊποά, 604. ΑἾ5ο Ηΐβ οοηδαςὶ τοτγᾶτὰβ 
ἴῃο ΑἸτηοηϊῖοαβ, 606, 607. 

ειδία, οΟΥἨ δῃομΐοβ οὗ Ὀϊνίηθ Πονοϊδιίοη, 
οτἰσὶη οὗ, 20. ποέθ.. Ατὸ ἰηδονίοα ἴο 186 
ΒΟΓΙΡΙΌΓΟΒ [ῸΓ 81} (μαἴ {ποὺ ανὸ τ υὶτοη 
Ὑ ΒΊΘὮ ἰ8 ΟἸἸΠΘΓ ττὶδα ΟΥΓ ροοὰ, 20ό. ΤΠοῖν 
θοδβί, [δὲ υυπδβειβίοα ΤΓΟΆΒΟΩ ἰδ ἃ ΒυΈ- 
οἰοηῖ συϊάθ ἴο πιδῃ, ἀϊβργονοὰ, 20, 21. 
Α ΒυμηχΔΓῪ οὗ (ἢοὶν δυβυγὰ δηὰ σοηίΓΑ- 
αἰσίοσυ ἰθηθίβ δοποογπίηρ ἴμ6 το] ἰοῦ 
δηὰ σψουβηὶρ οὗἨ Οοά, δῃὰ 8. δαΐυ γα δβἰδῖο, 
21]---27. Απᾷ ΘΟὨΟΟΓΠΙῺΡ ΤΩΟΓΑΪ58, 28, 29, 
Ποδάϊγ οἴἶδοιβ οὗ ἀοῖβπι ου δίῃ, 29, 30. 
Αμὰ ου ἱἰηάϊνϊάυα!β, 31, 32. ΕΠτοῖς οὗ 
ΠΕΣ ὈΓΙΠΟΙΡΙ68 σοηςγαϑίοαὰ τ 11} (ἤοδ6 οὗὨ 
[πὸ αοδροϊ], 425---480. 

7)εἰἰες (ὨρΔΙ 6 ἢ), ἱπηπιοηδο ὨσΟΓ οὗὅἁ δ. 

7ιάο2. 

δΔηὰ ποίε 8. Ἡογτιὰ σίίθβ οὗ δυὰ {δεὶγ 
οἤδοίβ, 56,6. ὅθε 7αοἰαίτψ. 

1εἶμψε, Μοβαὶς δεοουὰΐ οὗ σοπῆττηρα ἘγΓ 
ΕἰἸνῚ Βἰβίονυ, 1560---158. Ῥτγονρά ποῖ ἴὸ 
Ὅ6 σοηίγδαϊοΟΓΥ ἴο ᾿Οὕθ ΓῺ δοϊοηϊῆς ἀϊ5- 
ςονογίοβ, 586---5689. Α 

]εβροίϊδπι ον ΕΓ [86 τηϊη ϑ οὗ πιοθη, ποί ἰδυσῶς 
ἷη {Π6 αοβροὶ, 388, 389. 

1) εεἰσμοίίοπ. οὗ ΦεΓι54) 6 πὰ, ργοαϊοιοη 5 τοΪᾶ- 
ἔνο ἴο, δῃηὰ τποῖν Πα 8] φηϊ, 566---576. 

Τομίογοποπιῃ, Ῥτοάϊοτίοη ἴῃ, το εν ἴο 186 
Μαββιδῇ, ]βιγαϊοα, 555----ὅ5}. 

]ευοίϊοπα οὗ ἰῃ6 (ἰδ μ}}168, ἀσϑιτυϊε οὗ 5ρὶγὶ- 
τυ8}Υ, 419. ποίε. 

Διαθήκη, Ἰταροτί οὗ 836. 68. 
1 Πευζεος αἰϊθπδηϊ οἡ ἴΠπ6 ργοραραίΐου οὗ 

ΟἸΒ τι βιϊδυιγ, Θχαμπληςεα, 542 ---549. 
Τοοίγίποβ ἀοϊϊνοτοὰ ἴῃ 186 ΒΙΌ]6, ἃ μτοοῦ 

ἰδαΐ 11 τηϑὲὶ Ὅ6 ἴσοι αοά, 334. [οο- 
{Γ1Π605. οὗἩἨὨ [Π6 ραίγατοδὶ ρα, 388---387. 
Ποσοιγίποβ ἀοϊνοσγεὰά Ὁγ ίοβοβ δὰ (ῃς 
Ῥτορδοῖβ, 8587---3.43, ΒΟΠΏΠΠΔΤΥ οὗἩἨ ἴδ 
ἀοοίγιπο8 οὗἁἨ [86 ἀοβροὶ, 353. Ῥαγιίσυ- 
ἸΑΣΙῪ [Ππ6 υἱοδτιουβ δἰοῃθτηθηὶ οὗ ΟΕ σίδ, 
δηὰ [πὸ δ᾽ οϑδίηρβ {πΟΓΘΌΥ ρῥτγοουγοὰ ως 
8ῃ, 356---362. 

Τιυιεϊϊ πο ποῖ βδῃοιοηοὰ Ὁ (86 αοβερεϊ, 412. 
ποίξ. 

Ἰωίν, ΞαΡΟΥΊΟΥΙΥ οὗἨ ἴ[ῃ6 τηοῖῖνγοβ ἴο, ὕγε- 
δοηϊοὰ Ὁ ἴ86 Οοβρεῖ, 8376 ---8380. 

ἘΒΙΟΝΊΤΕΒ, ἰοΒι ἸΠΟῺΩΥ οὗ, ἴο {86 ροηπίπυ- 
ΠΕ688 δπὰ δὰ ΒΟΠ ΠΟΥ οὗὁὨ ἰμ6 Νον Τ οβῖα- 
τηρηΐ, 86. 

Ἐξοοἰεδίαδίε8, ὈΟΟΚ οὗἁ, ἀρ ͵ ΠΒῈ]Υ ἐπαγρθὰ π ἢ 
ἱστοὶ! ! ἴοη δηὰ ἱταπογδ τυ, 610. 

Ἐσυρί, Ῥτορῃθοϊθβ σοποογηΐησ, αηὰ [ἢ ΟΓ 
ΤᾺ] ΔΙ τπηρηῖ, 3882. ΤὮο [δγας! 68 Ὀοττον - 
ἴῃς ἔγοτα ἴῃ 6 ΕρΥΡίίδη8 ὀχρίαἰηθὰ, 599. 
Ῥτριθῃβίοηβ οὗ (16 Εχυριδοβ ἴο τοπιοῖθ 
ΔΩΠΑΟΪΥ, ἀϊδρτουθά, 152, 158. (οηξε- 
ταδί οἢ8 ΟΥἨ ϑδουιρίυτε ἔγοηῃ Ἐρτρίδῃ 
ἰοτορ  ΥρΡἢϊο5, 189 ---192. 

Εἰϑ)αλ ἕοὰ ὮΥ ΤΑνΘΏΒ, ΓΟΙΊΔΥΚΒ ΟἹ 186 ΠΔΤΣ- 
Τταῖϊνο οὗ 595. 

Εἰιδλα᾿β αἰἹϊορεὰ ἀδσείγαοιϊοη οὗ ἔοτγίγ-ῖσο 
π||6 ΘΒ] άγοη, ἀϊδβργονοά, 609. 

Ἑπάον, πὸ ταῖσδοϊα Ὑτοῦρηιϊ ὉΥ τλ6 σπ ιςοὶ οὗ, 
208. 

ἙἘποίαπά, ὈδτΘἤρ Δ] οἴοοῖβ οὐὗὁἨὨἁΜ ΟἾ τὶς ΔῸ ΕΥ̓ 
πη, 420, 42]. ΑΡοσγΥρδαὶ ὈΟΟΚ5 τοϊοςοιεὰ 
ὉΥ [86 Ομυτοῦ οὗ Επρίδηὰ, 509. δι 
ΡΟΥΓΪΟῚ8 81:Ὲ τοδὰ ἴῃ ΠΟΙ δουύνίοϑα, 510, 

Ἑποοή, (ταηϑβίαἰίοη οὗ, οοπᾶτιηοα Ὀγ Βοδιῆςη 
ἰτδάι οηβ, 149. 

ἙἘπιλιιδίασηι, οματδοιϊοσι βίος οὗ, 1320. Ῥτγοοῦ 
(81 Μοδόβ νὰ8 ποῖ δὴ δη β᾽δςῖ, 1.4. 
ΝΟΥ ἴῃ6 δροβίϊθοβ δηῃηὰ Ἂνϑη μοὶ! δῖβ, 130, 
181]. 

Ἐρδλοδια, ἴοτηρὶς οὗ Ὀίδπα δἱ, 195. ΤΉλι 
οἰἴγ, ὙὮῪΥ ἰοτπιεἃὰ ΝΕΩΚΟΡΟΣ, ἰδία. 196. 
Επποιϊοῦβ οὗ ἴπ6 τοσοσγάρῦ οἱ 197. 

Ἐρρλανὶμ8᾽5 οαίδίοριο οὗἨ τς Βοοὶδβ οὗ τὸ 
ΟΙά Τοριαιηοηῖ, 492. 

Ἐρῆιγοη, ἴθ ϑν τίδη, μαὰ {ἴπ0 βᾶπιὸ σᾶπου οὗ 



κά. 

ἴῃ ΟἹὰ Τοκίδταθηὶ ἩπὶοὮ ἴπ6 Φοτ8 δά, 
493. ποίε 1. 

Ἐτασηιβ, Ἰαά στηοης οὗ οὐ ἴπΠ6 ῥσοραῦρ ἀϊ8- 
Ῥοδιτου [ῸΓ διυάγίηρ ἴῃς ϑοσιρίογοΒ, 467. 

Ευλϊορία, Ῥτορδοςοὶεβ σοῃοοσζηίης, δὰ ποῖ 
ἤυ} ] ποῖ, 287, 288. 

Ἐναπσοϊϊδίς ποτα ΘΟὨΙΘΙΩΡΟΣΆΓΥ ὙἱϊὮ, δὰ 
ΟΥ̓́Θ ΨἱΏ65868 οὗ 16 ἰδοὶδ τοοοσάραἃ ὉΥ 
ἴοι, 122, 123. Ὑεγὸ δἷδὸ σοτηροίοηϊ 
ὙΠΓΏ65868, 129. γεγο ποῖ οὨ πυδ᾽Δδ.8 ΟΣ 
ἔδλπαιοβ, 1380. Ὅσο τοὶ ἀδοεϊνοα [ΠἸογ- 
Βεῖνοβ, 131. ΝΙῸΣ ἀϊὰ ποῦ σουϊὰ ἀδορῖνο 
ΠΟΥ ᾿'Π|ρΡΟ86 ὈΡΟΩ ΟἴΒοΓΒ, ἰδία. 132. ΕΓΟ 
τηθῃ οὗὨ [86 δἰγίοϊοδὶ ἰῃἸΟΘΤΙΥ δηὰ βίης. 
ΤΙ, 1383---186.( ΑΡρροδϊοὰ ἴο ηοϊογίουβ 
Ρτοοῖβ, 186ὅ60ὈὨ ϑδυβογοὰ νου η ΤῸΣ 
πὸ τταϊῃ οὗ ᾿ΠΟἿΣ Ὡδγγβίίοηβ, 137. Οα 
ἴῃς οτγοα Ὀ}}}Υ δηὰ ἱπβρίγαϊίίοῃ οὗ ἴδ6 
ΘΥΔΏ [6 ]18ῖ8, δεθ (γεαϊδι ἐν, 7πϑρίγαζοῃ. 

Ἑὐυϊάεποε. 866 Πιείοτίοαὶ 1 ἐϑεϊπιονν. 
ὐ, τὰ ἴσο οαυβα οὗἁ, υπθοστῃ ἴο [86 

δηςίοηίδ, 7. ΤὨα ΒΙΌΪ6 δοοουηΐ οὗ, οοη- 
δνγπιθὰ ὈΥ ΒοδΙΏΘἢ ἩΣΙΙΟΓΒ, 147, 148. 

Ἐτοκιεῖ, ϑαρροδκοὰ ἀϊδεγοηοα δοΐσθο ΐτ 
δηὰ ΨοΓοσδἢ, γροοοῃ οι ]οᾶ, 288, 284. 

Ελτμ, οἵ ταδ, ἴμο Δίοδαὶς δοσουὰξ οὗ, (οἢ- 
Διτποά ὉΥ ἴΠ6 εχἰβίοηοα οὐὗἁὨ ΙΏΟΓΑΪ ΟΥ]], 
δηὰ ὈΥ͂ δἰ δίοτ! 68] ἰοδιϊτιοηγ, 146---] 49. 

αϊεολυοάς ἴὰ ἴἢ 8 ῥβουάο-αυδηρο  ο8)] Ἡτῖϊ- 
ἴῃσ8, 524, 6525. Ἐδἰβοδοοὰ ΓΔ] ον ἰτ- 
νυϊοὰ ἴο (6 ΑΙ ΒΓ ὉΥ ἰμβάοϊε, 607, 
608, 

Ἑαίλοτα, νἱϑιτηρ 16 δ'η5 οὗὅ, Προ (δον 
οὨΠάταη, οχρί δι ποά, 60]. | 

Ἑαίλενα, ὑοϑιϊ ΠΟΥ οὗ, ἴο ἴδ6 δυϊμοηιογ 
οὗ τῆς Νὸν Ἰαεδίδπιοηϊ, 69---74. Ἐδ- 
ΠΑΡ ΟἹ {Π6}Ρ τηοῦθ οὗὨ αυοίηρ (ἢ6 
ϑογιρίγοβ, 706. ὙΒΘΥῪ ρῥ δορὰ Ὠ0 ΓΟ] 8066 
οὐ ἰγδάδιτῖοι 88 ἃ στ ϊ]ο οὗ (δ 11} δηὰ ἀυΐγ, 
408.---4656. Ρτοοῖ παῖ ΠΟΥ ἀϊὰ ποὶ 
δάμη ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ ἰπίο ἴδ ΘΔΠΟῺ 
οὗ ἀϊ νιον ἱπβρίγοὰ ϑογὶρίατο, 486---490. 

Ἐεγεν οὗ ἰῇς Ηοὶγ 1,.Δυὰ, διἰἰεδιθοὰ ὉΥῪ 
Βοδίἤθη τστϊίογα, 162. 

ΕἸἰσισεε, τ186 νὶβοσίηρς οὗ ἴμ6 ὈΔΥΤΟΏ, οχ- 
Ρἰαϊποά, 225. 

Ευει αν οὗ ἴῃ. ποοῖς, οὐδογυϑῆσα οὗ ἃ 
Ρτγοοῦ οὗ [86 σγϑα Ὁ} γ οὗ ἰδ6 Νὰ Τοβ- 
ἰϑπιθηῖ, 139. 

Εἰσο ἰλουφαπά ταριι, ταῖγϑοϊο οὗ ἴδε ἐδοάϊης 
οὗ, 23]. 

ογσεγῳ, ἰταροβδὶ ὉΠ οὗὨ, ἃ6 ἰἰ Τοβρϑοῖβ (π6 
ΟΙὰ Τοειδιηθηΐ, 38,39. Απὰ ἴμ6 Νὸν 
Τοκίατηοηΐ, 67-- 69. 104---106. 

Τογσίυεπεεα ΟἹ δἰπα, ἴα Νεὲν Τεκιδιηοηῖ 
ἀοςεϊτίης οὗὅἁ, 8358. 

γαποε, ἰοττὶ Ὁ]6 δίδῖα οἵὗὅ, ἀυτίῃρ (86 Ητεὶ 
Ετεηςῖ Βογνοϊαϊίοη, ἰῃ οοηδοφυθηοθ οὗ 
ἱπβάἀοϊδίγ, 29, 30. 

Ῥνεμογιολ 17., κὺρ οὗ Ῥγαδβδία, ἱσωρίοῦδ 
ἰοηοῖ5 οἵἁ, 27. 

ἔτεε ]πφμῖγψ, τοὶ ργομιδιιοἀ ὉΥ ΟΡ ϑιίδηῖν, 
8389, 390. 
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Ἐτιοπαδλίρ, ΜὮΥ ποὶ οηϊοτοθὰ ὉΥ Ὥδσηβ ἴῃ 
[86 αοβρεϊ, 894---396. 

Ῥκίωγε ϑίιαίε. 866 Ζππιοτίαἰϊίν οΥ ἐδε ϑομῖ, 

Οσ΄τ1:1μ10, οἸατδοῖον οὗ, 164, 165. 
Οεἰαεὶμα 7., ὈϊδΒοΡ οὗὅὨ Εοπηο, 115ὲ οὗἩἨἯ ἙΔ που ϊ- 

“81 ὈΟΟΚΒ οὗἩ βοσιρίῃυσα δδογι υθὰ ἴο, οὗ πο 
ΔυΙ ΠΟΙ, 484---486. 

Οεηεεῖς (Ὀοοῖ οὗ), δυπητηΤῪ ΟΥὗὨ 186 Ῥδίσὶ- 
8ΓΟΔΔΙ] ΓΟ ρίοη, 886 χα] ἰοὰ ἴπ, 385--- 
8870. ὝΒοηοα Μοθοβ ἀογίνοα ἰδ πηϑ- 
τον 1818 ἴοσ ἰϊ, δ2, 58, ΤΠ ογοα ὉΠ ῊΥ οὗἁ 
ὙΔΙΟΙ αὐθηΐδ τοοογάθα ἴῃ, δἰϊοείοα ὉγῪ 
εἰνὶ} Ηἰδίοτυ, 145---1658. ΤὨς ΠἰδΙΟΓΥ οὗἁ 
ογοδίϊου ἴῃ (8. ὈΟΟΚ οὶ ΘΟΠΙΓΔαΪΟΙΟΓΥ 
ἴο βοοϊ]ορΎ, δ88---δ8ὅ, 

Οεηΐιΐος, τοὐοοιίου οὗ ἴῃς Οοδροὶ Ὁγ, πὸ οὉ- 
λεεϊίου ἰο ἴπ ἰσυ ἢ οὗ ΟΠ Γι βιϊδηϊίν, 815--- 
818. 

Οεπαΐπεπεες ἀοβηοᾶ, 82Ζ.. ΟΥοτὶδ ἴῸΣ ἀΪ8- 
ἘπρΟϊδεΐης σεμαΐηο ἔγοτῃ βρυγίοιβ ττὶϊ- 
ἴηρβ, 66. Οδηοΐποηοθαβ οὗτμο Οὰ Τοι- 
ἰδιωθης ἀοτηοηδίιγαῖοά, 40--47. Ἐδπρο- 
ΟἾΔ} οὗ ἴδε Ῥεπίβιουςς, 48---6]. Απὰ 
Οὔ Νοὸνν Τοβίδηηοηί, 68.----102. 

,ν δοῖ σοπίγβαϊοϊοὰ ὮὈΥ ἴΠ6 Μοβαὶς 
δ δίΟΥΥ οὗἁὨ ογοδίοη, 588---585. 

Οἰαπίο, Μοδβδὶς δοοουῦὶ οὗ, σοῃθστηοὰ ὮΥ 
Βοδί θη ὙΓΣΙΘΓΒ, 150. 

Οἰδόοπ 4 ἴαϊδβα δοοοῦης οὗἩ 106 δρτοδὰ οὗὨ 
Ομ γϊδεϊδηϊυ, οοπδυϊεὰ ὉΥ ἔδοίβ, 807.---᾿ 
809. Ηἰδ Ἰπηση γα] ὑσὶ "οἰ ρ᾽ 65, 28. 

ΟοΡ, [86 ἐσὰο παίυσο δηὰ νοσβηὶρ οὗ, ἱπι- 
ΕΡΕΠΕΣΥ͂ Κη διιοηρ ἴδε δηοϊθηϊ 
οδίμθη πδίΐομβ, 4---Ἴ. Αά δἷδ0 δηοης 
ὁ τηοάδογῃ ΒΟΔΙΉΘΗΒ, 16---18, ΒΒ Ὁ]: π|6 
ἀοςιγηο8 οὗ ϑβογιρίαγο οοροεγηΐηρ Οοά, 
ἱπ [06 ὈΔΙΣΙΔΓΟΒΔ] [ἰπ|66, 385, 836. Ὁπάοῦ 
ἴὸ Μοδδὶς ἀἰροηββίοη, 837--841. Απὰ 
ἴῃ [186 αοεροῖϊ, 8355, 356. 

Οοερεὶ, νὮγ τοὐοοϊεὰ ὉΥ (π6 πηδο]ϊονίηρ 
δον, 809--815. Απὰ ὉΥΓ [6 (Θῃ, 168, 
815---317. Βαρίΐδπι δηὰ [6 1, οτά δ 
ϑΌΡΡΟΓ 8 ροσροῖιδὶ πλοτ τ αὶ οὗ [6 ἴτυτὰ 
οὔ τὸ ασδροὶ,139. 8.66 ἴδο {{||65, Ολγίε- 
ἐἰαπίίν, Ἰοοιγίπεε, ΜῈᾶοναίψ, ἰὼ 118 [ηἀοχ. 

Οὐουενηονα δηἃ Οὐονεγηεα,, ἀυϊϊοα οὗἅ, υπάοῦ 
106 Οοδροϊ, 865, 866. 

Οτεεὰ οὐ Οτιεπίαὶ Ολωγοῖ, ἴἰ86 δροοτΥΡΒαὶ 
ΌΟΟΪΚΑ Γολοοϊοὰ ὉγΥ, 505, δ06. Τοδιϊπηοη ο8 
οὗ Ἰδίδν ἀἰϊνίποβ οὗ, δρδίηδὶ ἴμ θη}, 500. 

Οτεεὰ Ζα οὔ [6 Νεῖν Τοβίδποηΐ, ἃ 
Ῥτοοῦ οὗ 118 δυϊβοηεἰς  γ, 94, 95. 

Οτεελε, 6 Νονν Τοδίβτηθμς σμδγδοῖοσ οἵ, 
σορβσειηδὰ ὉΥ Βοαίβοη Ἡτιίεσα, 166, 167. 

ΟΥνέσονγ, ὈϊΒΆοΡ οὗ Νασξίδηζαπι ; 18 οαία- 
Ἰοσυς οὔτε Βοοϊκδ οὗ ἴπο Οἰὰ Τ᾽ εδίδιμθηϊ, 
492. 

Οτεσοντν ἴ., Ὀϊδῖορ οὗ Ἐοιμο, τοὐοοιοὰ δρο- 
σΥρδὶ Ὀοοΐκδ, 499. 

Η͂ΔῬΡΙΝ Κεα, ἀντὶς ἀπὰ σοηδιδοὰ Ὡοί 008 υἵ 
τὰς Βοαῖθοπ σοποςτὶ ἰηρ, Ά, 9. 
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ἐπ οὗ ῬΒΔΡΔΟΝ  Πολτί, οομδίἀογοά, 
δ99, 600. 

Ἡαγνιολν 80 5 διϊπρ' Ὀοΐνγθθη 81} ραρὶς οὐ [86 
ΒΙΌΪο, ἃ Ῥτοοῦ οὗἉ 115 ἀϊνίῃα δι ΒΟΥ Υ δὰ 
ΟΥ̓ ΙΔ], 402---404. 

Ἡδεαιλεν ΙΝαΐξίονδ :--- ἀορ ΟΣ δ Ὁ]6 βδίδίθ οὗ τϑ- 
Ἰιρίοη διὰ ΠΊΟΓΆΪ8 δπιοηῦ ἴδ6 δηοϊοηϊ 
Βοδίμθηβ, 4---15. Απὰ δπηγοηρ ἴδ6 τηο- 
ἄφγῃ ᾿οδίμρηβ, 16---18. ΤῊΪ8, ἃ ὑτοοῦ 
οὗἩ 6 πρϑοθβδὶν οὗ ἃ ἀϊνιθ γουθ 810}, 
19,ς, ΤΌΘ Βοδίμοηδ ἀογῖνοα ΤΊΔΩΥ οὗ [86 } Ὁ 
ἐῃδυλτ 0.8 ἔγοτα ἴἢ6 δου ρίΓΟΒ, 50, 15]. 
ΤΠΟΙ͂Σ Θμδγδοΐογε, 88 πο ἀση (Δ}}} ποι σοὰ 
ἰῃ ἴ6 Νὰ ᾿᾿ οδιδιηθηῖ, οομβτιηοὰ ὈΥ |. 
Ῥγοίΐδηρ ὙΣΙοσβ, 166----168. 

Ἡδεαιλεη Ἡτίίογε, ἰοδιϊτηοηΐοθ οὗ ἴο ἴδ6 
ΓΘ 1 Υ οὗἩἨ τ1ὰ6 ΟἹὰ Τοϑίδιηοοὶ, 148--- 
162. Απάοξιμο Νον Τοβίδιηθηϊ, 162-- 
1838. Απὰ το {πὲ Ὀοπεοῆςϊδ) οἴὔἶθοιβ οὗ [6 
Οοδρεοὶ οὐ ἴμ6 σδαγδοίεῦ δῃὰ οοηάυοί οὗ 
106 ἔἤγδὶ Ομ γιβιϊδυα, 409. Τοβι ΟΠ 68 
οὗ Βοδίβοη βδάψογβαγιοδ ἰὸ 116 ροϑῃιηθ- 
685 δηὰ Δ ΒΟΏ ΙΟΙἿΥ οὗ [86 Νεν Το6- 
Δηλοηῖ, 88---.98. 

Ἡδεύγει Ζαπσμαφε, ἃ ὑὉτοοῦ οὗἉ ἴα βϑηυϊηθ- 
688 Δπὰ δι ποηςοῖγ οὗ ἴμ6 ΟΙὰ Ταϑίδ- 
τιοηΐ, 456,46. ἘΔΡΘΟΙΔΙΙΥ οὗὁἨ ἴμ6 Ῥεπῖδ- 
ἰρῦςῇ, 48. 

Ἠεῦγνειυ ϑογὶρέωτεε. ὅοα Τοείαπιεπί (ΟἸἀ). 
ἩἨεσεείρρμϑ, ἰοβιϊτηοην οὗ, ἴο 186 βεηυΐῃθ- 

1058 Οὗ ἴἢ6. Νὲὸν Τοβίδαχοηίΐ, 79. 
Ἡεϊυείξια, ἰπχτίογαὶ ᾿θιοῖβ οὗ, 28, 29. 
ΤΠ γδογὲ (1,οτᾷ), αὐβυγὰ δηἃ σοῃιτβα! οἰ ΟΥ̓ 

ἰοποῖβ οὗ ἰῃ το ρίομ δηἃ πλογϑ]ς, 28, 29. 
Ἡενοιίοαϊ ευτίϊονς (ποϊοη), ἰοδιϊτποπὶς 5 οὗ, 

ἴο [6 σοηυϊπθηθθα δηὰ δας θη οἰ οὗ 
[6 Νὲὸνν Τ᾽ οβίδιμοηϊ, 8ὅ---87. 

Ἡδενπιαα, βυρροδβοὰ ἰρβε ΠΟΥ οὗ ἴο 186 
Ὠπ Πρ Ώ6 88 Δηᾶ δ οἰ ο Υ οὗὨ [86 ΝΟ Ὺ 
οβίδιμθηϊ, 82. ποίο 2. 

Ἡέΐαγν, ὈϊΒΏΟΡ οὐ Ῥοϊοϊίογβ ; 818. σδίδίοριιθ 
ΟΥ̓ (6 Βοοκε οὔτῃε ΟἸὰ Γοβίδιηθηῖ, πιὰ 
ΤΟΠΊΑΓΚΒ ἸΒογεοη, 491. 

Ἡἱπάρος, ἀερταάοα εἰδίθ οὗἨ τοϊᾳίοη δηὰ 
ΤΊΏΟΓΆΪΒ διη)οηΐ, 16,17.0 ἸΤΒοῖῦ οχίγανα- 
Βϑηὶ Ρῥγοϊθηδίοῃβ ἴο δηι(υ} υ τοδιϊοα, 
154. 

ΗΠ! ρροίγεια Ῥοτγίμοηϑὲα, ἰοϑυϊ πον οὗ, ἴο 186 
σδηοη οὗ (πὰ Νον Ταβίδιηοηϊ, 75. Απὰ 
ἴο 186 Β0ΠΠοἰσπον οὐὗὁὨ ϑοτγίρίυγο, 88. 186 
ΤΌ] οὗ δ δπὰ ἀσίγ, 464. 

Ἡπιογίαπς (ρτοίϑηθ) οοπῆγπι ἴμα γαῖ οἵ 
τὸ ὉΟΤ]4 Τοϑειδπιοηῖ παγγαιίνϑ, ] 4..---Ἰ 62. 
Απὰ αδἷδὸ ἴμοβα οὗ ἴ86 Ναὸν Τοδβίδτϊηθηίΐ, 
102.---.1 88. 
{Ποῦ βοπυΐϊποηεςξβ δηὰ δυϊ δῆς Υ, 97.--- 
102. Τα βιΐδηςθβ οἵ δῃοίϊθηΐϊ ΗΒΓ Δ ἢ} 8 
ΘΟΠΟΟΓΏΪΠΩ ΙΏΔΩΥ ἴδοῖδ, δοοουπίοα 2ῸΓ, 
182----187. 

Ἡδειογιοαὶ Τεδίϊπιονψ, οτοὰ! ὉΠΠῪ οὗὅἁ, 11168- 
ἰγαϊρά. 210, Ηυπιςρ β ΟὈ͵δοϊοηΒ ἴο, σοἢ- 
βἰἀοτγοᾶ δηά γοξυϊοά, 2] 1---213. Ηἰδίογι δὶ 
ἰοδιπἸΟΏΥ, ποῖ αἰπιηἰδηθὰ ὉΥ ἴἢ6 ἰδ ρβ86 
οἵ αρο5, 218, 214. ΗἸἰΞιοτγίοδὶ ἐθβι  ΠἸ ΟΩΥ 
ΟΥ̓ Φεὲνδ δῃὰ Οὐδ ϊοα ἰο ἴμ6 δυϊοπίοὶϊγ 
οὗ ἰδς Ῥαεμίδίοιυςι, 50---δὅ. Ἶ 

]πίο... 

Ἡοδδέε (Μτν.), αὐγὰ απὰ σοηέτεἀ σίΟΓΎ πο- 
ἴομβ οὗ, δοποογηΐηρ' το ρου πὰ τπογδϊα, 
22. 28, Ηΐε ὕδα48ε οοπάυοῖϊ, 81. ΗΊ:ς ἰπ- 
ὙΟΪΌΠΙΑΤΎ (ΟΕ ΠΊΟΩΥ͂ ἱῃ ἔδύουῦ οὗ ἴδε 
Νεν Τοδβίδιηδηὶ, 142. 

Ἡοϊϊπεδε οὗ ἰλ6 ΟὨΓιβιϊδη του] γ, 370. 
Ἡοῖν ϑρίγις, ταϊτασυουβ ἀθβοθηΐ οὗ, οἱ ἴ86 

ΔΡΟΒΙοα, σοηδίἀογοά, 538---5.}. 
Ἡδτηηε (Μύυ.), αὐϑασγὰ δῃὰ οοηίγδάϊοίογυ πο- 

[ἸΟΏ8 οὗ, ἙοποοΓηίης ΓΟΙ  σΊοἢ δορὰ πηοΓἈ]8, 
26. 28. Ηἰδ οδ]οσιίοη δραϊπαῖ [86 Ῥοηῖδ- 
Ἰουσὰ, τοδυϊοὰ, 44,145. Βορεοιου οἴ ἷ8 
ΟὈϊθοῖϊίΐοα ἴο ἴδ6 στρα 1 Ὑ οὗ τιΐγϑοϊοβ, 
211, 212. 

ΤΟΟΣΑΤᾺΥ͂ οὗ ἰἢς δηοίοης Βοδῖ ἢ Ὼ ὨδίϊΟη, 4. 
Αμὰ οὗ ἴδ6 τοοάδσῃ Ὠοδίβοης, 16, 17. [ὦ 
ΒΟΌΨΥΟΓΒΙΟΩ ΔΙηΟΩΩ ἰδ6 (6018 ἐοσζοιοϊὰ, 
288.(. ΑδοΙ ϑῃοὰ ὉΥ ΟὨ τί δι ϊδηϊγ, 418. 
Μοβαὶς ἴδὸτ σοπΟΟΓΏΙ ΠΩ, Ἔχ  διηθά, 608. 

Ἰσκαίέτωε, ἰδδιἸ ΠΟΥ οὗ, ἴο ἴῃ6 ρεπυϊποΏ ΕΣ 
οὔ ἰδ Νὲν Τοβιδιηοηῖ, 838. υοϊοὰ Οἱ] 
186 ΘΔ ΠΟ Π16 8] ΒΟΟΙΕ οὗ τἴλ6 ΟἹὰ δπὰ Νὸ 
ΤΓοβιίδιηηθηϊ, 486. 

7ηπιμιογαἰϊέν τ} ΒΕ} Υ οΒαγροᾶ ὑρου (μὸ ΒΙΌ]ο, 
898, 3899. [πλπηογδὶ ὑγὶποΐρ] 68 δὰ ῥγϑο- 
ς685 οὗ ἀεἰδῖ8 δηὰ δι μοϊβίβ, 28--- 80. 

7πιριοτέαἰῳ οὗ ἴ6 δου], δπιὰ δ ἔπΐζωγο εἰδίο, 
ἐπι ρ ΣΟΥ ἰγηοόσῃ ἴἰο [86 δηοϊοπὲ Ρἢ1]Ὸ- 
ΒΟΡΒοΓα, 9. Βανοδιοὰ ἴῃ ἴμ6 ϑδογὶρίογος, 
343, 344, 860. 

7ηιραγεαϊν οὗ Μοδεβ 88 δὴ ἰδίογίβη, 1926, 
127. Οὗ δα οἴδος πείζουβ οὗ ἴῃ ΟἹά 
Τοδίδιηοηΐ, 127, 128. Απὰ οἴ δε πτίϊοῖς 
Οὗδ6 Νοὸν Τοδβίδιρθηὶῖ, 188---136. 

Ϊπιργεσαξίοης οσςσυττιηρ ἴῃ πα δοσὶρίαγοα, 
οχρίαϊποά, 608, 609. 

7ηβαεῖα, δϑατὰ διηὰ οοηϊγβάϊοίοσγ ποῖίϊοως 
οὗ, οσομοογηίηρ τεϊϊσίοη δηὰ πιογδὶδ, 9] --- 
28. ΤΟΙ͂Σ ΟὨ]οοςοΩ8 (0 ἴμ6 ἀοοίσ!ηοα 
δη ἸγογᾺ] ὑγεοορί οὗ [6 ΒΙΌΪς, τοπιιοὰ, 
38]--401., Οὐοπίγδάϊοϊοηδ οὗ (Βοὶσ Ἴσοοὰ, 
884. ποίεξε ἃ.ς ἸὙμοὶν οὔοτίδ ἴο διδτοετὶ 
Οδγιδ δηΐου, ἃ δ] πμθοὶ οὗὨ ῥτόρῆθογ, 
829, ΤΟΙΣ ἴοἰΔ] τδηὶ οὗ οδπάοιτ, 381. 
ποίε. ἘΠ ος(5 οὗ [Π6ῖῖῦ τι ἰμβ ἰὼ ΕΤδησο, 
29, 80. Αῃὰ οἱ ἱπάϊ νι 41}5, 81, 82. ΕΞρο- 
ΟἾΔ αἱ [86 ΔΡΡσγοδοῖὶ οὗ ἄθαῖμ, 427 .-- 
429. ἹΠΔΌΙΠΥ ἴο δοῦν 8}} (86 ΟὈἦδο- 
(ἰο8 οὗὨ ἰηΒ 615, Ὠο }υδὲ οδῦδο ἴῸΓ Τε)οςῖ- 
ἱὴρ ἴ:86 δογιρίυγοδ, 438---442, [Ιηδάοῖίδ 
Ῥτουθὰ ἴο ὃδδ ποῦ οζεάυϊουῦβ ἰδ 
ΑἸ γβιίδηβ, 448 -- 445. 

ΤῊΙ5 οοἰποϊάθποο ἃ ργοοῦ οὗ 7περίγαϊίοη ἀεβηρά, 200. δ27. Ἐοδροπδ 16 
δηὰ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, 900, 201. Οτιϊογὶδ οὗ ἰη- 
βρὶγαϊίοη, 202. 203. [περὶ γϑιίου οὗ ἴπ6 
ΟΙὰ Τεβίδσιθηξ, 528, 529.0. Αμὰ οὗὉὨ πὸ 
Νὲν Τοδιασιθηῖ, 429---ὅ36. [περιγτβίοα 
ποῖ οἰαἰπιεὰ Ὁγ ἴ6 ἩΓΙΟΓΒ ΟΣ δυίποτ οὗ 
[9 ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ, 470. 

7πίιοίογαποε Ὡοὶ ἰδυρδί ἴῃ [6 ΒΙΌ]6, 399 .---- 
40]. Τπουρὰ ρῥγδοϊδοὰ ὉΥ Φονδ δνά 
ὨοΔΙΏ6η8, 40]. 

7τέμπαια, ἰοδιϊτ ον οὗ ἰο ἴπ6 σεηυΐ 65 6ξ8 οὗ 
1 Νὸν Τοδιδιρθηὶ, 77, 78... Δπάιίο 6 



Ϊ]πάεἱ,. 

Ῥεγ[οοϊίου οὗ (86 ϑοτρίυγοα, 86 [89 τ] 
ΟΥ̓ ἔΔ 1, 464. 

71εααο, οὐ ἴμ0 δδοσίθοθ οὗ ὉΥ̓Τ ΑὌΓΘΒΔΙ, 
δ98. 

7ελπιαεῖ, Ῥτοὰϊοι!οη 5 σοποοζηίηρ, δὰ ἐμοῖσ 
ἔυ] ]πιοαὶ, 279, 280. 

Τεταεί 65 Ὀοττονίηρ οὗ ἴμ6 ΕρΥΡρείδαδ, ὁΧ- 
Ρἰδἰηφὰ, 599. οὐϊοϊίοηδ σοποοτείης 
ἴδεπλ, δηιὰ {μεν (1 Δ] οηὶ, 280, 281. 

)σοΒ᾽Β αἰϊοροὰ ἰγαυὰ ροῦ 8886, οοῦ- 
δἰδοτοὰ, 598. "οἱξ 1. Οὐθοσυδίῖοην οἢ 
δοοδ᾽᾿β τοῖν, 598, 599. 

«7αεἰ, οοπάποι οὗ, ἐχρἰδἰποᾶ, 604. 
«Ζαίτχια, ἀδαρδῖον οὗ, τοβίογζοὰ ἴο 116, 286. 
«᾽αδῆον, Βοοῖ οὗ 115. 
“7]ορλίλαλ, Ῥτουθὰ ποὲ ἴὸ βαυδ ἱτητηοϊδίοα 

818 ἀδυρμίοσ, 605. 
«“ἤετοηιε, ποῖϊςς οὗὅ, ἀπὰ ἷδ ἰοδιΙ ΠΠΟΩΥ ἴοὸ 186 

ΒοΟΚΒβ οΥ̓͂ ἴΠ6 Νονγ Τοδίδιηοηὶ, 72, 73. 
Ἡΐς εδἰδιοζηο οὗ 186 Βοοῖίκβ οὗ ἴμε ΟἹὰ 
Τοβίδιηοηϊ, 11 ἢ ΓΟΙΊΔΓΚ8 ΤἸΒΟΓΘΟΙ, 494--- 
496. Ἐεῤοοίοα [86 ΔΡΟΟΡΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΕ, 495. 

«"εγαϑαΐεπι, ρτορ Βθοῖε8 σο ΟΠ ηρ ἴδ6 ἀ6- 
οἰτασου οὗ, δηὰ τποῖν 1] Δ, πηοηΐ, 999, 
800. δ66---δ76. ἷ 

ΦΕ508 ΟἸΝΕΙΘΈ, Ἰραϊἢ οὔ ἰδ 6 δοίΐοῃ δδοτὶ δε 
ἴο,128,129. Ταδι Ωγ οὗ, ἰο [6 Βοοῖκ5 
οὗ 16 ΟΙὰ Ἰοβιαπιθηῖ, 48. ΤΟΒΕ ΠΟΥ 
οΥ̓ Φοβορῇυβ ἴο 186 ομδύδοίον οὗ Ομτίεϊ, 
1608. 578---582. ΟΥ̓ τη6 ἘΔ πὰ, 168. 
ΟΥ̓ Ῥοπευε Ριϊοῖθ, 169. Οὗ ϑυοίοηϊυα, 
1702. ΟΥ̓ Τδείιυς, ῬΙηγ, 2ἘΠ105 1,8π|- 
Ῥυϊάϊα5, δηὰ (οἰβυβ, 178, 174. ΟΥ̓͂ Ρον- 
ῬὮΏΥΤΥ, δηᾷ Ψ0}15η,174. ΟΥὁ Μοδδιωτηοὰ, 
175. ὙΤᾺΥ 86 υϑοὰ ΘΣΈΓΟΙΩΘ ΤΏ65}8 ἴῃ Ρ6Τ- 
Τοτγταϊηρ δοῖη6 οὗἁ δα τη γα 6168, 9] 8---220. 
Απὰ μαναὰ ἀϊδογοηί ἄορτοοθδ οὗ ποίοτί ον 
ἴο ἴδηι, 316, 317. Τδοῖς ὨΣΩΌΟΡ δπὰ 
ὙΒΓΙΕΙΥ, 222. Ποείζη, 223---295. Οτοδῖ- 
6886, 3226ὅ. Βοίογε Ὑδοπὶ νγουρῆϊ, 298. 
ἴῃ τδὲ ΤΔΗΠΟΡ Ὑτουρδῖ, 229, 330. 
Τποῖν οἴθοῖβ, 2320.{ὡ ὍοΓο πόνοῦ ἀοηϊοᾶ, 
ἐδίά, Α οΥιἰὶςα] ὀχδιηίπδίου οἵ βοπια οὗ 
86 το τ δοῖο οὗ «9666 ΟἾ τοὶ : -- ρατίου- 
Ἰαυῖγ, [86 οσομνυοσγαῖου οὗ δῦ ἰπῖο ννῖηθ, 
2381. Το ἐδεάϊηρ οἵ ἥνο ᾿βοπβδηὰ πηθῆ, 
ἐδίά, Τηθ Βοδιιπρ οὗἨ Ῥοίοῦ᾽ 8 τ δε 8 
ΤΟΙ ΒΟΥ, δῃὰ οὗ [86 ραγαϊγι!ς, 232, 33. 
ΤΈΣ ρἰνίηρ οἵ δἱρῃὲ ἰο ἐδ τηδη πο δὰ 
δορη Ὀοτη ὈΪ πὰ, 233---236. ΤΏ ταδὶ βίης 
οἵ ψαὶγυβ᾽ δά δυρδίον (0 11ἴ6,236. ΤῈ τὸ- 
δυττοοίοη οὗ 1 ,ΑΣΔΡΏΒ, 937---289. ἘΒ6 
οἰγουτηδίδηςεβ οὗ Φοβυδ᾽Β ΓΟΒΌΓΓΟΟΙΟΏ 
κἰδαϊοὰ δὰ ὀχαιίηοα, 989-268. Απὰ 
οὗ ἢϊ4 δοορηβδίου, δ836--δ98.. ΤΈἊ δρο- 
ΟΥΥΡὮΔΙ ὈΟΟΪδ ποὶ δαπειϊϊομθὰ ὌΥ Ὠ1η), 
416. Τα τι τδο]ο οὗἨ Φεεῦ8 οοπιρατοὰ 
«ἰδ ῥτεϊθηδοὰ δοδίδου δηἃ Ἐοπιΐδἢ 
ΤῊ ΓΆΟΪοΒ, 26] ---270. Η οΠαγβοίοσ, 358, 
864. Τοεδιίτηοη!68 οὗ Βοϑί ΟῚ ΓΙ ΟΤΒ το 
κἰ8 16 δπὰ Ἵδμδγβοίορ, 169--- 174. ἴπ-. 
γΟΪΌΠΙΆΓΥ ἱεδιϊποηΐο5 οὗὁἨ {8 ἰηδᾷᾶεῖϊο, 
Ομυὺδ δὰ Ἦουξδεδυ, ἴο 818 ομδγδαοῖοσ, 
875, 376. ΤῊ οχδυνρῖίο οὐ Φεθὺδ κα 

619 

ῬΔΙΙΟΓΏ ΤῸ οὐγ ἰηλϊ Δίου, 878. Ψ92}6κ06 
ΕΡΡΒΩΥ ῬτορΒοὶ ἴδῃ Μοβοϑ, 5δ56---557. 

νδιΐοι ΟὨΪν ἰΠγοῦ ἢ δἰπι, 5676. Νοοοβ- 
δ. ΟΥ̓ Ὀ6] Ἰονιπρ ἱπ ᾿ὐπ, δηὰ [86 ἀδηροῦ 
οὗ τεὐοςιξηρ πἰτω, 577. 866 ΜΚΒΒΙΑΗ. 

«ὔεισλ ΙΝαίίον, τοἀϊοιοηθ οοποογηίϊηρ, 
280--284. Τδοῖν σοὐοοϊοη οὐὗὨἨ Ὁ σίδιὶ- 
ΔΩΙῪ δοοουοίοὰ ἴον, 809---8156. Ὠϊὰ ηοὶ 
εογτυρὶ 16 ΟΙὰ Ταεβίαπιοης, 105, 106. 
Το δϑοῖβ, ᾿ΔΟΓΆ]8, δηὰ οὐυξίοιην οὗἩἨ ἴδ6 
ον, 88 ἀρβοσ δοὰ ἴῃ [9 Νεὸνν Τοδβίδ- 
πιθηῖ, ΘΟὨΒττηρὰ ὈΥ ρζοΐβηο Ἡυϊίοτα, 105, 
106. Μίδοσίεβ οὗ ἰ86 εν ἀυτίης δυὰ 
Βα ΘΟαυΘΏΙΥ ἰὸ 186 δἷορα οὗἨ Ψεγύβαιθτω, 
δ72---674, ΒΙΧΟΙΓΥ δηὰ ἱπίοϊθγαῃοα οὗ 
6 δεν, 400. Τδ6 δροογυρβαὶ δοΟκα 
Ὡοὲ δδηοϊοηδὰ ὉΥ ἴ86 268, 474---480. 

«7οαππεε Ἰ)απιαεοεπεδ, ἈΡΟΟΣΥΡΒΑΙ Ὀοοϊ σθ- 
ἡοςιοὰ Ὀγ, 500. 

«ἤοπαλ᾽ ς Ὀοϊηρ 'ὰ ἴμ6 ὈΟΙΪΥ οὗὨἩ ἃ ψ8δῖο, οἷγ- 
ουμιϑίδησο οὗ σοηδίἀογοα, 596. 

«7οτἐϊη (Ὁ τ. οὐ τὰ Ποσασν οποία οοη- 
ἔδττοα ὈΥ ΟὨ σι βιϊδηϊυ, 417. ποίε. 

«]Τοεερήιιδ, ἰαβιϊὩΟὯΥ οὗ, ἴο 186 βαῃυϊ θη 688 
δηὰ δυϊδοηεϊοὶυ οὗἩ ἴμ6 ΟἹὰ Τοδίαπμοηϊ, 
41,42, Απὰ ἴο (6 δοοοιηῖ οὗ ῥγίῃςεβ 
δηὰ βΟΘΓΙΓΏΟΓΒ τροητοηδαὰ ἴῃ (ἢ ΝΟ 
Τοδίδιηοιῖ, 168-106. Ἐδρθοΐδ]γ ἰὸ 
186 σδιδγδοίεσ οὗ Ψ6βῃ5 ΟἸγἰδὲ, 168, ὅτο. 
ἀϊοδίϊου οὗἨ [86 ζομβυίΐϊμαηοθδ οὗ {πὶ ἰδδι1- 
ΤΩΟΏΥ͂, 578---ὅ82. ΤΏ ΒΡΟΟΙΎΡΒΔΙ Ὀοοΐκα 
οὶ Σοοοχηϊδοὰ ὈΥ Ἀπ, 475, 476. 

«ἤοολια, οὐδογυδείοωδ οἢ {86 ρμἱϊο οὗ δἱοῦδδ 
Ταϊερὰ ὉΥ, δὲ ΟἸἸ καὶ, 421. 

«]οσίαλ, ῬτοΟρΡΏΘΟΥ οοποοσηΐηρ, δὰ ἰἰδ 418]- 
τρϑηΐ, 288. 

«7ωάαε 7θεαγίοί, “ΠΑτΘΟῖΟ οὗ, δὰ διβυτηθηῖ 
ἴον ἴμο ἰφαϊ οὗ [6 αοερεὶ, 373. ποίε 1. 

7Ζωαάσηεπί (ἔλα 6) Ὡοὲ ἱπιργοῦαῦϊο, 8335-- 
387 

«7ιμιίίαπ, [16 ἀροδίδιίθ ΘπΣρΘΡΟΣ, (εϑιϊ πιο οὗ, 
ἴο 186 βεηυϊμοηοδδ δὰ δυϊμοιτ οἰ οὗὮ 
(86 Νὲνν Τοοδίδιηοηὶ, 91, 925. Απὰ ἴο 
106 οδασγδοίορ δηὰ οοπάυος οὗ {6εὺ58 
Ομ σίδι, 174. Απὰ οὔ (δ ὅσει ΟἸ εἰ βείδῃς, 
182. 409. Ηϊδ οδοσγίδ δρδιηδὲ ΟἨτλοὶ!- 
Δα, 547, 548. 

“Ζ]ισ βεοαιίον, Ναὸν Τοδιδιθης ἀοοίσίηθ οὗ, 
858, 359. 

κει Δέαγίψτ, ποῖος οὗ, 80. Ηἰ5 ἰοδβιὶΐ- 
ΤΠΟΩΥ ἰὼ ἴα βεμυϊποηοδδ οὗ (86 ΝΕῪ 
Τοδιδιροθηίΐ, 80. 

ὔμυεπαΐ, ἰοδιϊΟἿΥ οὗ ἴο ἔμ ροσβεουϊίοη οὗ 
ἴ86 Ομ τιδιδηβ, 176. 

ΓΟΥΑΥΤσα, ὈΒΒΕΪΧΟΟΏΥ οὗ, ἰο ἴ86 φοῃυΐηδο 
πδα5 Οὔ 1 Ναν Τοδίβιηοηΐϊ, 74. Αηὰ ἴο 
186 τῆογὰ] οὔδηρο ὑγοδυςεὰ ὈΥ {86 οσοτνάϊα! 
Ὀε εἴ οὔ 186 Θοδρο], 408, 409. 

Ζμηηρνιάΐμϑ, ἐδαιϊπι ον οὗ ἴο (86 ΘἸΔΡΘΟΙΘΕ 

Ζδηρααφε δὲ ανο ΟΙὰ Τ Γ οἵ 66 οὗ {π6 οϑίδιροηΐ, 8 ῥὕΐοοΐ ὁ 
ἘΦ αὐαμδθΐεὶ , 45, 46. Τα πῆγα ὁ οἵ 
τ. Ῥοπιδιουοῦ, 48, 40. ε6 Νεν 
Τοειδπιοεὶ, αἷθοὸ ἃ ὑεοοῦ οὗ ἰὼ: δαϊμοπιὶ- 
ον, 94---96. 
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Ζαοάϊοεα, ὯΟ δοραγαῖο ορίδιϊο δὰ ἀγοδβοὰ ὉΥ 
8ι. Ῥδὰὶ] ἴο (6 ΟἸΟΓΟὮ δὲ, 117--- 119. 
Ὑγδπεϊδίϊοη οὐ ὃδ᾽5 ὑτοϊσπἀθὰ Ἂρίβι]ς ἴὸ 
τ}ς Δδοάϊςοδηβ, 522, 5323, (ὐδίδίορτιο οὗ 
πο σδηοηΐοδὶ Βοοῖα οὗ ἴἰμ6 ΟἹὰ Τοϑῖδ- 
τηϑηὶ τοοοϊγνοὰ ὉΥ ἴπ6 οουῃοὶ οὗ 1.820- 
ἀΐοοαδ, 481. Οὐδογνυδίίοηβ ἰβογθοῦ, 481-- 
484. 

ἔαιυε (Μοεδίο), ἃ ῥγοοῦ οὗἩ [0 δῖ Ή(ἰς 1Υ 
οὔτδο Ῥοπίδιίθυςσς, 49, 50. 

1αξαγωε, ταϊταοϊα οὗ (δ τοβυσγοοίο οὗἁ, 
οχδτηϊηρὰ, 237 ---939. 

[ευϊςαὶ Ζαε, αἰϊερεὰ ἱπρυτ Υ οὗ, τοὸ- 
ζαϊοά, 602. 

1μἰεταίμγε, ἰοαβθαθρηςς οὗ ἰδ6 Οοδρεῖΐ οὕ, 
415---417. 

Ζωοπρευίν οὔ (0 ολεῖγ ΒΔ Ὀἰίδηῖ οὐὗὨἨ [86 
νοῦ], Γοϊαϊθα ἴῃ ϑδετγιρίατο, οοηΒτιηοᾶ ὈῪ 
Ῥτοίδῃο ἢ ϑίοτΥ, [49, 150. 

ον δέρρεν, οοϊθτγδιίοη οἵ, ἃ βογρϑίῃδὶ 
τηοιηογίδὶ οἵ [δὲ ἴσα οὗ [86 Νον Τεβίδ- 
τηοηΐ, 139. 

Ζιωείαη, ἰοθι ΠΟΥ οὗὅὨ, ἴο [6 σΠΔΓΔΟΙΟΥ οἵ 
τὃς ἢγει ΟΠγίδιδης, 181. 

Ζνίπο πγβιοταδιῖοθ!} ἰΔΌσ δὶ ὉΥ δοπ16 μ6ᾶ- 
τ θη 5, 13. Δη ποίε Ἅ. 

ἈΓΔΟΙΔΊΚΑΤΕΒ διὰ βυδ᾽οςίδ, ΓΟΟΙΡΓΤΟΘΔὶ 
ἀπίοδβ οἵ, 8365, 866. 

Ἀἴακ, ϑοτιρίατο δοσουηῖ οὗἉ ἴ86 ογοδίίου δὰ 
(αὶϊ οὗ, σοη ἥστηθᾶὰ ὈΥ ῥτοίδῃθ δἰ δίογ 8}5, 
145---:9θ. Μαῖίυδὶ ἀυϊ!ε5. Ὀεϊτδθοη πηδὴ 
Δηὰ τὴϑη Θηΐογοςραὰ ἴῃ ἴμ6 ΟΘοδρεὶ, 368-- 
366. 

Ἡατείον, ᾿Ἰο5Ε  ΠΙΟΗΥ͂ οὗ, ἰο 1Π6 ΟΠ ΘΠ 658 
δηὰ δυιβοη ἰο}Υ οὗἩ [6 Νὸν Τοβίδπγοηΐϊ, 
86, 87. 

Μανία, τοϑι 1 ΠἸΟῊΥ οὗ, ἴο τἴ86 Ρογβθουι! ἢ 5 
οὔ τ ΟἩγιδιίδηβ, 176. 

1αἀτίἰγτάονι, ον [ἈΓ 8 ἰοϑὶ οὗἉ ἰγαίῆ, 187. 
Μεααϊίς (Δποϊοη1) ἃ ῥτοοῦ οὐ ἴα στοά ΙΕ 

οὔ ἴδε ϑοεγιρίαγεοβ, 188. 199. 
Μεαίαίον, τὸ ϑετιρίατο ἀοςιτίηα οὗὨἩ [6 π6- 

ΘΟΟΞΒὙ οὗ, σοηδγηιθὰ ΌὈΥ (86 ἰγαά! το ῃ 8 
δπὰ ορίη!οῦβ οὗ ἴῃ Ποδίῃρηβ, 148, 149, 

λοίιιο, ὈϊΒΌΟΡ οὗ ϑαγάὰ 8, ἰϑϑιἰ πιοὴγ οὗἁ, ἴο ἴ6 
δι πυ πρηῖσε οὗ τ6 Νὸν Τοβίδιηοηῖ, 78. 

15 σδίδίοσιο οὗἁἨ (86 ΒοΟΚΒβ οὗ το Οἰὰά 
Τοδιδπλοηΐ, 487. ἘΘΙΛΑΣΚΒ ποτοῦ, 488. 

ΜΈΕΈΒΒΙΑΗ. 

Ἰ, Ῥνορλεοῖεα ἐπ (δε Ουν,ὺ ΤΈΒΤΑΜΕΧΝΤ οοη- 
σεγηὶηρ ἐλε Ἡδεκειαῆ, ον Οἠεῖβὶ, απὰ ἐμεῖς 
“υιδίηιοκὶ :--- Τμδὶ ἃ Δί οββίδῃ βου! οοπχο, 
293. 549. ΤΏ εἰπ|ὸ σι βοη, δὰ ἴθ 6 ῥἷδοο 
ὙὮΟΤΟ, ἢ Ἠ8 (0 οσοηηρ, 293. 549. 55]. 
ΤΗλὶ ἢς πδβ ἴο 6 αοἂ βηὰ πιδη τορο ΒΓ, 
ὅ560. Ετοῦι Ὑβοὰ ἢ ῬὙΔ5 ἴο Ὅδ ἀδ. 
δορηᾶοᾷ, 298, 994. 550. Τηδῖί ἢθ πλβ ἴὸ 
Ὅδ6 ρτγθοοάρα ὉΥ ἃ ρῥγορῃοῖ ἴῃ ἴδμο βρὶγις 
δη ρόνογ οὗ Ε}125,551. Τδδῖ τη Μ62- 
ΕἸΔῺ ψὙὰ8 ἴ0 Ὀ6 8ἃ ΡΓορδοῖ, δΔῃὰ ἴο σοηῆγτη 
᾿ΐ8 ἀοςίγιηο ὈΥ ῷΤοαὶ τηϊγ8ςο]68, 55] --- 553. 
Ῥτοἀ!οιίοηβ τεϊδιῖνο ἴὼ 8156 βυδβοτγίηρε, 

π ἢ 

]ηεἶοΣ. 

ἀεδιῖ, Γοβγγοοιϊίοη, δηὰ δεοδηβίοῃ, 994, 
295. 558---5565. Ῥγοάϊοίίοπβ τοϊαεῖντο ἴο 
16 ῬΘΡΙΠΘΌΪΔΥ ΟΥἿ σας οὗ [μ6 Μοβε δῇ. 86 8 
Ῥτορβοῖ, ρτιοβῖ, δηὰ Κίηρ, 555---ὁ62. 

1, Τνοαἀϊοίοη ο7 “εειε, Τταξ ΜΈΒΒΙΑΗ, γεῖα- 
ἐἶοθο ἰο δα οἱοθη εμβετγίπσο, ζο.. απαὰ [Λεὶτ 
“μἰλιμθηὶ :----Ῥτοὰϊοιτοηβ δπὰ τὨοῖτ ἔα} 6]- 
τηϑηΐ [0 (ἢ σοπ γπιδίϊοη οἵ "15 ἀϊβοῖ Ρ] 6 δ᾿ 
ἔδι;, 5602. αϊαίϊνο ἴο το {ἶπηο, μἷδοο, 
Δ ΤΩΏΔΏΠΟΥΙ οὗὨ 818 βιογίηρε, δὰ τἢς 
ῬοΙδοῦβ ὉΥ ΨΏΟπΙ (ΠΟΥ σοΓο 0 δὲ ἰῃ- 
διοιοά, 299. 563---ὁ65. Ηἰς τεβυστοςοη 
δηά βεοοῃεδίοῃ, 565, 566. Το ἀοϑορηϊ οὗ 
1. ΗοΙγ ϑρίγιι οὐ δὶ ϑροβίΐίοβ, 299. 
ῬγοΟΡΒθοΙοΣ ΠΟΠΟΟΓΩΪΩ ἴῃ6 νγὶοῦϑ 
ταϊηυΐϊα ΟἰΤουτηδβίδηοος ὙΒΙΟΝ ποῦ ἴο 
Ῥγδθοθάρ, δΟσοηρδηΥ, διὰ ΨΤΌ]]οσ τς ἀε- 
διΓτιοϊίου οὗ «“οτγυδαίοηι, 299, 300. 560---- 
δ78. Ῥτορβοςίθβ σοποθγηΐηρ ἰἢ6 5ργεωά 
οὗ τδς Οοβρεὶ, σὰ 8 τοζυϊδιίου οὗἩ τ:-μοῖγ 
ΔΠ}οσεὰ ποη- Ὁ] ΒΒ] πιοηῖ, 801---9.18. 

ΜηΙδιαπίϊοε. αἰϊεσοὰ βονοτν οὗ Μοδεδ ἰο, 
οχρ διῃοά, 602. 

Μιγαείος τοοοτὰοὰ ἴῃ μα ϑοτιρίαγος ὅγὸ 
Ῥγοοῖβ οὗ {ποὶν ἀϊτίηθ ἱπερίγαίίου, 203. 
ὉοΒπ του οὗἩ 8 πιίγαοϊο, 903, 904. Ναὰ- 
ἴυΓα οὗἩἨ [Π6 ονἱάοησο ἔγοιῃ τ ΓΆσΪοβ, 205, 
2065. ΤΒεῖγ ἀεβίχη, 206--208. Ὑμεῖς 
ἐστε θ1ΠΠπΥ ἱπάϊσαῖϊθὰ πὰ ρῥτουθὰ, 208 -- 
“-310. 918, 214.Ὀ Ἐοδιϊδίίοη οὐ λῖσ. 
Ησπιε᾽ δορὶ ἰΞίσυ, 211, 212. ϑιῖχ σγιιοτῖα 
ἴῸΓ Δβοοσίδϊηϊηρ πιῖγϑοῖοβ, 215--- 220. [ἢ- 
ἈΡΡἢΙΟΔΌΪα ἰο ῥγοϊοηάρα ρορί  βἢ σταῖγβοϊοξ, 
218. ποίβ. ΠΥ Φεδὰ5 (Ἡτὶδὶ οὔ δοῦπιθ 
οσοδδίοηδ Θηϊοϊποὰ βθογθου οὔ ἴῃ 6 ΡΟΓΒΟΠΒ 
Βοδϊϑὰ ὈΥ͂ δὶπ), 216, 317. Απὰ ιιδρὰ ὁχ- 
ἸΘΟΤΏΔΙ ΔρρΙἢ οδιίοπα, 218, 219. “Αρρίϊολ- 
τίοη οἴ 186 δἰχ οὔ τοστὶδ το βου γαὶ πυῖγϑοΐθ8 
Τοϊδιοὰ ἴπ τη ΟἹὰ Τοβιδτθης, 29:0, 221]. 
Απάὰ ἰο [86 τηΐγϑοϊοβ στοοοτάοὰ ἴο ματὸ 
ὈΘΘῺ Ρογίογιηθα ὈΥ «6508 δηὰ ἢ δροβιίος, 
222. Τδοῖγ ὨθσιῦοΓγ, 9922. ασιοῖν, 992, 
Βεβίση, 228---226, Οτοβδίηρεβ, 2326. Ῥὲετ- 
ΒΟὼΒ ὧν ΟΥ δείογε “Ὦοπλ ἴδβὸΣ στ σῸ 
ὙΓΟΠΡΙ, 228. ἴῃ πῇραῖ ΠἸΙΔΏΠΟΙ βροτ- 
ἔοττηθαὰ, 298---298380. ὙΠεῖγ οδ οἴβ, 230). 
ὝΥΟΥΟ πόυϑσ ἀρηϊοά, ἐδιώ. Ἐχατϊαϊπλιιοη 
οὗ βδοῦηδ οὗ ἴποτὰ, 931] --- 2339, Ῥατι σα} τ} 
οὗ 186 τηΐγβοὶο οὐἩὁ Ὁ τιβιβ γοσαγγοοίίοη, 
239-258. ΟΘΠΘΓΆΪ ΒΟΠΊΤΏΔΓΥ οὗἁ Π)|6 8 Γ- 
Ευπιοηΐϊ ἔγοπι τηίτγαοϊος, 359-261. Οοι- 
Ραγίβοῃ οὗ ἴῃ πιίγαςϊος τοϊδῖοα ἴῃ εἶ 
δογιρίαγος τ ῥγοιϊοπάρὰ Βοδίβοη δῃὰ 
Ῥοριβϑὰ τηΐγαςὶθα, 261]---270. (Οἰρββδίίοη 
οὗἉ πιΐτγϑς]05, 263. ποίο. Ῥτοάϊοκίοης. τι τ 
τποῖνγ υ 8] πιθηῖ, την τμ6 ΔΙ ΟΕΞΙΔὮἢ πὰς τὸ 
ῬΘΓΙΌΓΤΩ πιίγδοῖος, 551, 852. 1, 15ὲ οὗἩ Βὶδ 
ΤοΐγϑοΪοβ, 553, 5583. 

Δολαπιπιεά ας πον] ροᾶ [6 ΔυϊοΥ Ὑ οὗ 
(ἢς (ἀοδροῖὶς, 175. ορ]ογβΌΪο κἰδίς οὗ 
τοὶ βίου δηα τηογαῖὶς δπιοὴς Μοϊιδτητὁ- 
ἄδῃβ, 19. ΤΏα βργοδὰ οὗ Δ[0]δυπηγχοά ἰ5τη 
ὯΟ οἰν)οοιίου ἴο {πὸ ἴσοι οὐὗὁἨ ΟἸΓΙΒΠ ΙΒ ΙΓ, 
Ὁυΐϊ τοῖο γ ἃ σου βττηδίϊοη οὗ ἴἴ, 318. [15 
ῬΓΟΩτΤοβΒ5 δοσουῃίῖρα ἴοτ, 319---- 394. 

Δοκατολίεβ (ἰλ6 ἔουσ ρστοδῖ), [δ η}6 1} 8 ῥτο- 
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ἀϊοοη σοηοοσηϊηρ, δηὰ 118 Ὁ] ΑἸ τηοηὶ, 
319.---9 24, 

Δοτγαί ῳμαίἐβεαξίοπα ἴον δια γίηρ [86 βοτὶρ- 
ἴυτγος, 466, 467. 

Δογαϊιίψ, αἰϊεμοὰ σοηίγαάι!οιίοηβ ἴο, ἴῃ [86 
ΒοΓΙΡίΓΟΒ, σοηβι ογρά, δηὰ ΒῃΟ ἢ ἴο Βᾶν6 
ὯῸ ἔουπάδιίοῃ, δ97---612. ΜἩΙΟΓΔΙΠΥ οὗ 
{Π6 ρΔΙΓΙΔΓΟὮΔΙ ρο8, 336. ΟΥ̓ΤΒΟ Μορβαὶς 
ἀϊδροπεαϊίοη, 845--949.. Απὰ οὗ (6 
Οὐο8ρο], 362---874. Βυροτίοῦ τποίΐνοβ οὗ 
(Π6 ΤΟΣ ΓΥ οὗἩὨ ἴΠ6 Οοδβροϊ, 8376---380. 
[1 18 ποὶ ἴοο δβίγὶςὶ, 290, 291. ΝΟΣ δἃζγὸο 
ΔΠΥ οὗ ἰδ ΙΠΟΓΆΪ ὈΓΟΟΟΡίΒ ὨΏΓΟΒΒΟΏΔΌΪΟ 
δὰ ἱπιργδοί 8016, 891] ---294. 

Μογσαη (ἴ)π.), ςοπιτδάϊοίοΓΥ ἀοἰδι16 8] 8586 Ὁ. 
τοῦ οὗ, 94. 

οϑεδ, τοὶ ἃ τα Βοϊορίοδὶ Ὀαὶ 8 Τοαὶ Ρδσ- 
Β0η, δ4. 159. Ηδὰ ρμετγΐδεϊ Κπον]οάρο 
οὗ Ὑδδῖ δα σοϊδίϑα, 120, 12]. Ηἰ5 Ἑοδδ- 
ΓΆΟΙΟΣ 85 8 Βἱδίογίδῃ, 120, 121. ἯΥ δἃ5 ποὶ 
ΔῊ ΘΠ υδίαδβί, 1924, ΥΔ8 ποὶ δἰ π166}} ἐτω- 
Ροβοὰ Ὡροῆ, Ποῦ ἀϊὰ ἱτὴ ΡΟῺ ΟἴΟΓΕ, 
128. 126. Ηΐδ ᾿μηργ Υ, 125--- 127, 
“ΓΘ στὰ ΠΥ οὗὨ 15 ΤΙ Ὼρ8 σοπῆττηοᾶ 
ΌΥ οἰν!! διδίοτΥ, 144---ἸἰΙ60. Οὔδεγνδ- 
[ἰοῆ8 οὐ ἴδ τα Γϑο 68 στοῦρμὶ ὉΥ ΐπι, 
220, 221. ΟἸσὶδί, ἰἢ Ὑδὶ βθῆδο 8 5ΤΟΔΙΟΕΣ 
Ρτορμοῖ {188 Μοβοβ, δ55---55. ΗΪ59 
ΡτοαϊοτοῺΒ ΠΟ σΟΤΏΣΩρ [86 οἰ ἢ ἡδίίοη, 
δΔηὰ {ποτ 016] πηρηΐϊ, 281, 982, ϑιυιη)- 
ΤΏΔΓΥ ΥἹΟῪ οὗ [86 Μίοκαϊς ἀοοιγῖηθ8 δηὰ 
ΡτοοορΡί8, 837---850. Το Μοβδὶς ἀϊδροη- 
δ81ἸΟ0Ώ, 1 ΓΟΔΌΟΙΟΓΥ ἴο [μδὶ οὗὨἉ τ Θοδροὶ, 
850--.36ὅ2. ΤῊ Μοκβδῖς Βἰβίοσυ οὗ 86 
ογεδίϊοη δηὰ ἀεϊυρο, ποῖ ΠΟ ΓΔΑ ΟΙΟΥΥ͂ ἴο 
τηοάογῃ βοϊθητς ἀϊδοογοσὶοα, δ82---589. 

ἈἈωταίογίαπ Οαποπ οὗ ἴ6 Νεὺν Τοβίδσηθῃηϊ, 
78. 

Μργειογὶος ἴῃ τοὶ ρίοη, πὸ ἦπσδὲ στουηᾷ [ὉΓ 
το Πρ 1Π6 δογρίυγοδ, 382---8384. [η- 
οἰἤοΔΟΥ οὗ ἴδ6 σοοῖδῃ ΤυΥδίοσίοδ ἰὴ ἃ 
τοὶ σιουδ δηὰ Π]ΟΓᾺΪ Ῥοϊηϊ οὗ νίον, 6, 7. 

ΔΝ, ταιγϑοῖὶθ ὙτουρὮΙ αἱ, 236, 287. 
“Ναίαγε, οουγδα οὗ, ὀχρί ἰηρᾶ, 204. 
Νεδιςλαάπεξζαγ, Ῥτορβοοὶθβ ΠΟΏΘΟΓΏΙΏζ, 

δηὰ (τΠοὶν ζ018] ποηϊ, 288. 
Νεωκόρος, οΠἶοα οὗὅὨ, 196. 
γειο Τοείαπιεηί, 8.6 Τεείαπιεπί (Νοπ). 
Νιπουοὴ, Ῥτορμοοῖοβ οοποοζηίΐηρ, δὰ ἐμοῖσ 
{1 8] τηοηϊ, 288. 

ΟΒΕΡΙΈΕΝΟΕ, ΒΌΡΟΥΙΟΥΙΥ οὗὨ [86 0806] τηο- 
{ἰν68 ἴο, 376---380. 

Οἰὐ)εοίϊον, γατίουβ, οὗὨ ἰπΆ 4618, ἴο [πα ἀσο- 
(τη δηὰ τρογα] τὺ ΟΥ̓ ή ἴἢ6 ϑοτΙρίαΓοδ, 
τοβιϊοά, 8581---402. ΙΠΔΡΙ ΠΥ ἴο ΔΏΞΥΟΣ 
αἰΐ δας οὈ)θοι ΟΠ, η0 75ῖ ΟΆ 0.86 [ὉΓΣ Γ6- 
7οςης ἰῃς δογὶρίαγεβ, 438 --- 445. 

Οἤῆεες οἵ τ 6 Μοββίδῃ, ργοὰϊοϊτίοπβ γοϑρθοῖ- 
ἴῃρ, δηὰ {πο ῖγν 18] πιοηΐ, 555-562. 

Ορήλίϊοα, ἰοϑ!ἰποΩ οὗ ἴμ6, ἴο τὰς Νενν Τοβ- 
τἰδιηθηῖ, 86. 

Οταοΐεφε (ὨΘΔΙΒ6Ώ), γαρτιθη 85 οὗ, οοπίτηρίοα 

ἢ ([Π6 ΟἸΘΑΡΏΟΒ8 οὗἩ {π6 βογὶρίατο ρσο- 
ῬΒοςοΐο68, 272---276. 

Ονίφεη, ποῖϊος οὗ, 74. Ηἰΐδ8 ἐδδιϊ παν ἴο 
ἴδ σοῃυϊποηοβ8 οὗἁἩἉ [86 Νον Τοδβίδιποηϊ, 
75. Τὸ ἴΠ6 δι ΒιοἰοΏΟΥ οὗὨ δοτὶρίαγα, 88 
ἴΠ6 ΣΌΪΕ οὗἁἨ δ: ἢ δπὰ ἀπῖγ, 464. Απὰ ἴο 
186 σμΔΡΔΟΙΟΡ δηὰ σοηάυοὶ οὗ {π6 ΟἸγίε- 
ἐἰδηα, 408. Ηἰδβ οαἰδίοραο οὗ ἴῃς ΒοΟΙΒ 
οὗἩ 186 ΟΙὰ ἸΤεοβίδιηθηι, 488. ΘΙ ΔΓ 8 
{Βογοου, 489. 

Οτὶσίπαὶ δῖ, βου ρίασο δοοουηΐ οὗ, οοϑῃ- 
πττηθὰ Ὀγ Βοβδίμθη τθβιϊπιοηΐοβ, 147, 148. 

Οἰαλεϊίε, θεπεβοῖα] εβδοὶθ οὐ ΟἸ τ βου δη Υ 
αἱ, 423. 

ῬΆΔΟΑΝ γτοϊρηδοᾷ γχηΐγβδοϊοϑ, οὔδϑογυδίίοῃβ 
οη, 26]1---268.Ὀ ἘἸὙΟΒΙΪΠΠΟΩΥ ΟΥ̓ Ραρδῃ 
ὙΤΙΓΟΓΒ ἰ0ὼ [8Π6 οΥΘαΙ ΠΥ οὗὁἩἨἁ 16 ΟΙὰ 
᾿εδβίδηιοηϊ, 144---162. Απὰ οὗἴδ6 Νὸν 
Τορίδσηρης, 162---182. 

Ῥωϊεδέϊνπε, (ον οὗ, αἰἰεδίεὰ Ὁγ Βοδίμθη 
νΥἹἕογβ, 162. 

Ῥαρίαε, ἰοϑιἰπποην οὗ, ἰο [86 σομυϊπεποςεα οὗ 
16 Νὰνπ 'Γοβιίδιηθηῖ, 80. 

ῬΡαγαδίεε, ἀοἸινετεὰ Ὁ Ψ6βὺ5 ΟἸτίβι, 1ἰδὲ οἵἁ, 
δ58. 

Ῥαωγαϊνψίἴς, οἰΤουτηδίδης 68 οὗἩἨ [86 Βοα]ηρς οὗ 
2828, 

Ῥαγὶ (ΑΌδό ἄ6), ρῥγείοπἀθὰ τσηΐγδςοϊθβ 
ἈΒου θοὰ ἴο, ἐχροβεὰ, 269, 270. 

ῬΡαξδουετν, ΟΌΒΟΡ ἈΠ οο οἵὗὅ, ἃ ῥΓοοῦ οἵ (6 ογϑ- 
ἀΙ ΗΠ ἢν οὗἩ τπ6 ΟἹἀἁ Τοδβίασλθηὶ, 138. 

Ῥαιγιαγολαὶ Τῇ , ἰάρα οὗ δβ8 οοπίδϊηρὰ 
ἴὼ 16 Βοοῖς οἵ Οφηοείς, 335, 8336. 

Ῥαιγιοίϊαπι, ἰῃ6 ἅἀσὶγ οὗὅὨ, ἰδυρῃξ ἴῃ οδροι 
(ἰδοῦσα ποῖ ὈΥ Ὠδ:16) ἰὴ {6 Νὸν Τοδία- 
τηοηΐ, 396---898. 

Ῥακμῖ, ῥτοϊοηαθά ορίβιϊ οὗ, ἰο [6 Ι,δοάϊ- 
668,8, δὅ22, δ23. 

Ῥεπίμϊεμοῖ, Ἔχῖοτηδὶ ὑγοοίβ οὗ (86 δυϊῃθη.- 
(ἰον οὗ 48---ὃὅδ. Ιπίοσηδὶ ονϊάθησεβ, 
δ5--δῇ. Οϊ͵θοιϊίομα ἴο 118 ΘΠ αἱ ΘΠ 6Ε8, 
οχδτηϊηρα δηᾶ τγοδιϊοὰ, 68---6]. [8 ογο. 
ἀἸ ΠΥ σοηβττηοᾶ ὉΥ οἷν} ἰβίοσυ, 145 
--τ1ἰᾧ΄ό0. 

Ῥεπίεοοεί, ξεδλβὶ οἵ, ἃ Ῥχοοῦ οὗ ἴ186 Ἵσϑά Ὁ} }1γ 
οὔτδς ΟἹὰ Τοριδηιοηϊ, 138. 

Ῥετδεσιίίοα ποῖ εβἀποιϊοηοὰ ὉγῪ [6 ϑοτίρ- 
ἴυτοδ, 869---40]1. οχδοουίίουα οὗ ἴα 
ἢτεὶ ΟΒτδδηβ, δ45, 546, 569, 570. 

ῬΡλαγαοΐ, ἴῃς Βαγάρηίΐηρ οὗ, Ἔἀχρίαἰηεὰ, 599, 
600. 

Ῥλαγαοῦ ΜΝεολοῖς πὶ ἀραϊηβὶ 16 Ψεπα, 
δοηῆττηρὰ ὉΥ οὔς οὗἉ ἴδε Ἐφγρίίδη ργγᾶ- 
τηϊάς, 191, 192. 

Ῥλίϊο 7}μάσως, ἰεδιϊτλ ΠΥ οὗ ἴο ἴδ6 σοῃαΐηο- 
Π665 οὗἩἯ ἴΠ6 ΟἹὰ ἸΤοβίαμπηοηῖ, 4]. ΤῊΘ 
ἈΡΟΟΓΡΠΡΙ ὈΟΟΚΕ οὶ οἰϊοὰ γ Ὠΐηι, 475. 

Ῥλυϊοδορίετα (πο! θη), ἱβπογδησα οὗ, οοη- 
ΠΟΡΩΙΗΡ [86 ἴγὰβ πδίυσγα δηὰ ᾿όσβαὶρ οὗ 
Οοά, 4. ; {π6 ογοδίίοη οὗ [86 ψνου]ά, διὰ 
(86 οτὶρίῃ οὗὨ ον], 7.; (ἢ. τηθϑῃ οὗ Γο- 
σΟὨΟΙΠ Ωρ τπδῃ ἴο Οοά, ἰδέ. 8; ἀϊνίῃρ 
ἔτϑοο δηὰ δβαϊδίδῃος ἰονγασάβ [ἢ διἰδῖ- 
τηρηϊ οὗ ν]τίαο, 8.; [86 {116 ΒΔΡΡΙΏ688 οὗὮ 
ΤΩΔΏ, ἰδιά.; ἴῃ:6 ἱπιπι οΥ Δ} 1 οὗὅἁἨ (6 βοιϊ, 
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9.; 8ἃ ἔυϊπγο επἰδῖο οὗ τοπδρὰ δηὰ 
Ῥαπιδδτοοηίδ, 10. Εβοοίδβ γεβδυ ἰηρ ἔγΟΠΣ 
Ἐμοὶ ῥγίμοί ρ!οβ, 18,14. ὙῈΥ [ΒΟΥ Ρ͵Γο- 
ἀυοςοὰ δο [1116 οἴἶεοϊ ΟἹ τηδηϊειηὰ, 14, 15. 

ΤῬλιοεορῆετε (ταοάοτγῃ ἀεἰδιῖς 8}, δοδυτὰ δηὰ 
σομ γβἰσΟΤΎ ἰθαοίδ οὗ, Θοδοογ Γο- 
Ἰρίοη, 21-- 26. Απᾷ πιογαῖο, 27, 28. 
Βδηοῖιϊ οὔδοία οὗὨ {πον ῥγϊποίρ!ο ΟὨ ἃ 
πδϊίοη, 29, 3830. Απὰ οη ἱπάϊνίάυλ]6, 8]. 
Ατὸ ἱπἀοδίοα ἰο [86 δογιρίαγοδ ἰοῦ ουοτΥ- 
«πϊηρ φοοὰ ἴῃ {πεῖν τι 8, 20. 419. 

Ῥλιϊοφορήψ, ςοπγαὰϊοϊ δου ἴἰο, δι] οροὰ (ο 
οχἰδὶ ἰῃ ἰδ 6 ϑδτιρίυζεδ, ἐχροδοὰ δῃὰ σϑ- 
ζυϊοὰ, 582 ---596. 

Ῥιίαίς (Ῥομπίίυ8), 169. Αοἷδ Ῥι]αιΐ, 170. 
Τοδιϊ ον οὗ ἰο 86 ομασδοῖίοσ οὗ ΟὨτίδι, 
170. 

ῬΙἱπγ᾽ ε δεοομηὶ οὗ [πΠ6 ΟὨΑΓΔΟοΙΟΥ δηὰ ὑγΊη- 
οἰρίοβ οὗὨἩ μ6 Ογιδβιΐδηβ, ὙΣΔ σοσιδτίκα, 
177-181]. 409. 

ῬΡοίνεαγρ, ἰοδβιἰτη ον οὗ, ἴο ἴδ6 δι ΒΟ οἱ Ὑ 
οὔ τδς Νν Τοεϊδιηοηϊ, 88. 

Ῥοϊψιλείεπι, ἀεΡ)οτ Ὁ]6 εἴἴἶεἼοίε οὗ 4---. 15--- 
18. ΑδῬο! δηθὰ ὃγ ΟΠ τ διλδη γ, 418. 

Ῥορεγν, οοτταρίίομδ οὗὨ το βίο ὉΥ, 8 ὑτοοῦ 
οὔ ι8}6 Δ] ΒΙτπθηϊ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, 3828, Ἐώ- 
ΤΩΆΤΙΚΒ ΟΣ δΌΣΩ6 ρΓοϊοπ θὰ ρΟΡΙδἢ ΤΩ ἸΓΔΟΪΟΒ, 
268---270. 

ογρῆντγῳ, ἱδβιϊ τ ΟἿΥ οὗ, ἰο [86 δι πη Ἷ Ὁ 
οὔ {86 ρροϊαιερε, 54. ; οὔτ Νὸν Το8- 
ἐδιηρηΐ, 90, 91]. ; δηὰ ἴο ἴῃ 6 Ἑσμδγδοίοῦ οὗ 
Φοβὺ8 ΟἸγιδί, 174.; δηὰ οὗὨ ἰδ6 βτγεὶ 
Αγ βιΐδης, 182. 

ῬΡγεεεγυαίίον οὗ ἴῈ6 ΒΟΓΙΡ[ΌΓΟΙ, Δ Ῥτοοῦ οἵ 
(οὶ ἀϊνιηα οτἱρίη, 404. ὙΤῶμὸ ὑποοῦ- 
Συρίοά ῥγοβουνδίίοη οὗ (86 ΟἹά ἸΤοδίδ- 
σιϑηΐ ῥτουϑὰ, 104---]]15.; δὰ οὔ ΝΟῊῪ 
Τεεϊδιηοηὶ, 115--119. ἘΒδοδριτυ]δίου 
ΟΥ̓́Τ 18 ἀτρτιηδηϊ, 45]. 

Ῥγοίαπε Ῥργιίεσβ, οοῃβττηδιϊοῃδβ Ὁγ, οὗ ἴ86 
ἙΡοὰ ΟΠ γ οὗ (6 ΟἹὰ Τοδιδιηεπὶ, 144--- 
162.; δηὰ 8120 οὗ ἴἰ6 Νὸπν Τοδβίδιηθηϊ, 

Ἐπ αναίως οἱ διμήξεῖς ξοῖ ἔΐοπ ο 15 ΕἸ ΔῊ ΠΥ, ἃ ῬΤΟΟ - 
Ως ἜΗΝ οὔτδο Νὲν Τοδίδιποηῖ, 140--- 
141.; δηὰ τμδὶ ἴ6 Οοδροὶ 15 ἔγοται Οοὰά, 
801---3207.0. Ἐχδιιϊπδίϊου οὐὁἁἨ ἰδ6 ἀΠξἔἘὃς- 
ΘΌ] 165 δἰιοηάδηϊ οὐ ἐδ6 ὈΓΟρΡαρ δου οὗ 
ΟὨΓΙΒΉΔΗΣΥ, 542 ---549. 

Ῥηγοράεοεν ἀοβδιυοᾶ, 271, 272. Ὀϊδότοηοα ὃ6- 
ἵπθοῃ ἴμα ρῥγοϊοηδοὰ ῥγοάϊοϊίοης οὗ 186 
ὨοδΙΒΘΏ ΟΥΔΟΪ65 δηὰ ἴ6 Ῥγορμδοΐθβ Θ0- 
ἰδἰποὰ 1 βοτὶρίυγο, 9372---277. Οκ [86 
οἰδὶπ ΟΥὨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 279. ΟἸαβδ  δοδέου 
οὗ ϑογιρίατο ὑσορδοοίοβ, ἰδίά, Οἴαδε 1. 
Ῥτγορβθοῖοα σοϊδτηρ το ΑΓΔ ΔΩ, ἸΒΏΤΩΔ6], 
δηὰ [6 Βει]οπιοπὲ οΥ̓͂ [26 [δσδ} 1168 ἴῃ 
Οαπαβη, 2379, 280. Μοκδοδ᾿β ῬΤΟΡἤΠΘΟΥ 
φΟΠΟΟΣΏΪΩβ ἴδ6 Ξυ θοτίη ρα, ΟΔΡΌνΥ, δηὰ 
Τοβοηΐ βίδῖο οὐ [πὲ ὅοπα, 281, 282. 
ἀττ οὗ Ψοπ δὴ ἑοτοίοϊά, δηὰ πὸ ἀοδίγις- 

τίου οὐ ἸἀοἸδίσυ, 288. Ῥγοὰϊοιϊίοιβ οὐ δ 8}Β, 
ογοπίδῃ, ΕΖοϊεῖοὶ, δηῖοὶ, δὰ Ἠοεοα, 
τΤοϊδῦτο ἴο ἰπ6 δεν, 288,284. (ἴαεε 1]. 
Ῥτορϑοίοβ σοϊδίίης ἴὸ 186 οἸαρίτοα οἵ 
ὩὨδίίοΩ5 ἐμαὶ ὝοΤο περ δουσίης; ἰο [86 

7πά6Σ. 

δότε, 384-288. ΤΉ [ΟΣ ργτοδὲ τῶο- 
ὩΔΤΟΒίοΒ, 2839. Οἵἷαδο Π1|Ἢ΄ Ῥτορμοοΐοβ 
δηρουηοίησ ἴ6 Μοββίδη, ἢ]8 οδῖςοδ, 
διοῃοϊηοηΐ, ἀοδίῃ, γοβυγσοοϊο, δηά 84- 
οαμδίου, 290---998. 549---562. Οἴαει ΕΥ̓͂. 
Ῥτγορδιθοΐοβ ἀο! γογοὰ ὉΥ Ψ968ὺ5 ΟἸχίοῖ δηᾶ 
ἷο Δροβίϊεδ, 228. Ῥχεάϊοίίοῃδ οὗ δεβυς 
σοπορσῃίηρ ἴΠ6 7811 οὗ “ογυβαϊοπι, 399, 
800. 666---ὁ76. Απῃά (Πα δργοδά οὗ 186 
Οοδροὶ, 801---807. Βοέυϊδλιοηδ οὗ οὔ- 
ἡθειϊίοηβ ἔσγοτι ἰμ6 αἰοροὰ ΟὐδοΌΓΙΥ οὗ 
ῬΙΌΡΒΟΟΥ, 8381, ῬχΧΟΡΒΘΟΥ, ἃ βίδηάϊη 
Τηΐγοϊο, 338. Ἐδοδριυἱδίίοη οὗὨἨ {818 
Δυρυπιρηΐ, 458, 4564. 

,» ἵδθυϊουδ τοΐγδοῖοδ δεοσι θα ἴο, 
26θὅ. 

ΟΥΑΣΙΣΙΘΑΤΊΟΝ ἴοΤ δια γιηρ (Π6 Βοσὶ ρίΓοΒ, 
466, 467. 

Οποίαϊοπα ἔτοτα ἴδε Οἱ Τοεκίδιιθηὶ ἴῃ ἐπ 6 
Νεν, ἃ Ῥζοοῦ οὗ 186 ρϑηθυϊηθηθαβ οὗ 186 
Βοοῖΐκα οὗ ἴδ ΟἹά Τεκξίδτηοηῖ, 44. Θαυο- 
Τδιϊοηδ, ὨΟῪ τϑδᾶθ ὌΥ (6 δροβίο]οαὶ 
λῖηογα, 70. ἘΌΓΟΟ τὰ οὶγ τοΟδΕΙΣΩΟΏΥ, 
81. Το αυοίδιίϊοπξ οὗ ἴδ6 Νεν 'Γεεῖδ- 
τθηΐ ὉΥ δυδεδοαῦεφηι ὙΓΙΙΕΓΒ, 8 ῥσοοῦ οὗ 
18οῖν υποογζυρίοα Ργοδοσυδίου, 111. 

ἨΔΙΝΒΟΥ͂, ΟὈδου δι: 8 ΟἹ, 589, 590. 
Ἡεαεον, ἰηδυβοϊοηξ τἰϊβουϊ τχσαγυοϊδιίΐοσ, 

19----29]. 
Κοιενιράίοη, ϑογιρίυσγα ἀοοϊσϊμο οὗ, ποὲ ἰπ- 

οοπδίδίοπὶ πιὰ ἴδ6 τϑοοϊγοὰ ποϊΐοηδ οὗὨ 
(ὃς πιᾶρηϊ 6 οὗ σγοαϊίουι,, 884, 385. 

Ἀεϊσίοπ οὗ τ. Ῥδισί δυο δὶ (ἰπηο8, 335, 386. 
Οὗἁ τς Μοβδὶς ἀϊκδροηδδίίου, 8337-- 850. 
Απὰ οὗὨ ἴἰἱπ ΟὨμτδιίδη ἀϊδροπδδίϊοη, 88 
--871. ΒυροΤΊ ΓΙ οὗἩ ἴδε ΟὨ τη δῃ τὸ- 
Ἰἰσίου οὐ σ 811 οἵοὺ τοὶ ρίοωεκ, ἃ ῥγοοῦ οὗ 
(8 ἀλνίης οτἱ βίη, 482---458. 

Ἰεεδωγτεοίίοη οὗ Φοδὺβ ΟἸσὶδε, ([ὴ6 οἰτοῦτη- 
δίδηοοδ οὗ, οοῃδιάογοᾷ, 239---9658. Απὰ 
οὗ τ 6 τοδυττοοῖίου οὗἩ [Δσδασῦβ, 337-939. 
ΤῊ ἀοείῖγιπο οὗ ἃ διίσσο τοξυγγθοίίου 
ὭΙΚΩΟΨΏ ἴο {πΠ6 δϑοϊθηίβ, 10, 1]. Βαὶ 
ΤῸΠΥ τουθαϊϑὰ ἱῃ [πὸ βογιρίατεβ, 8358. 

Ἀενοϊαϊδοι (ἀϊνίηο) ἀοβηθὰ, 1. 146 μοκεὶ- 
ΒΥ, ἃ. ῬΓΟΌΔΌΙν, 8. Νοςθδδιγ οὗ 1 
Βῃῃοτ ΤΟΙ ἴπο δβἰδῖο οὗἁ τύ διὰ ΓῸ] 
ἰοῦ κηονϊοάβο δυλοῦβ' διοδηῖξ, 
δ 16. 446---448. Απά εἷ5δο ἤτοιῃ ἐπ6 
δοῖυδϊὶ εἰδῖο οὐ ἴῃ6 τηοάογῃ μοδί θη Ὠδ8- 
(ἰοηΒ, 16---19. 448,449ὅθ.50 Απὰ ἔτγοιι ἴπ6 
δΔυδαΓᾷ, ΘΟὨ ΓΔΙΟΙΟΣΥ, δὰ πωρίουδ ἰοηοῖδ 
οὗἉ τηοάοζῃ ἰπδᾶ 615, 21---32. Οἱ ἴδε ρο5- 
Β᾽ Ὁ]6 Σθ8η8 οὗ δϊοσάϊηρ ἃ σονεϊδίίοη, 82 
-- 35, 

Ἰευοϊμέίοκ ἴῃ ἘτΔΏΘΟ, [ΟΥΤῚ 16 αὔοοὶδ οὗ, 99, 
30. 

Ἀεισατάς δηὰ Ῥυπδηγαθηίδ, ἀοοϊσῖ πο οὗ, μοὶ 
οὗ Βιυδὴ ἱῃνυοπίοι, 885---887. 

Ἰοναεὴ Ολωγοῖ, οοττουρίίομεα οὗ, ἃ Ῥτοοῦ οὗ 
86 ἰγυΐῃ οὗ ἐμ ὅὐοδρεὶ, 8338. Το Βο- 
τηϊδὰ ἀοςοίτϊηα οὗ ἰΣαάϊ ἰοῦ, 85 ἃ ςον»οσὰϊ- 

" 



Ϊπάε-. 

Ὡδῖ6 Τα Ϊ6 οὗἉ Δ", Ἔχασιϊποὰ δηὰ τοϑαοὰ, 
459---466δ. 

ομεεεαι, Ῥτοβὶραῖο ργϊῃοὶ 65 ἀπὰ οοηἀαοὶ 
οὗ, 29. Ηἰδ8 ἸὨγνΟΙ ΠΙΑΤΥ ἰδδεϊπη ον ἴἰο [6 
ΟΠ Δγδοίοσ οὗ Φθβυβ ΟἩγίβι, 375, 8576. 

Ἐμβπιε᾽α οδιδίορυς οὗ 6 Βοοῖε οΥ̓͂ ἰῃς 
ΟΙὰ Τοδίδπιθηῖ, τὴ Τολδυ 8 ἐΒΟΓΘΟΩ, 
496, 497. 

Ἀμῖε οὗ ΔΊ ; [86 ΟὨἹΥ οἠθ ἰδ ἴῃ 186 βουῖρ- 
ἰγοδ, 454---46δ. 

ἔτ τ 

ΘΑΟΠΑΜΕΝΤΕ οὗ ἘΒαρίϊδηθη δηὰ τμ)6 1, γᾶ 8 
ΒΌΡΡΕΓ, ἃ Ῥγοοῦ οὗ ἐπ γα! ὉΠ οὗὨ 186 
Νεν Τοεβιδηγοηί, 135, 136. 

ϑαοτίποε οὗ τμ6 Μαεδβίδῃ ἴοσ βίῃ, ῥσορβθοΐθβ 
οὗ, δηὰ {δοῖν 18] πιοης, 560. 

ϑαογίποεα (Ἀσπιδ}}) υπίνογεαὶ δθοηρ [86 
ἈΠΟΙΘηΐβ, 5. δΔηἃ ποίό 4. Ῥγοναΐθηςο οἵ, 
ἈΙΛΟῺΡ᾽ ΒΟΠ16 ΠΟΘΙ ΠΘΔἰὮΘῺ ΠΔΙ]ΟΏΒ, 17. 
ΑΒο] Ἰβμβοὰ ὃγῪ Ὁ τ βιϊδη γ, 413. 

ϑαϊυαϊίοι ΟὉ]Υ τπγουμῆ ΟἸὨ τίει, 576, 577. 
ϑαποίὶποαέίοπ, ΝῈπ προς ἀοοίτίηο οἔὗ, 

359. 

δογίρίμγεβ, υΓἈΥ οοτατηϊ θὰ τῸὸ πτίείηρ, 32--- 
856. Ῥτοοΐβ οὗἩ 16 υὑποοττιριοά ῥτγο- 
ΒΟΓΥΔΙΙΟΣ ΟΥ̓ ἴπ6 ὁδῃοηϊοδὶ ἔβοσκε οὗ 
δεγίρίατο, 104---118.Ὁὁ Απὰ τπᾶὶ ἢο 
ὈοΟΚΒ μᾶνα Ῥθθ Ἰοσὶ, 118---118. ΤΏΟΥ 
ΔΙΘ (ἢ6 ΟὨΪΥ͂ ἱπαρίχοὰ στυ]ὸ οὗὨ (δἢ πὰ 
ἸΏΟΓΑΙΒ8, 454--465. ΜοΙΔΙ 4υΔ|}8ςΔ- 
τἰοπδ ἴὸν (86 δίπαγ οὗἉ 186 Βουρίυγοδ, 466, 
467. 866 «μιλεπειςιίίν, Οεπείπεπεις, Ολσὶϑ- 
ἐἰακέέν, 1)οουίπο, Ηαγηιοην, Μιγαοίες, 1π- 
δρίγαίίον, Ῥγορήεον, Μοναὶ Ῥγεοορέε, Οὐ. 
᾿εοἰϊοπα, Τεείαπιεηί (ΟἸὰ διὰ Νον). 

ϑλαγίεοδωγν (Ιοτὰ), αὐδατὰ δηὰ οοπιγαᾶϊος 
ἸΟΓΥ ποί(ϊοη8 οὗ, Θοποογηίηρ σοὶ ίου, 22. 

ϑίένιοπ Μασια, ἰοδι ΟΥ οὗ, τὸ [6 Νεν 
Ταβιδιηθηϊ, 8. 

ϑὲπ, οτἱρίῃ οὗ δ σοϊαίρὰ ὉγΥ Ἀοβοβ, ςο- 
ἢττηοά ὃγ ἔδο(β δη ἃ Ὁγ Βἰδίοτγυ, 146---148. 

ϑοοϊείψ, ἰηβαοποθ οὗὨἨ ΟἸ τ δ δη οἢ, 410 
--112. 

ϑοάοης απὰ Οοηιονταΐ, ἀοειγυςσξίοη οὗ, οοη- 
Βττηθὰ ὉΥ͂ ὑΓΟΐΆΠ6 Βἰδιοτίδη, 158. 

ϑοίοπιοπ, ποῖϊοα οὗἨ πτίἰηρ5 αἰγὶ θυϊοά ἰο, 
117. 

ϑρωσίοιο Ῥτίἐποε, οτἰτοσῖδ ΤῸ δεοογίαἰ πίπρ, 
66. Νόοιιδ οὗἨ 1π6586 ογἰ οσία ἐουηὰ ἰῃ τῃ6 
Νον Τοδβίδιηθηϊ, ἰδία, 

ϑδινίε οὔ 1η6 ΟΙὰ Ῥεδιδυιθηΐ, 8 ὑγοοῦ οὗὨ ᾿ΐ8 
Δυϊοη οἰ γ, 45, 46. Αμὰὰ κδ]50 οὗ ἴδ6 
Νονν Τοκιαπηθηὶ, 95, 96. 

ϑιυδ)εεία, ἀαιϊο5 οὗ, 866. 
ϑμείοπῖμε, 65: τον οὗ ΘοποοΓηΐρ' 6808 

Ομτιεῖ, 174. Απὰ (6 ψΡογβοουιϊομδ οὗ 
[86 ΟἸ τ βιίδη8, 176. 
Θι οί δα τεοοτητηθη ρα δηὰ ρῥγδοιἰβοὰ ὃῪ ἴ86 

Δηςίθηΐ ῬὮΣΟΔΟΡΒΟΙΕ, 13. δηὰ ποίε 1. 
ϑ'μπ βιδηὰὶπρ 8.11}, πηίγδοὶο οὗ, 693, 594, 
ϑυπάαν, οὐ (6 1,οτὰ ΠΔΥ, οὔϑογυδῃσο οἵ, 

Δ ῬΕΓΡοΙΌΔ] ρχγοοῦ οὔ [86 Ἔσϑα Ὁ} γ οὗ [86 
Νον Τορίδιηθηι, 139. 

ϑιοίπε, ἀοειΓυςοη οὗἩ [6 Βογὰ οἵὅὨ, 225. 
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ΤΑΒΕΉΝΔΟΣΕΒ, Ἐοδεὶ οὗ, ἃ Ῥγοοῦ οὗ ἴπ6 ογοὰϊ- 
ΠῚ οὗ πο ΟἹὰ Τοείδιηθης, 188. 

Ταοιέαα, (αἰ ΠΠΟΔΥ οὗ, οοποοτηίηρ “οδυβ 
ΟἈγὶδὶ, 178. Απὰ 186 οβαγδοίος δῃηὰ ρογ- 
ΒΕΟΙΌΙΟΩΒ οὗ (ἢ6 ἢγει Ομ σι βείδηβ, 175, 
176. 

Ταϊνιια, ἰοδι ποτ οὗ, ἰο 6 Ἑομδγδοίος οὗ 
δεκυβ ΟὨεϊδὶ, 168. 

Ταίϊαν, ὑδαιϊτπηοην οὗὍὨ, ἰο {6 ροπαΐποηθεα οὗ 
ἴ6 Ναν Τοδίδπηθηϊς, 79. 

Τενιρίε αἱ ΨουΌβδ τι, ἀοείγαοιίοη οὗ, ἴοτο- 
ἰοϊὰ, δηὰ 18 8] πηθηῖ, 574, 575. 

Τετνεμϊ αν, ἰαδιϊταοῺν οὗ, ἰο 186 σοπυϊποπθδδ 
Οὗ 1η)6 Ννν Τοδίδπχθηΐ, 76. ; ἴο {86 εὐβὶ- 
ΕἸΘΠΟΥ͂ οὗ ϑογὶρίαγο 88 (86 το] οἵἉ [Αἰ 
δΔηὰ ἀυγ, 464. ; δῃὰ ἴο ἰἢ6 σΒΆΓΒοῖοΡ θὰ 
ἐοηᾶυοσὶ οἴ (6 ταὶ ΟἩ τ βιΐδηβ, 408. 

Τεβίαπεπὲ (Ο]4), (δ Πεοῦτονν βοτγίρίηγος 
ΜὮΥ δ0 ἰογτηοὰ, 86. Οδηυϊηοηοβ5 οὗ, ἀ6- 
βπεὰ, 837. Εχίεγημδὶ ονϊἀθηοοβ οὗ [8 
Βομηΐποηοβα, 38---ἰ 456. [Ιηΐογηδὶ ονΐ- 
ἄρησοβ, 45---47., [8 Ὁποογτυρίοἂ ῥγο- 
Βεγυδίίοῃ φὉγουθᾶ, 104--- 107. 45]. Ῥδῖ- 
ἰϑυ αν ῥγοοῖβ οὐὗὨἉ [18 ἱπίερτίγ, 113---115. 
118 δοοουηίδ οοηἥσιπθὰ ὉΥ ῥγοίβηθ Ὠἰβίο- 
τίληβ, 144-.ᾧ|62, 866 Ογεαϊδιϊίψ, 1π- 
ϑρίγαίζίοη, Ῥεπίαϊεποῆῖ. 

7Ζεείαπιεπί (Ν6 1), ζοποτΆ] {{|6 οὗ, 658. Α-- 
σουπὶ ΟΥ̓ 118 σδΏοη, 65, 66. [8 σοηυ!π6- 
Ὧδδ5 δηὰ δυϊοης οἰ ῥτουρᾶ, ἔγομ ἴῃ 6 
ἸΤΩΡΟΒΒΙ ὉΠ ΟΥ̓ ἴόγρετν, 67, 68. 108--- 
110. Ἐχίογηδὶ ουϊάθηςθβ οὗἉ 118 ροπυΐϊπο- 
Ὧ655, 69--92, Ιηΐογηδὶ ουϊάθησο, 94--- 
1056. [116 υποοιτυρίοά ργοβογναίίοη 
Ργονυοᾶ, 97---ἰ 11. ῬδγεσΪΓ ῥτγοοίβ οἵ 
118 ἰὨ ΟΘΤΙΥ, 115--. 119. [16 ἀοσουηί8 Θοη- 
Βττηθὰ ὃὉγ ῥτγοίδης ᾿ἰβίογίβῃβ, 162 --- 182. 
περί γαιίου οὐὗἩ 16 Νεη Τοβίδιηθηὶ, δ29 
-- 586. 

Τεειϊπιοπν, ΟὈβογυαἰΐοηβ οὐ (ἢ ογοά Ὁ} γ 
οὗ, 209--211. Μτ. Ἠυπιο᾿β οδ]οοι ουα 
ἈρδΪηδὶ (681 ΠἸΟΩΥ, γοζαϊεα, 921 1---218. 

ΤἈεορλιίδια, τοδιϊπιοὴν οὗ, ἰο ἴῃ ρεπαΐῃος 
655 Οὗ 6 Νον Τοβιδιηθηϊ, 76. 

Τιπααΐ (Ὦτ.), δυβυγὰ δηὰ οοπίγδάϊοίοτΥ 
ἰοῃοίβ οὗὅὨ, σοποοτηϊης τοϊρίοη, 23, Ηἰθ 
ὈΠΡΥΪποΙ ροἂ σοπάαεοί, 81. 

Τιξιδ, τοὶ ατρ8] δγο οἵ, 8 Ῥγοοῦ οὗ ἰῃς 
στρα ΠΥ οὗἨ 186 Νονν Τοβίδιηοπί, 197. 
Η!8 ἀεδιγυςιΙοἢ οΥ̓͂ ΦογαΒδίθπι σοι τηθτη 0. 
ταϊοὰ Ὦγ Ὦ οοἴη, 198. 

Τηααϊέϊοτ, ᾿ἸμΒΘΟ ΌΤΙ οὗὅὨ, 38, 34. [5 το σιυΐα 
οὗ ἔδει ἢ δηὰ ἀαυΐγ, 458---465. 

7Τταγαπ, ἰοῖῖοῦ οὗ, Θοποογηίηρ [86 ΟὨΓΙ ΒΕ πα, 
179. 

Τταπευδείαπίϊαζίοη, ὯῸ ταΐγϑοῖο ἴω, 918, 
ποίξ. 

7Τυτε, ῬΡτορθϑοΐθα οοῃσογηΐηρ, δηὰ [μοῖρ ζὰ]- 
ΔΙπιοΩὶ, 284---9286, 

ὕκνιτΥυ οἵ ιδο Βυτοδη Γδοο, 590, 59]. 
ζπληοισα Οὐ, οτἰρὶα οὗ 1μ6 δἰίδ ἰο, αἵ 

Αἰδοηδ, 196. 
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Ῥακιοῦβ Ἡπαρινοα, 6 ΟἸ τ βεῖϊδῃ (Δ1} 
ποῖ αἴδοοϊοα Ὦγ, 110,11]. 

Ῥενβίοπς (δ οἰ), ἃ ῥχοοῦ οὗἔἁἩ [6 βοηυΐηα- 
665 δηά δ (ΒΘ Ὲ ΓΟ" γ οὗ 186 Νεν Τοδίδ- 
τηρηΐ, 93, 

Ῥειρακίαπ, ῥτοιοηἀθὰ ταῖσδ 01]6 οὗ, Ἔχροβοϑά, 
2606, 267. 

Ῥιοίογίπια, ἰοβιϊ οΥ οὗ ἴο [86 ροηυΐϊηο- 
Ὧ068 Οὗἴπ6 Νον Τοβίδιηθηί, 74. 

Ῥιγίμο, τὸ τηοῖϊνα ἴο, διηοὴς ἴ6 ΒοδΙ θη 
ῃϑιίοῃβ, 8,9. Αἀπῖγδῦϊο δηὰ Ὀοδι ]} 
Τροῖϊϊνοβ ἴο, ῥγοδοηίθά ἴῃ ἴΐ6 Οοδρεῖ, 
8376---980. 

Ῥοϊιαῖγε, ἰπιρίουα ορ  πΐοηβ οὗ, οὐ σοὶ ρίοῃ, 
26. [πόσα υ δἀνοοδίθα Υ τη, 29. 
Ἐχοιρ δοὰ κμἷἰβ Ῥγθοθρίβ ὉΥ Ὦ18 ΟΥΤΏ 
Ργοβδίμχαϊθ ὀχδρὶθ, 8328. Ηἰβ σα ϊβδογδῦ]θ 
ἀοφδῖ, 427, 428. 

Ϊπάο2. 

Ἡ4μ8 Ὁ ἴλὲ Ζοτά, Βοοῖκ οὗ, 111. 
Ἡαίεν τοὶγϑο ]ου ΒΥ τὰγηδα ἱπίο πὶπο, 2931. 
Ῥεελε, τἰλ6 αἰν!βίοη οὗὨ ἐπα Ὁγ, ἃ οοπϑττηδ- 

τἰοῃ οὗ ἴῃ. Μοκδαὶο ἡδσγταίϊνυο, 145. 
ῬΡιαοιο᾽᾿ 4 δοῃ Ταϊβοὰ ἴο 11}6, γουραγὶ 8 οὔ, 

4224. 287, 
Ἡγοικεπ, τοϊβοσϑῦϊα οοπᾶ τοι οὗ δἱ Αἰ θης, 

11. ποίε 6θ.Ὑ ἜΒοεΙγ οοπάϊίοη αἰονδϊοὰ ὈΥ 
Ομγ δι ὐδηϊυ, 411. 

ῬΡοοϊείοη. (Μτ.), δοϑυγὰ δηὰ οοηισδάιοίοσυ 
ἰοηοὶβ οὗἁ, 93. 

Ἡγγιισ, ἰὰ6 ϑοσιρίαΓοβ ΤΥ σοπιτοϊἰοὰ ἴο, 
83---8ὅ. 

ΖΕΡΕΧΙΔΗ, Ῥτορ οὶ σοηῃσοζηΐησ, βοὰ 
τοῖν ΤἸδἰηοης, 288. 

Ζοάΐας οὗ Ὠεηάογα, οομιραγδῦνε τηοάθ τα 
δῖα οὗ, 1568. ποίε 4. 

ἘΝῸ ΟΝ ΤῊ ΕἸΠΒῚ ΨΟΙΌΜΕ. 

ΤΟΝΌΟΝ : 

Ῥτίπιοὰ υγ βροττιβνοοῦε ἃ ο., 
Νεν-δἰγϑοὶ- 5ηΌΔΤΟ. 

---- τ“ “-“ππὩῆὩπττττ'τΠρὃθ π΄. ὕ.ὅὕ»ὸὶ' -ταχα τόσαι 



Δ Φπξαίσρας 

ΧΕ ΟΒΚΟ ΙΝ ΘΈΝΕΒΑΙ, ΤΕΒΑΤΌΕΒΕ,. 
ΡΟΒΙΙΒΗΚΌ ΒΥ͂ 

ΙΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ἀν ΠΟΝΟΜΑΝΞΘ, 

Αενϊου το δορά ΒΈΌΓΣΑΙ, 
Αϑεοϊῖνα. Ραᾳει. 
Βεγιυ ἢ (90 ναϊαίπᾷ Ἠεδηῖν, ὅσ. - 4 
(δίνά' ὁ 1 οἰἴδιρ οἱ Ἀρτίσυ!ιυτα - δ 
(οὶ! ὁ δια 4 Επεπι . - δ 
Τιοπάοπ᾽ Αατίςυ! τ - - «.. 5 

- οι ΕἸετησοῖςν οἵ Αατί τ] - 4 
“ ἢοιηραι σείει! Ααἰταα]ο . 15 

ἈΠΙποοἢ ἃ Κατορν ὀύνυν! ΒΟΟΣ ἴοξ 
10) (ΟΟΒΤΓΥ - 1 

Ατῖα, Μδουζδοϊυσοα, δά 
᾿Ατοδιϊζαοῖατε. 
Ατοοῖῖ οὐ δ τοῖο - - 9 
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Ἰεϊοηδτάρου᾽" Ατὶ οἵ Ἠοτοσπιδηλμὶρ 18 
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Ἀοὐεπείευς κά ἈΓἈΚΏΕΓ ὁ δέμδτω 2. 
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186 ΟΟΥΒΙΣΥ .- 1 
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δδειηοὶν οἵ ὃν »π8κῳ οἵ ν᾽ εἸ!παῖοα 22 
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ΑΥΐϊοτα ὕογοῖδ - - “« « ἃ 
ζ τινα . «Σι 
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Βίν. οβεν 46 (ονδεῖοΣ - - 20 
δυγί(' (ον. ἩΣΘΒΕΥῚ ψυοτῖο - ἢ 
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Ἴαρατγῖ οἱ ἰ,οοὶε᾽ κ ΓΙ σο - - 2 
ΤΠοϊωδοῦ ἴκανες οὐ Ὑπουσῃξ - 28 
Τοντκοηἀ δ Νιλῖο ΤΥ]. - - 2 
τὰ ἢ ΡορΡαΪὰγ Ταῦ - - ζ2), 
Ὑουμβε" ὁ ἘΏΚΜ] Θῃ Οτοεν ἱοχίςο - 24 

μοαῖη υταάυε - - 4244 
Ζαπιρῖ Γα ΟΥ̓Δ - - 24 

Νεαῖυνοι ΗϊδίζοτΥ ἢ ΘΏΘΣΔΙ. 
(ιϊον ἡ ΡορυΐϊΩΥ ΓΟΒΕΒΟΟΚΥ 6 
ἙἘρδείπογα πὰ ὙοΌπε ()π τὸ Κα ηοΣ 8 
Οὐκκο Ναῖ. Ηἰεῖ. οἵ δαπιαὶ - 8 
Κορ 6 Νηῖαγα] ΗἸοῖ. οἵ σοβίίοη 28 
Κιτὺγ δὰ ρος ἘπίομπηοϊοῦΣ - [] 
Ι,ρο᾿» ΕἸοποθῖ οἵ Ν δἴαγα! Ἡειοῖυ ῚῚ 
ΜΠ οὐ δμριοάδποίοῦ - 14 
Μαουπάοτ'α Νπῖαγα) ἢ πρλέ δε 
Τυτγίοπ' «ΝΡ .}}» οὐἢρ τὶ τιρ [εἸαπᾶν ἐ “] 
Ψου Τεοδναά ί"» κοίσου ἰη πε ΑἸρο 254 
Μναιογῖομ κι ἘΒθΆΣ ΚΟΩ δε ύρλε; Ηἰνῖ. 23 
Υουλίι᾽ο Το Ὁον - - 24 

“ .4 4΄ ΤΏΦΗοΟΤΘ. -Ὦ -ἴ - 41 

1.3 οϊυσοο Ἐσογοϊορεοάϊδα 
διὰ Ὁϊοτι οδΥ 65. 

Αττγον ϑτη τ Οεορτ. Ὠϊςῖ. οὗ Βί0]9 8 
ΒΙαϊπεκ υτγα] ϑρογῖδ 4 
Βτγαη θ᾽ ϑοίεςε, Ἰμιδταῖασε, ἃ ατὶ 4 
(ορὶδηΐ Ὀις δ δΓ. οἵ Μεάϊοίηθ - 6 
Οτεγ' (ἴν}} Ἑωρίποογίσς - 71 
αν εἷς Ατολδι εῖωτο - 
Φοπηπβῖοι 5 Οεοκτγαρῆϊς αὶ Ὁἰοξϊοπιατυ 11 

ζν οἱ 

τ ουάοδ᾽» Ἀστιου το - 18 
4 Ἐλταὶ Ατεϊυϊξεσέασο. - 8 
τ Οκεδεπί - - - 18 
μ ῬΙαπῖν - - - -. 18 
“ Τύερο ἀπὸ “δι Ὁ8 - - 13 

ΜΙ ΟΥΠοο᾽» Ὁ ἐοατδρ οὶ [στ ΟΒ ΡΥ 14 
ἐ Ὀιοοπαγν οὐ(οππετονς 18 

ΜΠΟτγαγ 6 ἘΠύγεοο. οὔ ὡδοβτάΡΗΣ - [ἢ 

Ῥεκοι. 
Γιαποῖοῦ Ῥαγθοπ σα - τ }9 
1κιϊοῖε ἴον πκοῦν Ετίοθὰβ - [ἷἰ 

“. ρη μωρριπεξην - 1 
Τολρ᾿α ἸηηυιΣ εὐπεξεβίπρ ει βίου, Σ 
1: ΟΘεεπιαῆιοσα - 
αἰτίη δ᾽ ὁ Πα γΟ ἢ Ἰὼ Οδέδοοτωδα - " 

Μαγχκατοῖ Ῥεγείναι.ὄ - - - 19 
Μηιϊιβρηῦ» ΟἩτ οι Τἰο - - }5 
ὙΑΑ ΙΝ Οδσς οἵ ΟἩ γί - - 16 
ΟὨἰΟΔΟΓγ 8 Οτὶκίηδὶ χα - [16 

Μοοτε Οἱ ἴδο Ὁμοδι ἴς ΒογΥΣ - 18 
9: “Ὁ βΒουὶ δὰ Βοὰγ - 16 
“δῆ δηά ἰιὶο Μοῖῖνζε - 16 

Μοχιγιοηὶ 5πὶ Ξ ΝΞ . 23 
Ν Δ] Ο]οδίῃ Βοετια - «- - 11 
Νοντδη᾿ (). Η.. Ὀἱδοοῦταξα -ἷ 
Ἀπηΐοο ἔδτάϊηκηά ᾶ Μαεχίτα κῃ γχ] 
Ἀεδσίπξο ἴον ἵμεδὶ - 19 

(οηδιτααιίοη - 19 
Ἑονδίηα Δ. ΔΙῚ δὲ τὴ. ΠοτδΔῃ (δυσὶ »ὦἢν 
Ἑοῦιπεου δ [δχίοος ἴο ἴ8ε Οτεεὶκ 

Τεοίμταοῃῖϊ. - - - 19 
δαϊπίο ουν Ἐχδιρῖθ - - « }9 
δεγζαος ἰῃ ἴπο Μσοαοὶ - . 20 
Βιῃοϊαῖτγ'ν Φοῦτπεν Οὐ 16. - 20 
δ μ᾽ εὐ τότ, Μοταὶ ῬΏΪΙΟΦΟΡᾺ 20 

Ο.) δδοσοὰ Απῃηδὶϑ - 20 
ἘσδιΝεν, 8.1, (6 οἵ Νν φβ] ον - 2ι 
ΒΘΡΏΘΩ 8 Ἐσριεοίείῖοαν ΒιΟΚτΑΡΌΥ 21] 
Ταγίεγ᾽ (7. 3.) Ὀϊδοοῦτεοε -ὀ - 2] 
ΤΑγ]ογ' Γ Σοὶ - - - Ἄ] 

εὲ ΝΈΑΙ - - « - 21 
Τμεοϊοκία Οεντωδηΐοδ -ἃ͵Ο -ἃ}!Ὥ - ὃ 
ΤΒοσζωδοΣ οὐ ἴῃ» Αἰσδοιδεῶξ -ὮῃἯῪὙΟ - 322 
Τμυταν ΒΙΌΪο. (ὙΒε) - - 2 
Τυγησετ Βδεογεὰ Ἠἰϊαίοῖυ -. “- -. ὦ 
Τυνοΐηδν Βίδ]6 Τγρέν - - - 22 
Ὅ ΒοοΙοσ Ροραϊαγ ΗἰΌ]ς ἤλτπποῦγ 22 
Ὑουηρ α Ομτγικὶ οὐ Ἠϊδῖου -ὀ - 2) 

“4 Μη γεοϊεϊγοί Ἰπμθθ - - κά 

ῬοΟΙΣΥ δά ἴδ γϑσωδ. 
Δυηοϊά᾽ κα Ῥοεῖβ - - - 8 
ΔΙΚιπ΄ α (τ. Βυι εἰδὴ Ροεῖν - - 8 
Β δι} } 65 (ΤΖοαηπ 4) Ῥοειίολϊ οσκ 59 
Βοάε᾽ε Βα!]δάα ίγσγουν Ἠεσοάοῖ: - 4 
Οδϊνοσγῖ Ν ἰδ δ ἀπ] - - δ 

ὰ Ῥιρυῖηα -ἕ͵, - 6 
ΕἸονσεῖ δῦ ἐπεὶς Κἰηάτοά ΤΒουριῖο " 
Οοἱωχλν 5 Ῥοοζην, ἢΠΠποἰταῖεὰ - 
1. Ἑ- 1μ᾽5 Ροδιῖς δ) 'ν ογκο - ἃ 
Πἰηποοά᾽ 6 Απιποϊοχία Οχοηιοηεὶδ- 18 
1 γτὰ σττηδηιςᾶ - - ὃ 
ΜαςδΌΪΑΥ᾽ [Ἀγ ΟΥ̓ Αποϊθηὶϊ Ἑοτος 14 
Μὲς Ποπλ)ά᾽» ΓΙ δὰ ἡ μοὺς 74 
Μοπιξογαοσγ᾽ ὃ ἘΌΡ Το - [Ἰ6 

ἐπ] Ἡγιῶῶβ - 18 
Μοοτο'» Ῥοοέίοδ) ΤΣ οτκα - - 16 

“ [μιὰ ἩοοΝἢ - - « 16 
{ [γὶ8} Μοϊοσΐοθο - - - 16 
““.δοηβιπηὰ Βαλα -ῷἴοὸἃο - 16 

Ἐδακάθ᾽ε δ ἰὴ Ῥαγδάϊμο - - 18 
ϑδρδκάρθατε, ὉΥ Βον)ογ - - Ὁ 
ΒοΌΙΠΟγ" Ροείϊςα] ογκ - “- 3] 

4“ Βτίεἰθ Ῥοοῖ -ὀὨ “- . 21 
ὙΒοΟΣΏδΟΣ δ βεδβοῦϑβ, ἰδ ταῖεὰ - 25 

Ῥοιλεῖοαὶ] ἘΘΟΏΟΣΩΥ͂ δοιὰ 

Μαιτοῖο (Μ| π5.}) Οσονοσβδζίοσι 
Ῥακχεςε 

- ὦ 
ΜοδοογΕπεριδβεεσίη κῶς Α τε ιϊεεξησφὶ 
Ονεπ΄ κα Ἰεςτγεξοῦ Οοτρ Απδίϊοτων 1 1] 
Ουτν (ῸΔ] Εἰεϊ46 δ ον αρε Ῥιε 

ὡς ἴῃ 

ἢ 
οἵ ἰοδάοιθειην 

Ῥογεῖγὰ οὨ Ῥοϊασγί" δα 1, ὶ ἐξ 
Ῥοϑοἢε)"» ΕἸεπνεπ οἵ ἢ ῥεῖ. 
ῬΔΜΠρο᾽ο ΕΟ] οἵ Οὐογανναιι, ἅδε 

“4 Μιπηοιαὶ 
κι συΐϊάε τὸ ϑεδϊοκν Ἔ 

Ῥογυίϊοοκ᾽ο Οδοὶ 
Ῥόονε] πὶ οἵἁἉΥΤ οὐἱάο 
Βδιωεε το αΉΤΕΥ τε 
Βίφδσ ̓  προ ὕβαι 
Ταῖο οἰ Μαϊοτέδια 
τ ἘΝῚ ἘΠοεῖσς, Τεϊεκτδρὴ - 

ΒΌΣΑΙ Βρογχῖα. 

Βακογ Ηἰδε κυὰ Ἠοαπὰ ἐπ 
Βεσκοὶον 8 πυροῖς ΝΣ 
Βιαιμε᾽υ ιςὨοδ αν. οἵ δροξκῖ 
(εςὶ 5 ΒέρὈ]ς ὕσλζιίίος - 

“. Ἡρεογὰο οὕτδο (ἢδες 
“-“. ϑιυάξεειωῃ .- - 

Τῆς Οείοκοιῖ Εἰοϊὰ - - 
αν Ὁ Ρὶϑοκιοεὶὰ) Τοιόσαμες 
Ἐρβεζωεσα Οἱ Λοκίίορς - 
Ἧς Ν ΟΕ ΘΓ θὲ ΒΕΙΒΊ ΘΕ, 

πῖον 
Το Ἡπεῖιος βλάπτον 
1] Ἠϊαῖϊδ οὔ “ὶ 
Ῥοςκεῖ βδοά ἴδο νι 
Ῥγδοῖίοα) Ηοεβειλλθεοίρο 
Ἐϊοδασάρλου᾽» Ἠογοειδποπὶρ 
δΒιαῦϊο Ταὶκ δοὰ Τὺ ἘΔΙν - 
διορβοζσωρε Οὐ 1.»ο Οτογμοπενὰ 
Τα διυά, ον Ῥγαςεὶς αὶ Ρασροδϑο -. 

ΣΕΥ 

Θ ὦ ὦ σ᾽ ἡ» «ὦ «ἡ δὶ ὦν δι δ. ὦ, ῥΦ 

" μι μ"ω 

Θιιῶςφοω 

δου νΥ ἈΠ οάλοῖχιθ, ὥεο. 
Οδολ5 διδιὲς Ῥεδοῖΐοθ - 

"4 Βιυά διὰ - - 
Ηπηιίηρ Ριεά (ΤΊ) - - 
Μι]|68᾽6 ογοε-  Βυεὶ - 

“. (κ᾿ 16 ἢοτιδε᾽ οοἱ - 
Ῥοςκεῖ δι ἴθ διὰ. - «- 
Ῥτωεῖ!οδ) ἀρ  αμεμροννὴ ὁ - 
Εϊοδδαν. ϑοη ὁ Ηογοειοδοδδὶρ 
ΒιῖΔ0].ς ΤὰΙκ βηοὺ Τδθϊο Τα, - 
διοὰ (ΤῊΦ) - - 
Τουλίξο ΤΏ ὈοΚΥ- - - 

Ὑδὲε οτϑο -- ΔΛ 41.4.4! όσα 

νογοκοα απὰ Ττανολα. 
ΑἸϊετ 5 Ὦδδα κεὰ - 
Βοαϊηθυ Υδυδοὶ οἵ Ῥιεάτωσες 
Βαλε Ἅ δηῤοεγιθσο ἰὼ Οεγ οι 
Βειτον" (ὉοδΕίποεϊαλ, ΤΟΌΣ - 
Βαυῖδ' Αἰτιςβὸ Ττατοὶο - 
Βυγίου» Μεύϊηδ δῃὰ Μοίτᾶ - 
(δε αἰο ὁ ΤΌγιεν δηά στεέεςο 
Ὧς Ουειϊηε πανὶ 
Ὠαθεεγ ὁ δουγδδὶ οὐ ἰδὲ ᾿ᾺΝ 
Ἑοιδρδ - - 

Ἐεγχαλοῦ"» ΓΝ Τελτοῖς - 
Ἑοτεαῖοτ᾽ε δι δ] 18 ΝΟΓΌΥ 
Οἰγομ γεν ΡΠ ρρίθεϑ - - 
Οτεχκογονίυ δ᾽ (γα -ἃ. - 
Ἠ 16 Τ τανε ἰπὶ διθοτὶα - 

{Ξ.ϑβ., 4ΙὩΜἩ ΜΝ νϑ " 4Ἡ᾿)}ν93 τ᾽ 

Ὁ ὡ 

Ἃ Φ ΨΦ ὦ ὦ 55 Θὲ 8 ῃ--- 

3 
. 
3 

23 
2 
ὃ 
8 
ϑ 
2 

Ξ5 
[] 
Ὡ- 
1.5 

ὄ 
ΣΛΕΤΡῸ Βεϊεὶ. ἐἐτε  τβα τν - - " Βεδεϊβιτιοσ. ρὲ ὁ ἐὐθβαυο πὴ μὲ εὶ ἠδ Ὲ ἶ 
ἴπτο᾽ εα Ὠἰειϊιί Δ ΆΤΥ οὐ Ατῖλ - - 29 Φ - ὃ ᾿ Α Ὁευοῖρτ'α Ὠοτηδοίίς ἘΞΟΏΟΤΩΥ Σ 2 ἢ πρλαε ἈΡΡν δ 5 κτίςα!εστο ὲ Ἵ ταν ΠῚ ΝΣ ὃν δ ρϑθν 1:8 ;᾿ Ἡ παν "Ν 

)οάά" Ἐοοὲ οἵἴἤ ΙΠοπάοα. - υςΒ σμίδεοο ἀξυλιεόην 18 
Βοϊκῖουδ δὲ ΜΟτΔῚ  οσ Κα. Οτερ᾿ 5 ῬΟλΙτι Δ] ἀπὸ πορίαὶ Ἑφδαγο 8 Ἧς λῃά Οδδθεῖ᾽ ὁ γ ἃ Ταὶϊνεὶ 22 

Δὰν Ἠρογυετί - 19 1διορα Νοῖρδ οἵδ Ὑγλνυοιϊεσ - 23 Ηρ εκ Α πδΊΓΔΙ Δ τε: - 
Αὐτον ταὶ ὃ σερτ. Ῥὶεῖξ. οἵ ΒῖδΙ6. ἃ Μ' Οὐ ]οολ'  Οεορ. βέλειοι ἄς. Ὁιεῖ. κ4 Ἡυπνο ἀκ Ααδρεεῖο οὐ Ναῖασθ - 19 
Βιοοπιδει  Οτεοκ Ἰεαΐδτησι. - 4 « Ὀἰςοκτίοηατυ οἵ Οὐπάμεγος 14 Ἡουϊοδίπεοι᾽» Αὐγιεδὰ Ἐσριοτδῆου 33 

“ Απποϊδιο» ΟὉ ἄἀθ. - ὁ 4 ζοῆῦοδ - - 23 ὁ απθθϑοῦ  (δοδόϑ- - - - Ὁ 
Βοήθ᾽» Βατιρίος ἰμεοῖατεθ -ἃἝ, - ὁ Μαετζοεῖ"» Ῥο εἶς 8) ἘΞΣΌΠΟΤΗΥ - - 1} Κευμαγάν Εδοίετῃ Τοῦν - " 
Οὐ νοσῖυ ΥΠεἾν ΜΔΩῸΔΙ - σ΄ δ ἩΗϊοκατάς Οα Ῥορτϊδιίον ἃ (ἀρ Α] 1Ὲ δ οττλδππ δῖ. ἀδϑλωυτὰ. - - ὦ 
(Ἰονς ΠΑ - - - - - 18 Τεροῦθοτμλὶ Η υδδίλῃ Βιλίίοιι δ - 2] 1μαϊη κα ΝΟΥΥΓΆΥ - -Ψ᾿" 
Οοπνθεέλγο δ ἙπαΑγΒ πιὸ τὸ - δ ΜΔ ο  Ῥοραϊαν Ταῦ - - 24 “4 Νοῖρα οὔ β Ττατεῖεν. - Ε-} 
Οσηγθόλτο πα ΠΕΣ αϑδι. δὰ) ὃ " Ἰατοὶκ δξ θα Ἅεο κεοδέεν - ἐπ 
Ὁκ!οκ υπιέδῖς ἱἴὰ - ἀτγγαῖ οί. ὯΔ - - - 
Πείφηςν οἱ Επἐρδο ΑΝ - ς 7 ΤἼμὲ Βοεϊεῶοοα ἴὩ ἘΘΏΕΣΔῚ Μομα 4 Ζαυ.)ν οἵ Ναίδὶ - - Ὁ 
Ὅρπρτου Ὁ πο ΑΡοΣΑΙΣρΩῸ - Ἰ δᾶ Μωοιμοχωδεῖοξ. Ἐπ ΝΑ Κα ΝΑ ἐτορθν μδῖ - - μὰ Ι 
θνε μηδ - - - " ἤδη [ΠῚ - - Ι 
ΝΣ Ὀπαμηϊες (ὕηὲ) - - - 19 ΑταροΙ ὙΕΙΣΕΟΙΘΕΊΟΗΙ ῬΈΝΑΥΘ. τοῦ 8 Μσπίκιικ Κατα ἀπά Ετεετοσστο - }5Ὁ 
Ἑαίροε οὐ ἔα - - 1 ὋΡ ΦΤΟΘΠΡΟΣ ρου ᾿ Ῥιείδετ᾽ιν Ψογλρὸ του ἴθς ὕδοσὰ ἢ 
Ἑησὶιρηππλπ᾿α Οτοοκ Οοπεογάδωο ἢ Βουγῆς ()η ἵπε δογενν Ῥγορεῖεῦ - ὁ ὥφοομά ἀϊο -:͵Θ - -Σ 
Ἐπα! βπιλη ῃ6ἢ ἀΟΠΔΙα Οοποονά. ἢ Βταπάθ' Ὀἰσμυπα οὐ Νοιειοο. ἃς, ὦ ξραιν βοῦν, ταὶ ἀνεάξε: τον 
Ἐχροτγιεῆςο οἵ [ὲἱΐο (186) - 19 [εοἴατεν ἢ Οτρδδίοί Βετα εἰ 4 Βοδιυεαγά'α Ναιταῖϊνε:Ὺ: - - τὸ 
ΟΘετιγόο . }9 Βεοιμμδηι μά ΠΟΌΛΒ᾽ 8 ἄδυτον μὴν ὄ Ὑνεἰά'α Ὁ οιιὰ δίλιον αὐτιὰ Γαδδάα .- 5 
Ἡδυτίποη α ἴἵ, ἰδδὶ οἵ 16 Ῥοιξε 8 (σευ Οἷνῃ} Ἐπεὶ ΕἸΘΕΕΤΙΘΕ Ω Ὅ εἴτ Αὐίεδλη ἢ δϑύετίδαν . 
Ἡοολ᾿ 1ἱροϊατον ο Ἐδείου Ὑεοκ 9 ε1 Δ Βεσμο' ϑΟφοϊοζχυ οἵ Ἄγημα, ἃς. Ἵ ὙΓΝεοΪετ ̓ν σάνε οἱ εν τοῖο - 54| 
Ἡογῆθ᾽  ἰπιγοάυοιϊον υὴν Ἐῦνι μη ρυυμὸν Ὁ ᾿" ἴα ὑππε ἘΕΙΟΤΠΣΗΥ «ἘΠ τὸ ͵ νιν ίοτςς᾽ α Βγαεῖ! ἃ λατο Τταδε 23 

“ ΑἸ γι ἀν τηοηὶ οἵ ὁ ἰώ - }0 ἈΓΆΘΟΛΥ κ ΝΟᾺ ὶ ΜΝ ἵν ἱῶφ λ σι" ὶ ρα 
“4,4. Οοπιυπίοδοϊ᾽ε (σπιρβηίοῃ 9 τ τῦτε ἢ ΠΟΠΕος οἵ Ρηγεῖοα) ἔοτοεβ ὃ ἀρτῶς ΚΕΒΕΒΕ Εερψα ᾿" 
ΦαΘη ὁ "ειτεή ᾿εαοη - .ὶι ὀτβοποῖ ὁ (ἘΦ 5 ΟἹ ΑΒΙΓΟΏΟΣΩΥ 

ἰδ»: ἡ Ἡραφελ τον αὶ τοὖϑ-. - ἸΣ Ἡοϊαπά α Μεηῖμὶ ΡΒΥΜΟΙΟΑῪ .- 9 νον οἵ Ἐϊοΐος. 
“Ἕ᾽ Ἰρκυεηάᾳ, Γ{ΠπΜδάοηδα 1] Ἡ στα Ρο] ἀκ’ ὃ Αερεςῖδ οἰ ΝαῖυΘ - ΙῸ Ατοοὶ δ Οακδοὶὰ - - 8 
“ Βίμίοιφ οὐ ΟΠ ΤΥ - 10 Οὐδ -Ἅ - - 10 [χὰ ὙΠΟ ἀρ δία τ .τἱ' 

“ετέπιν Τανοσγα Μ ογλα . πὰ Ἡδδι Οὐ Τισς - - «1 ΜΚ ουν δ Ἀ Ἐτυροιους -. 
Ἐυ,κ. ἢ ὁ ΟΟπατ ρ ων ΝΥ Ἐχοίκε- 1] Ἑεορ᾽α ΡΗδείκα οἵ Μεῖμον - -ἢὶ Βὶτ ἤοεν ἀδ (νϑεῖον .-. ὉὋ 
Καυιϊιῃαγίηφ Αβῃϊου 09 ᾿ιατάῃοτγ᾽ε Ομκδίηρι (γειορααϊδ: - 1" φε τσνκ ΤῊ Ποοῖοε ἅς, - - 2] 
Κδοϊκ᾽υ Ῥιςϊοτγίαὶ {ϑ{{π οἵ Ταῖδοῦ . 8 Μίδηνς οὐ Βοργοὐυοίος - - 4 ΤτΟΙΙ ΡΟ ' ἀγάθῷ - - « 8: 

, 



ΔΙΡΒαθα! ἀαἰαίσρας 

ΝΕ ΨΟΒΕΚΗ͂ ΑΝ ΝΕ ἘΔΦΙΤΙΟΝΑ͂ 
ῬΟΒΙΒΗΕΡ ΒΥ 

ΜΈββαϑ. ΠΌΟΌΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ἂνν ΠΟΝΟΜΑΝΞΚ, 

ῬΑΤΕΒΙΝΟΒΤΕΒ Βόονν, ΣΟΝΏΌΟΝ. 

Μοάοσῃ ΟΟΟΚΘΥΣΥ, ἴοΓ Ῥγίναίθ ἘΠ 1108, 
γτοἀυοοά ἴ0 8 ϑγαηΐοια οἵ Εδϑοῃ Ῥυϑδοίϊοθ ἴῃ ἃ 
ϑογίοϑ οὗ οδγοίυ"})Ἱυ-ἰϑο θα Βιϑοοὶρίθ, ἰὰ ποῖ 
ἴπο Ῥνϊποὶρ᾽οβ οὗ Βδγοι 1ουὶς δῃὰ οἵ ποῦ ὁτὶ- 
ποηΐ ὟΝ γι ἴοτθ δυο ὈΘΘῈ 88 τ} ]0 ἢ 88 Ῥοβϑί ὉΪ6 
ΔρΡΙΙοα δηὰ οχρἰδἰπθά. Βγ Ε11ΖΔ ΑΟΤΌΝ. 
ΝΕΝΪΥ του ϊδοὰ δηὰ τοῦ δηϊδυροὰ Βαϊ οι ; 
πἰῖῃ 8 Ρ]δἴϑϑ, οουπηργιδίηρ 27 ΕἸβυγοβ, δηὰ 
160 γοοαοσιιί5. ΞΕἶδρ. ὅνο. ρῥεῖοθ 7ὖ6. θα. 

ΑἸ]]θη.--Τὴ9 θελα 808 ἃ Νον Βουΐθ ἴοὸ 
1πᾶϊΔ: ΥΠῈ οἶμον Εγαρτηοηῖο δηὰ (]θδηΐῃ 
ἐπ 106 Εδοὶ. Βῃ Οδρίδιη Ὗ. ΑΙ ἘΝ, ἙΝ, 
Ἐ.Ε.8., ἄο., Αὐἰπον οὗ 746 Νανγαΐξϊυς οΥΓ ἐλδ 
Νίψον ἔσρεήον. Ὑ αἢ Μδρθ, Υ οοὰ Εηχταν- 
ἴηζ5, δηα Π] δ Γαι Ίοπ 1 (θα ἢ ΠΟρτΑΡΕΥ. 
3. νοΐδ, ροδὲ 8γο. 285. 

Ασᾶχο (Ε.)-- Μοίθοσοϊορίοαὶ Εἰββανγ8. ΒΥ 
ἘΒΑΝΟΙΒ ΑΒλθΟ. ὙΠ δὴ Ἰπἰγοἀυοίίοη ὈΥ 
Βδαου ΗΌΜΒΟΙΌΥ. Τυβηδἰαίθα ὑπᾶὸΡ [80 
Βυροτίϊοεπάεηῃοθοί [φυϊ.-(ΟἸοποὶ Ε'. ΒΑΒΙΝΕ, 
Β.Α., Ττυοδϑυσος θὰ ΚΡ... ὅνο. 186. 

δ ῬΟΡΌΪΑΣ ΑΔΙΤΟΠΟΙΩΥ. ἸΤσδῃδὶαἱθὰ δηὰ 
Ἑαϊοὰ ὈγΥ Αἀτμῖγαὶ Ἦ. Η. ὅμυτη, ον. ϑεο. 
Ἐ.5.; διὰ ΕΟΒΕΕΤ ἀμβανυ, Μ.., ΕΒ... 
Ιη πνο γοϊυμμοθ. Υοϊ. 1. ϑὅγο. υἱτἢ Ῥ]αίοϑ 
δηᾶ Υγοοάουῖε, 215. 

Ατδροδ 1ὐνοῦ οὗ Ὀἱδιϊσυἱομοὰ δοϊοπίλδο δέοι. 
Τγδηδίδίοα ΌΥ ἴη0 δεν. ΒΑΡῈΝ ῬΟΎΕΙΙ, 
ΜΑΑ.: Βρδγ- Αὐπλῖγαὶ Ἦ. Η. ΒΜΥΤΉ ; δυὰ 
Β. Οβάντ, Μ.Α. ὅτο. [{πἐλὸ γγεῖς. 

Αἰκίη. --- βοϊοοὶ ὝΟΥΚΒ οὗ (86 Βιϊ 88 
Ῥοεῖε, ἔγοπι Βϑῃ Φοπδοῦ ἴο Βοαδίϊθ. ὙΠ ἢ 
Βιορτδρὶοδὶ δηὰ Οὐῖοδὶ Ῥτοίδοθθ ὉῪ Ὧν. 
ΑΙΚΙΝ. Νὲν Βαϊθοη, ν Βυρρίοπιοπὶ ἘΥ 
ΤΟΥ ΑΙΚΙΝ ; οοποιδιϊηρ οἱ Δ ἀϊ πο η 8) ϑο]θος 
[ἰοΠ}8 ἔγοσῃ τὩοἵῸ σοοδηῦ Ῥοοῖδβ. ὅγνο. ρεῖοο 189. 

Αππιο]ὰ.--ΡΟΟΒ. ΒΥ Μαϊπον Ασμο]ὰ. 
Βεοοπαὰ Βαάϊίιοη οὗ ἴπΠ6 ἔέ δεγίεα. Ἐορ. 
8νο. ρῥγίοϑ ὅ8. θα. 

ΑΥΠΟΪ4.-- ΡΟΘ 58. ΒΡ Ναϊμο ΑΥΠΟΪ]ἀ. 
βοοοηα βοσγῖοσ, δυουῖΐ ομϑ- [Ὠιγὰ πον ; [Π6 γοδὶ 
ΒΏΔΙΙΥ βοϊοοιϊδα ἔργου ἴΠ6 Ὑ οἰαπηοθ οὗ 1849 δὰ 
1862, πον τι μάσαυγσῃ. ΕῸΡ. 870. ἈΓΣΊΟΘ ὅθ. 

ΑὙπο]α.---ΟΑΚΗ6]ἃ ; ΟΥ, ΕΘ] ΒὮΪΡ ἰῃ 189 
Ἐδοὶ.Ό Βγ Ὗ. ἢ. ΑΒ νου, 1ϑυνομδηῦ 
ὅδϑι8 οριπιθηΐ, Βοηραὶ Ναίϊνο [Ιηΐβηίγυ. 
ϑοοοπα ΗΕ ἀἰξίοῃ. 2. νοἱβ. ροϑῦ ὅνο. ὑτιοὸ 218. 

Ατποῖϊ.-- Οη 1.6 Βιηο 6 1688 ΕἾΤΘ- Ὁ]Δ06, 
ΟΣ που σαν, δηα ΟἿΠΟΡ πποδηβ, οἷα δηὰ 
ΠΟΥ, οὗ οδίδὶηὶηρς Ηολ Πα] ὙΝ δ γπι ἢ δηά 
Μορεδίοη. ΒΥ ΝΕΙ; ΑἈνοτι, Μ.Ὁ. ΕΒ 3. 
Ε6.85, Αὐΐδον οἵ 746 δίονιονίς οὐ Ῥλγείο, 
ἄο. 8ὅνο. 69. 

Αὐτονβιίίῃ. --α ΟὉΘΟρΡΥΘΡὗο81] Ὁ ϊ10- 
ΠΙΟΏΔΥΥ οὗ ἴπ6 ΗΟοΪΥ ϑονιρίιγοθ : [πο αϊηρ 
8]δὸ Νοίϊοϑϑ οἵ ἴ:6ὸ ΟΠ ΡΊδοεϑ δηα Ῥϑορὶθ 
τηδηςοπϑα ἰῃ 106 ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Α. Β. ἰδὸ 
Ἐον. Α. ΑΒΒΟΎΒΜΙΤΗ, Μ.Α., Ἰαῖο Ουταΐο οὗ 
ὙΥ ΜΙ οδΒυγοῖ, ὅδ]ορ. ὅγο. ῥγίοο 1δὅ58. 

Απβιΐη.-- ΟΘΙΤΏΔΩΥ ἴγοιῃ 1700 ἰο 1814; 
Οτ, Κβκοίοιιθα οἵ ἀθγτηδη 1,106 ἔγοπι [ὁ ΠΘΟΔΥ 
οὔτε Ετηρίτο ἰο ὑπο Εχρυϊδίοη οὔ [πὸ ΕὙΘΒΟἢ,, 
ΒΥ Μτο. ΑΥΒΤΙΝ. Ῥοεῖ ὅγο. ὑσίοο 126. 

Φοδηηα Β611116᾽5 Ὀγδιηδίΐο δηὰ Ῥοθίΐοαὶ 
ὝοΡΚβ, σοιμῃρ]οῖο ἱἰπ Ομο γοϊυμηο: Οὐοι- 
Ῥτιδίησ {πὸ ΡΊδγβ οὗ {{π Ῥδϑϑίοῃβ, Μ1906]}]4- 
ὩδοΟῦδ Ὠγτδιηδθ, Μοίγιοδὶ ἱοροπάδ, Εὐριοὶνθ 
Ῥίθοθθ, δηὰ Αἤδὶ γα Βδοθβ. ϑοοοῃα Βαϊιίομ, 
ἱποιυι απ 86 τὸν [ἴ οὗ Φοδηπα Β41}}16; 
ἩΠῚ ῬοΣίΓαΙς δηὰ Ὑ᾽ρηοῖθ. βαᾳυδρο ογοῦσι 
ϑ8γνο. 216. οἱοῖῃι; οσ 439. τῶόογσοοοο ὉγΥ Ηδγάδυ. 

ΒαΚΟΥ.--- ΕἸΣ Ὑθαγθ' ῬδμἀοΥησ8 ἴῃ 
Οογίοθ. Βυ 8. ΥΥ. ΒΑκκε, ἔβα. Νὰ 
Ὁ οο]ουγοα Ῥ]αῖο5. ὅγο. ρῥγίοο 166. 

Βαῖοσ.- 9 Βἰῆο δὰ [9 Ἡουπὰ ἰῃ ΟΟΥΟΣ. 
Βγ 8. ΥΥ. ΒΑκκβ, βρᾳ: Υὐπ ἢ οοϊουγοὰ 
ΡΙαίθβ δηὰ Υοοάσιϊθ. 8νο, ῥγῖοθ 146. 

Βαυίῃ. -- Τγανθ}]8Β δηὰ Ὁ Βοουουῖθ8 ἴῃ 
Αὔἴοδβ. ΒΥ ἢν. ΒΑβτη. ἢ Μᾶρϑ δὰ 
ΠΙυδίτδιοπθ. Οὐοταργίδιηρ Φουγπουθ ἔτῸπὶ 
Ττὶροὶὶ το Κουκα ; ἔγουι Κουκα ἴο Υοἷδ, [0 
Οδρ αὶ οἵ Αἀδπιανγα, δὰ Ὁδοκ; ἰο Καποπι, 
ἈΟΟΟΠΙΡΘΏΥ ἃ 8] νο- Ἠυπιίηρ Εχρθϑαϊιίοη 
ίο Μυδρο; δπ [18 Φουγηοῦ ἴο δηὰ Βοβί- 
ἄδησο ἰη Βαρίγπιο. Αἶδο, 8 Φουγηου ἴγοτῃ 
Ἑουκα ἴο Τμπδυοσίοο ; Βοοιίάσποθ τὴ Τ1ηλ"- 
Ὀυεῖοο ; διὰ Φουγηου Ὀδοῖκ ἰο Κουκα. 

[1πὲὲ26 »γε::. 



4 ΝΕ ΜΟΒΕΗ͂ νυ ΝΕῪ ἘΘΙΤΊΙΟΝΒ 

Βαγἄοη δ Ατί οὗ γαϊυϊηρ Ἐθηΐβ δπὰ 
ΤΉ ]αροθ, πα Τηδη ̓ 5 ΒἸρ)ὺ οὗ Εἰπίοτίηρ δὰ 
Θυϊιηρ ΕἌΓΠΙΒ, Θχ ρ]δἰ θα ΟΥ̓ ΒΟΥ Γ8] ϑ'ρθοὶ- 
γηθη8 οἱ γαϊυδιίοηβ; σις Εδτηανῖδ οα 1Π6 
Ουλεϊναϊίοπ ρυγϑυοὰ οα 805 ἴῃ αἰδογθηῦ 
Βιζυδίῖοπδ. Αἀδρίοα ἴο {π6 ὕθ οὗ [αἀ- 
Ἰογάβ, ᾿δπα- Αρθηΐίβ, Αρργδίβουβ, ΕΔΥΤΩΘΓΒ, 
διὰ Τοηδηΐβ.Ό. Νον Εἀϊτοη ; οογεθοῖθα δὰ 
του 364 ὈΥ ΦΟῊΝ ὨΟΝΑΙΌΒΟΝ, ὅγο. 109. δα. 

ΒΟΥΚΘΙΘΥ. - ΘΙ ΒΟΘΠΟ65 οὗ ἃ Ἡπυηΐ8- 
τδη. ΒΥ [0 Ηομπουγαῦϊο ΟἸΠΑΝΤΙΕΥ Ε'. 
ΒΕΒΚΕΙΕΥ. ΜῈ Εουν ΕΟ ηρ5 ὈὉΥ Φομη 
1 ο ἢ. 8ζγο. ῥτῖοο 149. 

ΒΙΔΟΙΚ 5 Ῥχγδοίΐζοαὶ Τγθαῖϊθθ οἡ ΒΥΘΜ] ΚΡ, 
Βαβοὰ οὐ ΟΠοιηΐοδὶ δη ἃ Ἐδομοιηῖοδὶ Ῥυιποὶ- 

1θὸ8: ὙΠ Εὐγτηυΐ ἴον Ρυῦ]ϊο Βνοννοσ, δα 
πϑίγυσοηβ ἴοῦ Ῥγίναίθ Εδηλ! θα. ΝΟ 

Ἑαϊίοη, ψι Ααἀαϊδίοης, ὅνο. 1058. 6α, 

ΒΙαἶπθ᾽5 ΕΠογοϊορθαΐα οὗ Βυ͵αὶ ϑροχίβ; 
Οὗ, 8 οσοιηροίθ ᾿Αοοοιηΐ, Η]δἴονοαὶ, Ῥγδα- 
(1ο], δηὰ ])οϑογὶρίϊνο, οἱ Ἐυπείηρ, δ]ιοοί!ηρ, 
ΕΠδΠΐηρ, δοίηρ, δηα οἴλὸν ΕἸοΙὰ ϑροτίβ δῃὰ 
Αὐπ]οῖο Αππυϑοιηθηΐθ οἱ }190 ὑγϑϑοηῦ ἀδΥ. 
Νον Ἑαϊίίοη : Το Ἠπυηίίηρ, Βαοίηρ, δηὰ 
81} γοϊαίίνθ ἰο Ἠογδοθ δῃηὰ Ἠοσβοιῃδιβΐρ, 
ΤοΟΥβεἃ ὉΥ ΗΆΠΕΥ ἨΗΙΈΕΟΥΕΒ; ϑμοοίϊηρς 
αῃα ΕἸβ)ηρ ΌὉΥ ΕΡΗΈΜΕΒΑ ; δῃᾶ Οουγείηρ 
ὉΥ Μη. Α. ἀπαηλαμ. ΝΠ ὑρνατάθ οὗ 
600 ΥΘοοάοιϊδΒ. ϑὅνο. ρτίςοο ὅ0κ. ι41{-Ὀουπά. 

ΒΙαἰγ ΒΒ ΟἸΤΟΙ σ᾽ ορίοαὶ] δηα ἨἩϊβίοσϊοαὶ 
ΤΔΌΪοθ, ἴσοπι (ἢ Ογοδίϊοη (0 ἐΐθ ρῥγοβοηῦ 
[9 : ὙΠ Αἀάϊεῖοπϑ δπα Οογγθούϊομβ ἔσο τὶ 
{πΠ6 τηοβῦ δι ποηιὶο ὙΥ̓ΥΙΈΘΓΒ ; ἱποϊααϊηρ [ἢ6 
Οοτηρυζαίϊοη οἵ 80. Ῥαιι], 88 σοπποούϊηρ {86 
Ῥογοα ἴσοι 0 Εἰχοάθ ἴο ὑϊιθ ἼθΩρ]θ. 
Ὁ πάον (μα τον βϑίοη οὗ ὅϑ:ν ΗΈΝΕΥ ΕἾ,118, 
ΚΑ. Ιιρογία] ϑνο. 315, θὰ. ἢ] [-πιοσόοοο. 

ΒΙοοιμΠδ6]ὰ. --- ΤῊΘ Ὕατθοῖκ Τοβἰδμηθηΐ, 
ὙΠῸ οορίουβ ΕἸ ρ] 88} Νοίθβ, ΟΥἱῦιοαὶ, ῬῊ}- 
Ἰοϊορίοδὶ, δῃὰ -ὑχρίαηδίονυ. ἘΠ βρϑοίβ 
δαδρίεδα ἴο {116 τι80 οὗἩ Τ])θοϊορίοαὶ διυάρηΐε 
δ Μιηϊδίοσβ. ΒΥ ἴπ0 ον. 8. Τὶ Βιοον- 
ῬΙΕΙ, Ὠ.Ὁ., 5.4. Νιπίὰ Ἐαϊίοτ, τονἱϑοα 
{Ὠγουρδοῦ; νι Ὅν. Β]οοτι ἤο] 6. ϑινρρίε- 
μισπίαγν “πηοίαίοηδ Ἱποογροσγϑίθα 2). γο]β. 
8γο. πιὰ Μδρ, ὑτῖοο 92. 88. 

ΒΙοοΙἢΘ614.---ΟὉ11659 δηἃ βομοο] αὙΘ6Κ 
οδίδπιομτ: 1} Ὀσιοῦ ΕἸ Ρ 8} Ν οῖοδ, ΟΠ οΗ͂Ὺ 
ῬΒΠ]ΟΙοσῖοα] δηὰ Εὐχρ δηδίουῦυυ, δϑρθοίβ!!ν 
(οτιποὰ [ὉΣ 80 ἴῃ σοιίορου δηα {10 ῬαΌ]1Ο 
ϑοθμοο!]Β. ΒΚ {Π|ὸ Βον. 8. Τ. ΒΙΟΟΜΈΙΕΣΡ, 
.Ὁ., ΕΞ... βενθῦ ἀνὰ σῆφαρεν Ἑαϊοη, 
ἱταρτγουθα ; πιῇ Μδρ δηὰ Ἰπᾶάσοχ. Εορ. ὅτνο. 
Ῥτῖςο 79. θα. 

Ὁγ, ΒΙοοσηβϑὰ᾽ 5 0011659 διὰ βοδοοὶ Σιοσὶ- 
00. ἴο ἴῃ9 ατοοκ  δϊαπιθηί. ΕῸΡ. ὅτο, 
ῬΥΊσΘ 109. θά. 

Βοᾶθ.--ΤῊΘθ ΑὈΒΘη06 οὗ Ῥγθοϊβίοι ἰῃ 188 
Ἐογιαυϊαυὶθθ οὗ 1.6 Οδυγο οὔ Ἐπρίδπά 
Βοτιρύαγαὶ! δηὰ ϑ11080]6 ἴο ἃ ϑίδίο οὗ Ργοῦδ- 
(οη : Βοίηρ {πὸ βδαπρίοη ζοοίμγος ἴον 1858. 
ΒΥ 19 Βον. ᾧ. Ε. ΒΟΡΕῈ, Μ.Α,, Βϑοίον οὗ 
ἊΝ οϑύννοὶ!, δηα Ἰαὶθ ϑυυάοηΐ οὗ Ομ γὶδὲὶ ΟΒυχοῖ, 
Οχίογσα, ὅτο. 85. 

Βοάᾶο.---Βα]]Δὰ8 ἔγοπι Ἡθγοάδοΐαβ: 11 
80 [ηἰτοἀυοίουῦ Ῥοθπι. ΒΥ {116 ον. 7. Ε.. 
Βορῃ, Μ Α., ἰαΐο δευάσπί οὗἩ Οἠγίδι ΟΠ νοΐ. 
Βοοοπὰ Εαἰκίοπ, τ ῖ} ΟΡ δα! τοῦδ] ΡΙθοο8. 
1θτηο. Ῥγῖςο 78. 

ΒοῦΣΙΘ.--αΑ Τυθαιΐβθ οἢ [06 ϑδίθδιι ἘΠῚ - 
Εἰπο, ἴῃ ἰϊ8 Αρμ]ἰοδίϊοη ἴο Μίπθο, Μ|1])15, 
ϑίθαπι Νανίραίίοη, δηὰ Βαίϊπαγβ1 ΒΥ (ὁ 
Ανιϊϑαη ΟἸαῦυ. Βαϊίοα Ὀγ ΦΌΗΝ Βοῦβκχε, ΟΕ. 
Νον ΕἙαϊοπ; υὶῦὰ 88 β[661] Ρ]οἴοβ δα 3.49 
Ὑγοοά Επρτανίηρα. 410. ῥγῖοα 278. 

Βουχῃδ.--Α Ττϑαίϊδθ οἢ [06 ΒΟΙΘῊῪ Ῥτο- 
Ρ6ΙΙον: ἢ νάρίουβ ϑυρροδίϊοπβ οὗ 1πτὰ- 
τονοιηθηί. ΒΥ ΦΟΗΝ ΒΟΥΒΝΕ, ΟΕ. Νον 
αἰτίοπ, ᾿μογοι  Υ γον βοα δηα οογγθοίθα. 

Ὕντ 20 ἰαγρο ΡΙαἴθβ δηὰ πυπιοῦουδ Ἦ οοά- 
ουΐϑ. ἀ4ϊο. ὑγΐίοθ 888. 

Βτιδηᾶθ.--Α Ὁϊου δεν οὗ Βοίθῃοθ, Γὐὐξοσα- 
ἴυγο, διὰ Ατὸ: Οὐοιηργιδίηρ [}ὲὰ Ηιδῖοσῃ, 
Ῥοβοσίριίου, δηά ϑοίθηθο υίποῖρ]δ9 οὗ 
ΟΥΟΡῚ Βγδηοῦ οὐ Ἠιχπιδὴ Κποσ]οᾶρε; σῖτῖἢ 
{10 Τονίναϊϊοη δηα 1)αβηϊ οι οὗ 811 :)|ν8 
ΠΟ ΥΙὴ8 ἴθ ΟὍΠΟΡΆΙ ὕθο6. Βαϊϊοὰ ὃν ὙΥ. Τ. 
ΒΒΑΝΘΕ, ΕΞΒ.Β.1.. δηὰ Εἰ. ; δαϑιϑδίϑθα Ὁγν τσ. 
Φ. σαῦνιν. Τ|ι6 Τῆϊναὰ Ἑαϊίο, γχουϊοθὰ 
Δα οοτγτροίδα ; ἱποϊυάίηρ ἃ ϑυρρίοτασσξ, δὰ 
πυτηθτοιβ γοοαοαΐθ. ἄὅνο. θ08. 

Ῥγοΐθβϑουῦ: ΒΓΔ 65 ᾿ΘοἴΠγ08 Ο ΟΥ̓ ΔΩΪο 
ΟἸου ἸβίυΥ, δ8 δρρὶιθϑὰ ἴο Μαῃηιῃίδείΐυχεο, 
ἱποϊυάιης γοίηρ, ΒΙΘδοϊηρσ, Οδ]οο- Ῥυλπΐ- 
ὅν, διμοτ- Μαπυίδοίασο, ἴπΠ6 Ῥγϑδογνυδίλου 
οἵ Υοοά, Ταπηίηρ, ἄοσ. αεἰνογθα Ὀδίοσε ἐπ 
Μεπιθοτ οὗ 6 ΒογΔ] [50 τυοη. Α 
ΟΥ̓ ῬΟΓΙΏ ΒΒΊ 00. ἔγομι (ἢ 1,υϑοϊυγοσ δ Νοῖεϑ ὃν 
7. ΘΟΟΡΕΕΕΝ, Μ.Β. Ἐρρ. 8νο. τι ΨΥ οοα- 
ουΐϑ, ῬΥῖςο 78. 6α, 

ΒΥΘΤΘΥ.--Αἢ Αἰ185 οὗ ΗἰδίΟΥΥ δηὰ (4 6ο- 
ΒΤΆΡΠΥ, ἔγοπι [10 Οοπιμθποοιηθηῦ οὔ δε 
ΟἸινιϑεδη ἶσα ἴο {Π|ὸ Ῥγοδοηῖ ΤῚπιθ : (οσ- 
ῬΥϊδιηρς 8 βθτῖοβ οὗἩἨ διχίθοι οοἰοασθα ἈΣ 1.8, 
διτδηροά ἰπ ΟΠ γοπο]ορίοδὶ Ογάθρ, πὶ τ 1 }}Ὸτι-- 
ἰγαῖῦῶτο Μοχηοίγβ, ΒΥ ἴο ον. . 8. ΒΕ τ δα 
ΜΑΑ., Ῥχοίδεβουῦ. οἵ Ἐπρι θη ΗϊβίοσΥ δσυ. 
Ιλιοναΐατο, δπα δῖ 1 οΐυσοῦ ἰπ ἈΓοονν 
ἩϊβίοτΥ ἴῃ ᾿Κἰηρ᾽5. ΟΟ]]οσο, Π᾿ομάου. .ἘᾺ 
Μδρβ σοτιριοᾶ ἀπ δηρτανοὰ ὃν }Σ. ἍΝ οἹλεν, 
ἘΠ|1.6.5. Βογαὶ ὅνο. 129. θά. δ). ὈΟιχυνὰ. 

Βγοάϊΐθ. -- Ῥαγοο]ορ 81 Τηαυϊτίθα, ἔπ 
Βογὶοβ οὐ Εκβαυβ ἱπιοηάθα τὸ Π]υδῖταιτϊτεο τὸ 
Ιπῆυθηοο οὗ πὸ Ῥηγϑίοδὶ Οτζδηίϊξαῖογχ ς-, 
116 Μοηίδὶ δου ο8. ΒΥ δὶν ΒΕΧΖΑ ναχ- τ 
ΒΈΟΡΙΕ, Βατὶ. Τρϊγὰ το. Εορν. ψοα ες 

τ΄ αν. 



πν τον πὰ τα τοι “-- π Ξ 

Θαλ Ὡτππὸ τα ὸν 
νη ὦ 

᾿αροδαν-:ο. πτοσπεαπαιστν 

ΒΙΟΌΡὨΔΙ ἀπ ΒουίΉ.--- ΑἸ] γ(Ἷ0 8] ΥΊΙΘΤ 
οὔ διγ 1982. Νοιννίομ᾽  "ΓΙποὶ Δ. ΒΥ ΗΕΝΈΥ 
Τοπὺ Βεούυοηαν, Εὶὰκ 5., Μοηιῦον οἵ {116 
Ναϊοηδὶ ποι οὗ Εγβδηθθ δηὰ οἵ {ἰϊ6 
Ἐοταὶ Ασδάθην οὐ Ναρίοβ; διὰ αὶ Φ. οῦυτῃ, 
Β.Α., Ἑε]ον οὗ 8ι. Ῥοίογ᾽ 8 ΟΟΙΙορο, Οδσὰ- 
Ὀτιάρσθ. ὅνο. ῥγῖος 145. 

Βυοκί ἢ ΔΠ).--- Αἀἰο  ΟΡΥΔΡὮΥ οὗἁ δα 68 
5:1 ΒΟ ρῆδηῃ : Γ[πο]υαηρ ἢ18 γα ίθ8, 
Τγατοὶθ, Δανοηίυγοβ, ϑρδουϊείϊοηδ, διι0- 
Θο 5565, 8: ΕΔΙΠΓθβ, ἴοιεν δηὰ (61 {ΠΠ }}Ὺ 
πϑισαϊρα , τἰῖ ΟΠαεγδοϊογιϑιὶς Βκοίοϊιοβ οἵ 
ῬΟΌ]ο Μϑη ν ἢ Ποῖ 6 886 ἢ86α μογξοῃδὶ 
ἱπίογοουγαθ ἀυτίηρ 8. ρουϊοα οὗ πόσο {ἰδῃ 
ΕἸΩΥ Ὑθανβ. Ὑ]8. 1. ἀπὰ 1]. ροδὺ 8το. 2]6. 

5." 019.111. Δῃα ΙΥ͂,, οἀ!οα Ὁγ {π6 ΑΌΓΠ]ΠΙοτ᾿ 8 
ϑοη δηα σουμρ]ουϊης {Π|6 ΤΟΤΕ, τὸ ργοραγίπς 
ἴον Ρυ] ποδί οι. 

Β.]]. -- ΤῊῈ9 Μαΐοσθαὶ Μαπαροιηθηὶ οὗ 
ΟἸ]άγεθ ἴῃ Ηρα δηὰ Ὠ ϊϑοβδο. ΒΥ 
Τ. Βυι, Μ.0., Μοιδεῦ οὗ {πὸ Βογαὶ 
ΟΟἸ]ορο οἵ Ῥμγδὶοὶδ 8 ; ἰΟΥΙΉΘΥΪΥ ῬΠγβο Δ ἢ- 
ἈσσουοῆουΡ ἴο [η9 ΕἸΠΘΌΘΥΥ ΜιανἜΥΥ 
Ιηϑτυϊοη. Νεν Βαϊο. ΒΡ. ὅνο. ὅ5. 

Ὧν. Τ. Β.1}}} Ἠϊηΐδ ἴο ΜΠΟΪΌΘΣΕΒ οἱ ἴπ6 ΝΑ αρ6- 
τηδηῦ οὗ {πεῖς Η δ ἢ} ἀυγίηρ ἴἸι6 Ῥογίοα οὗ 
ῬτοσηδΏΟΥ δηα ἴῃ ἔΠ9 γίηρ-ὶη Βοοια : ΓΕ 
Δ Εχροδιυτσο οἵ Ρορυϊᾶν Εστοῦδ 'ῃ οοπηθχίοῃ 
ΓΛ} (080 δ ͵ εοία, ἄο. ; δηὰ ΗϊηϊΒ ὕρὺπ 
Νυγεοῖησ. Νον Βαϊοη,. ἘδρΡ. 8νο. ὅϑ9. 

ΒΌΠΒΘΩ. -- ΟΣ 5 δηἑ Ὑ πὰ Μαδηκίηὰ, 
{ΠποΡ Βορπηΐηρθ δὰ Ῥγχοδρεοῖβ.α ΒΥ 
ΟΠΕΊΘΤΙΑΝ ΟΗΔΕΙῈΒ ΦΌΒ1Α8 ΒΟΌΝΒΕΝ, Ὁ... 
ΠΟΙ, Ὁ... Βείηρ ἃ δον Ἑαϊίίομ, οοΥ- 
τοοῖοα, τοι ς]]δὰ, δηὰ οχίοηαρα, οὗ Ηἰ»- 
»οίψίμε ακά δ! 496. Ἶ γνοἱϑ5. 8το. 9. δ8. 
φ." ΤῊ Ξροουά Ἑόϊτίοι οἵ ἴδε 

λεγο ἀϊριηςὶ νοτκϑ, πο) 8 7 ὃς βεμδιδίφ!υ, δὸ 

1. Η!ρροϊνῖας δὰ διίο ᾿φο; οἵ, νε Βοκίβηϊοκυι διά Ῥγοοροοῖθ 
οἵ Ομεϊδιιδηϊ!)γ. 2 γοία. Βνο. Ρτίςε ΕἸ. 10ε. 

ἃ. Οπτὶπε οἵ ἴη)6 ἘΠῚ] Ἦν οἵἩ Ὀπίτεσθαϊ, ΠΠῚὁἴΟ. δρρ]ϊοὰ ἴο 
1 απ καδεο ἀπά δι κίοοΣ Οοπιδίπι πα βη Ασςουηῖ οἵ ἴδ 
Αἰἱρδβιανεῖίοαὶ Οσοοίφτεεωςεθ. 2 τουΐδ. δνο. ῥτίςο 41]. 286. 

3. Ανδϊεςοϊδ Αὐἱο. Νίεδοθδ. 3.τοῖρ. θνυο. ρεΐςο 42. 36. 

ψέμε ἴο εοτογροοοά οἵ 
Ἰονν :-- 

ΒυμΠΒ6η.-- ΟυΥγὰ ἀδιμηδηΐοδ:. ΗΥΤΩΏΒ [ῸΓ 
1πη0 υηᾶδγδ δια οἰνοῖ Ἐδείίναὶδ οὐ {110 
ΟἸιγϊδι ἰδ Ὑοδσ. ἘΤνδπαὶαίοα ἔγοηῃ ἰΐδ6 
Θόσδῆη ὉΥ ΟΑΤΗΕΕΙΝΕῈ ΜΥΙΝΧΎΟΕΤΗ. 
δεοομα Ἐσιοα, ἘΕορ. ὅτο. ὅ5. 

.." Τηνν δοϊοοίίοη οἵἩ Οετολὴ Ἡγττοδο λα Ὁφοη τῖλδθ ἤοτῃ 8 
εοἰ!οςτίου. ρα ]ιοεὰ ἰῃ ΟΕΥ̓ΤΩΔῺΥ ὃ) ἴῃς (Ἵμενδιιες ΒΌΝδεὲν; βιὰ 
{οτζτοθ ἃ «οὔ ράπιοῦ νυΐϊυπιε ἴο 

ΤΠΘΟΪορία Θοττρδυΐοα: ὙΣΒΙΘΝ δοιιοιδΒ ΤΟΥΣ 
ΤΊΔῊΥ ἴδὶν ᾿ἰποαιηθηΐβ οὗ Ὠιτίηο Ττυῖῃ, πὰ 
Β8}{}} Υ ΥῪ Ἰοίγ δηὶ Ἰοόνοὶγ {Πρ ἰοποϊιης 
ἃ Ῥονγίοοῦ 1.6, Ὑταπϑαϊοα ὉΥ ϑύβαννα 
ὙΥΙΧΚΟΉΤΗ. ὙΥΠῚ ἃ Ῥυγοίδοο ὉΥ (116 Ηδν. 
ΘΗ ΑΠῈΒ ΕἸΝΟΒΙΕΥ ; δηα ἃ [ει ἴον ὉΥ ΟἸγενδ- 
ον ΒΌΧΝΒΕΝ. Βοοοπὰ Ἑάϊίοη. ΕὌΡ. ὅτο. ὅ5. 

ῬΌΒΙΙΒΕΒΕΡ ΒΥ. ΓΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΝΝ, ἀχκν 60. ὕ 

ΒΌΠΒΘΗ. -- Εὐυρὺ β ΡΙαοΘ ἰῃ ὕηΐνοσβαὶ 
ἩϊΞίοΥΥ : Αη Ηἰδίονγίοαὶ ᾿ηγνθϑιϊ χδίίομ, 1Ὲ 
Εἰντο Βοοῖκθ. Βγ. Ο. Ὁ. Φ. Βυνβεν, ἢὃ.}. 
ῃ.Ο1,.., Ὀ.Ρ!. Ὑταμδὶδίθα ἔσο (9 οσ- 
τῶϑῃ, ὉΥ Ο. Η. ΟΟΤΊΒΕΙΣ, δα. ΜΑ. 
ΔῊ τπδὴγ Π|] υϑἰταύζουδ. Υο]. 1. ὅγνο. 389. ; 
οὶ. 11. δνο. 805. 

Βαυχίοη.--ΤῊ90 ΒΒΊΟΙΥ οὗ βοοϊδηᾶ, ἔΥΟΙΏ 
{τὲ Πονοϊυϊίου ἐο ἔδ6 Εἰχιϊποϊίοη οἵ ἢ ἰδΔδὲ 
Φδοοῦιίο Ιπϑυγτεοίίοη (1689--1748). ΒΥ 
ΦΟΗΝ ΗΠ ΣΙ, ΠΌΘΕΤΟΝ. 2). τοΐϑ. ὅνο. 2365. 

Βαγοι (Β. Ε.) -- ΡΟΥΒΟΏ Δ] Ναγγαϊνθ οὗ ἃ 
Ριστίπιαρο ἴο ΕἸ. Μοάϊηδῃ δπὰ Μοοοδῃ. ΒΥ 
ἘΙΟΗΑΒΡ Ε΄. ΒΥΞΕΤΟΝ, 1ἱουϊοπδηΐ, ΒΟΙΌΑΥ͂ 
Ατγ. ἢ Μᾶρ. ΡΊ]απ, ν οοάοιιῖε, δηὰ 
οοἸουτοα Ῥ]αἴ65. 8. τοΐδ. 8το. ργίοο 3:2. 88. 

Βίβῃορ Βυ 16 ΓΒ ἀθῃθγαὶ Αἰ165 οὗ ΜΙ οά ΤΏ 
δηῃἃ Αποῖοηϊ αθορτΡὮΥ ; οουργϑίηρ ΕἸ γ- 
ἵπο []]-ςο]οιιγοὰ Μῖδρϑ; τι σοπιρίοῦο [ἢ- 
ἄϊοθβ. Νοῦν Ἑαϊλίου, ΠΘΔΕῚῪ 8]}} γοεθηστδατοά, 
Θηϊαυχοῦ, πὰ σΡθδΥ ἐμ ργουθϑα; πὶ Οοτ- 
ΤΟΟΙΟΠ5 ἔγοτα ἴϊι6 χτηοϑῦ δῦ π[10 ΒΟΌΓΟΘΒ 11 
Ὀοίἢ τη Αποΐθηῦ δηα Μοάδσῃ Μδρ9, ἸΏΔηΥ 
οὗ πρῖοὴ δύὸ ΘΌΓΓΟΪΙΥ πον. Ἑαϊιδα ὉΥ (86 
Αὐἱμοτ᾿ϑ βου, Βογαδὶ 4ϊο. 245. μΔ}- Ὀουηά, 

Τὴ Μοάετο Α11Δ6 οὗἩ 18 (11-οοἱουτεά Μδρε. 
᾿ Ἐογαὶ ὅτο. ὑτγίεν 126. 

δεραταίεἶϊγ : 4 ΤῊ Απείεοι Αἰϊδὸ οἵ 24 (]}-οοἱσατοὰ Μαρα, 
ἘΔ] θνο. ρῬείοε 126. 

Βίβῃορ Βυ ]ο γ᾽ 5 βΚοίοὶι οὗ ΜΟΔΟΤΏ πὰ 
Αποϊοηῖ Οδοργαθγ. Νοὸν Βαϊοη, [8ο- 
ΤΟΌΡὮΪΥ τεν!ϑοά, ἢ 8.6}. ΑἸύοτα οὴ 8 ἱπἴγο- 
ἀυοορα 858 σΟΠ ΠΌΔΙ ργορτϑδϑϑῖνο Πἰδοουοσίθϑ 
δῃὰ (186 ἰαίοδιὶ [ηΐοσιηδύου ἤᾶτοὸ σοπαοσχοὰ 
ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ. οδύ 8νο. Ῥσίοϑ 78. θά, 

ΤμῸ Οδυϊηοὶ αδΖοίΐθου : Α ῬΟΡΌΪΑΥ ΕΙΧ- 
Ῥοδιτἰοη οὗ 4}} ἴ1πηῸ Οοιπίγιοθ οὗἩ ὑπὸ ΝΥ οὐἹὰ ; 
{ποὶΡ αονοτηπιοηΐ, Ῥοριυ]αίίοη, ἘοΥθηιιθδ, 
Οοταγηθγοθ, δα ᾿παιυβίσιοδ ; Αρτὶου] ΓΑ], 
Μαπυίδοιιγοα, δπὰ Μίηποσγδὶ Ῥσοαυοσία; Ἐδὸ- 
Ἰρίοη, Τμᾶτνβ, Μδημπογθ, δηα 8014] δίδί : 
τὰ Ὀτιεῖ Νοίϊςοϑ οἵ {λοῖν ΗΠ δίοΥΥ δπὰ Απ- 
ἐἰᾳυο8. Ετοπι {Π6 ]δίοϑὶ Αὐὐπονιῖῖοα, ΒΥ 
πο Αὐΐδον οὗ 7ΤᾺ6 (αδὲπεί ἔαιογεν. Εορ. ϑνο. 
Ῥτίοο 106. 6ἀ. ο]οῖ ; οὗ 135. σα] Ἰοιίογοά, 

ΤΏ δ ὶηοθὶ ΠΑΎΥΟΥ: Α ῬΟΡΌΪΑΣ Ὀϊροϑὶ 
οὔ [0 1αν5 οὗ Επρ] πᾶ, Οἷν1} δηὰ ΟΥ̓ τπῖ μηδ] ; 
μι }} ἃ ΠΙο( ἸΟΏΔΥΥ͂ οὗ 1» Τουύτηβ, Μαχίηιε, 
Βιίαϊιοθ, διὰ Φυα!ςῖ.] Απαυϊοδβ,; Οογγοοῖ 
ΤΆΡ]ε8 οἵ ᾿Αβ8δοβϑοὰ Τδχεβϑ, ϑίδιῃρ θυῖϊοα, 
χοϊθο 1 1σοη8685, δηα Ῥοβϑί-ἤογε ἢ 68 ς 
Ῥοβῖ-Οἤϊος Ἀορυϊπίίοπβ, δηὰ Ῥσγίβϑοη 1)18.]- 
Ῥ᾽᾽η6. 16} Ἑαϊοοη, σοτηργι βίης ἢΠ6 ῬιιὉ]16 
Αείϑ οὔτ ϑεββίοη 1852. Ετρ. ὅτο. 1053. δι. 

Οαἰγὰ.-- ΕἸ ] 5} Αρτ]οα] γα ἰῃ 1850 δηὰ 
1801; [6 Οοπάϊίίοη δηα Ῥχοϑρθοῖβ. ΒΥ 
ΦΑΜΕΒ ΟἌἸΒΡ, Ε54., οἵ Βαϊάοοῃ, Αφτουιγα) 
Οοπιυχίδϑίοπον οὗ 726 Τό. Τ᾽ βεοοπὰ 
Ἑάίοη. ὅνο. ῥτίςο 149. 



Οαϊνοσὶ.- -Ῥηθαμδ; ΟΥ, 106 ΔΗ ΟΥΠ 
Ξοι!]: Α ῬαΑγϑΌϊο, ἰὼ Βῆγταθ δὰ Οὐ] 1η6. 
Βγ ἴὴο ον. ΑΜ ΟΑΛΥΥΕΒΙ, ΜΑ. 
Ἐφϑοῖον οὗ δ᾽, ΑπίΒο] π᾿ 5 τὰ} δὲ. Φοη ἐδ 
Βαρί!ῖ, δηὰ Μιπονρ ὕδηοη οὗ δὲ. Ῥδυ} 8 
Οδιποῦγαὶ. ὙΠ 20 Ἐξοϊηβθ ὈΥ δ 
Αὐΐποῦ. ϑαυδγο σρονγῃ 8γο. 103. 6. 

Οδνοσί. -- Τ06 ΙΒ ΜΝδησαὶ : ΟΥ̓́, 
Ῥγδγότβ, Ἐπουρηΐδ, δα βου οὐ ϑουϑγδὶ) 
Οοοδϑβίουϑ οὗ ἃ Μαίσοη᾽5 116. Βγ πὸ ον. 
Ὕ. Ολύξει, ΜΙ... Οτμπδιηθηΐρα ἴσοι Ὠθ- 
δίρηιθ ΟΥ̓ {86 ΑἸΓΠΟΡ ἰὰ ἴμ6 βῖγ]9 οὗ θμδδῃ 
ΒΙΠξαδείλ᾽ ς Ῥγαγεγ- Βοοξ. Οτόπαη ὅτνο. 108. δα, 

Ο4}}1810 (Ὡοχά).---Α ὉΙΑΥΥ ἴῃ Τα 8}} δῃα 
τοοκ αίετθ.0 ΒΥ {10 Εἰρῃῦ Ηομ. [16 
Ἐδιὶ οὐ Ολεκιιβικ. ΕἸ Ἑαϊ οι. Ῥοϑέ ὅτνο. 
Ῥτίοο 10ε. θά. 

Οδίον,.--ῬΟΡΌΪΑΓ ΟΟΠΟΠΟΪΟΩ͂Υ ; ΟΥ, {116 
861} Οδρίηοὶ δυγϑηροὰ δοοογαϊηρ ἴο ὕδ9 
Μοάστη ϑ'γοίοια : ὙΥῚΒ ἃ ἀσίδιϊοα Αοοουηὺ 
οὐ ὑμ0 Απίπιηδίβ ; δηὰ δ οοπιρίοίο Ποδογὶρίϊνθ 
1ιϊδὶ οὗ {πὸ ΕΔ] 1686 δηὰ ποτα οἵ Εθοοηΐ 
διὰ Ἐώ8911 86}}5. ΒΥ Αανκ8 ΟΔΤΙΟΥ͂. 
ϑοοοηα Β᾽ αϊεΐου, τηυοῇ ᾿τηρτγονϑά ; σι 40ὅ 
Υ οοάοιι Π]μρίταίοηβ. Ῥοβί 8γο. ρτίοϑ 144. 

(60]]. -- ΤῊΘ Βίαα ΒΆΓΙΩ ; ΟΥ, Ηἰπΐβ. 0 
Βτοοάϊηρ Ηογϑθϑ ἴον ἴΠ6 Τυγί, (μΠ6 ΟἼ886, διὰ 
ὑπο Βοδα. Ααἀάγοδβοὰ ἕο Βνγοθοάδθιβ οὔ ἔδοθ 
Ἡόοτροθ δηὰ Ηυπίογο, [δηθὰ Ῥγορτγίοίοτα, 
δὰ Θδρθοῖδγ ἴο Ὑοπδηὺ Εδστωθσθ. ΒΥ 
ποῖ, Ἐσρ. ὅ8νο. ῖτὰὶ ΕὙΟπΕϊϑρίθοο, ὅ8. 

Οθ611᾽5 Βϑοοχὰδ οὗ [0 60.280, διὰ Ἀέθιηοίτο οὗ 
Οο]ονγαῖθα ϑιρογίβιηθη; Π]Ιυδισδϊίηρ βοιηθ 
οὗ ὑπο ἴδαροθ οὗ ΟἹάϑη Τίμπηθβ δὰ δου ρασίης 
ὑμ πα ἢ ρτουδιησ Ουδίοιηδ: Τοροίμον ψ ἢ 
δι Τηϊγοαποίϊοι ἴο τηοδὶ οὗ {π6 ΕἸ ΔΒ ]ΟΩ80]9 
τα τς Οουμπΐγιοδ ; δὰ Οομμηιθηί8. ἢ 

γγὸ Ε]δίοβ Ὀγ Β. Ηοστίηζ. ΕὌρ. 8ὅγο. ῥσίοθ 
78. θα, Βαϊ βΒϑυπά, ᾿ ὰ 

Ο0611᾽ 5 Βί8 510 Ῥτδοῖίοθ; οσ, Ηἰπίδ ου Τταϊηίησ 
ἴον ὑμ0 Τυγῆ, 16 ΟἸμαβθ, δῃὰ ἐῃ9 Ἐοβδὰ:; 
ἢ ΟὈΘοσυ δι οη8 οα Βδοίῃρ διὰ Ηυηί- 
ἷπρ, δδίϊησ, δοο Εἰάϊηρ, δὰ Ἠδηᾶι- 
ΟΔΡΡΙΩΡ : Αἀαγεβδοὰ ἰο Ονῶοσβ οὐ Ββοθῦβ, 
Ἡυπίοτθ, δπὰ οἱμονρ Ηοσϑοβ, απὰ ἴο 4}1] ντῇο 
ΓΘ ΟΟΠΟΟΥΤΙΘΩ 1 Βδοϊηρ, ϑύθθριθ Ομδβίηγ, 
Βηὰ Ἐὸχ Ἡπνηίϊησ, Εορ. ϑγο. τι Ρ]δίθ, 
Ῥτῖοο ὅ8. μαι ουηάα, 

ΤῊῈ6 Οθπη888 οὗἩ ατϑαὺ Βχιϊαΐη ἰῃ 185]: 
Οὐταρτίβίηρ' δὴ Ασοσουηῖ οὗ [μ9 ΝΌΤΩΙ οτβ δηθὰ 
ιρίγιθυλίοθ οὐὗἨ [πῃ Ῥεορὶθ; ἐπαὶν ; 
Οοπ͵Ίυρλὶ Οοπάϊ του, Οοσυρδίζοηβ, δηὰ ΒΜ - 
ἶδοθ : ὙΠ πη Βοιαγηβ οὗ (η9 ΒΙ᾿πᾶ, [ἢ 

[-δυἀ- θα, ἀπὰ [9 [πτηδἴοβ οἵ Ῥαυδ]ο 
Ἰπϑοϊλυτοηθ; δῃὰ δἢ Απαίγίϊοαὶ Ἱπάρχ. 
Ἐργιπιοα, ἰἢ 8 σοπαθηβοα ἔοστω, ἤγοτη [9 
ΟΒίαίαὶ Βοροσίβ ἀ Τδῦϊοβ. Βογαὶ ὅγο. ὅ3. 

ΝΕ ΜΟΒΚΗ͂ ἐκν ΝΕῪ ἘΘΙΤΊΙΟΝΒ 

ΟΠ ΑΙ ὈΘΘῸ8᾽5 ΗἸβίουοαὶ βΌγνοΥ οὕ Μο- 
ἀοτη Ηροου]δίϊνο ῬΒΣΟθορῆΥ, ἔροσῃ ϑῃέ ἴο 
Ἡοροὶ : Θοεὶχιιοα 88 8ὴ [πέὲγοἀιοίοι ἔο 186 - 
Οριηιοηδ οὗ [9 Πϑοσηῦ ϑοῃοοϊθ. ΤΊβηβ]δίϑα 
ἔροτῃ ἴΠὸ αθυμηδῃ ΟΥ̓ ΑἸΞΒΕΡ Τυιπ. Ῥοβί 
ὅνο. ὑτῖοο 8ε. θὰ. 

Ομδριηδη.--Ηἰβίοσυ οὗ ἀπδβίαναβ ΑΔ0]- 
Ὧι, δηα οὔμο ΤΗϊτίυ Ὑ ϑαγϑ᾽ 7αῦ ἂρ ἐο "[ῃ9 
Κορ Ῥεδία: ὙῊΒ δοῦλο ἀοοουηξ οὗ 1ξ8 
Οὐοπο] βίοι ΟΥ̓ {π0 Ῥοδοο οὗ Ὑ οβίρῃασι!α. Β 
Β. ΟΒΆΡμαν, ΜΆΑ., Ὑ͵Ἱοδν οὗ 1 κε θατπ οί, 
8γο. [{π ἐδο »γέςς. 

Ομ ονγθα] Ου 16 ΗΔΥΤΩΟΩΥ δηὰ σοπίγαβε 
οὗ Οοϊουγτθ, δπᾷ {ποῦ ΑΡρροδίίοηβ ἕο ἐδ 
Ατῖδ : Ἱποϊυαϊηρ Ῥαϊηἰίηρ, [πἰοτίοσ Πθοοσ9- 
(ἴοῃ, Ταρεοϑιγίθϑ, [5, Μοϑβδιοβ, Οοϊουχεοᾶ 
ΟἸαζίηρ, Ῥδρον ϑίδιηίηρ, δ] οο Ῥσιπῦτιρ, 
1, οὐ ΘΓ Γοϑ ΡΤ ηρσ, Μίδρ Οο]ουγίηνσ, })1 688, 
Τιδπιάβοαρθ δὰ ΕἾονσεῦρ αδγάθηιηρ, ἄο. 
ΠΥδηβἸδίθα ἔγοτι {80 ΕὙΘΩΟΝ ὉΥ ΟΗΑΈΙΣΕ 
ΜΔΛΕΤΕΙ,. βδοοομᾷ ΕἙαϊίοι ; τι 4, Ρ]δέδα. 
τόση ὅ8νο. 108. θὰ, 

ΟἸπίοῃ.- -ὐὐ ΥΆΥ Ἐοπιδίηθ οὗὐ ΗΘΉΙΥ 
Ἐγηοθ ΟἸτπΐοη, Μ.Α., Αὐἰδοῦ οὗ [86 Σασέϊ 
Ἡραιεὶ, {Π0  αείϊ Κοπιαπὶ, ἄς. : Οοτηρτιαίηρ 
Δὴ ΛΟ ΟΌΙΟΘΤΑΡΟΥ δηα [ὕογαΥ Φουγηαὶ, 
δηα Ὀγίεῖ Εδβδγ8 οἡ ὙΒθοϊορίοδὶ Βα Ρ]οοίβ. 
Ἑαϊοα ὃγ πὸ Βον. Ο.. 7. ΕΥΝΕΒ ΟἼΝΤΟΝ, 
Μ.Α. ῬΡοβὲ ὅτνο. 95. δὰ, 

ΟΟΠΥΌΘΑΓΙΘ.--ΕἸΒΒΑΥΒ, ΕΟΟΙϑἰαβίϊοαὶ δηὰ 
βοοίαὶ : Ἐθρτιπίοα, τὶ} Αἀαϊῖοι 8, ἔγοτα ἐδ9 
αϊηδεγφρὰ Κουίφι. ἜΥ ἴμὸ Βον. ὙΥ. 2. 
ΟΟΝΎΒΕΑΒΕ, ΜΑΑ,, Ἰαΐο Εε]ον οὗ ΤΠ 
ΟΟἸ]ορχο, Οδοιθσιαχθ ὅτο. 128. 

ΟΟὨΥΌΘΑΙΘ δηὰ Ηονβου.-- ΤῊ 1,8 δηὰ 
Ἐρίδι]ο5 οὗ βαιηῦῇ Ῥδὰὶ: Οοπιρυϊδίηρ ἃ 
σοι] οίθ ΤΙΘΡΤΘΡΗΣ οὗ ἐμὸ Αροβι]θ, βπὰ 
8 ὙΓδηβἰδίϊοη Ἦϊ9 Ερίβεϊοβ ᾿πδογίέθα ἴῃ 
ΟΠ γοποϊοριςαὶ Οὐάορ. ΒΥ ἐὴ9 Βον. ὙΥ. 7. 
ΟΟΝΥΎΒΕΑΈΕ, ΜΑΑ., Ἰαΐο Ἐδιϊονν οἵ ΤΥ 
ΟΟἸΙορο, Οδιαδυιᾶρο; δὰ μθ Βδυ. Φ. 8. 
ἩόονσβΟΝ, Μ.Α., Ῥυϊποῖρδὶ οὗ [πὸ Οο)ορί αἴθ 
Ταδυϊδαϊίοη, Πνϑεροοὶ. Ὑ ΊῸ} 40 ΕἸρταντηρϑ 
οη [66] δπὰ 100 γοοάοιυΐε. 2) νοἱδ. 4ϊο. 
Ῥτῖσο 3322. 86. 

Οορ]δῃά. ---Α ΠΟ ΟΠΔΙΥ οὗ Ῥυδοΐίοδὶ 
Δέϑαϊοῖηο : Οὐοχαρτίδιτσ ΘθηθΡαὶ Ῥδὲ ΒΟΪΟΚΥ, 
ἴη0 Ναΐυγσο δὰ ὙἸτχοδίπιθης οὐ ύβθαβθβ, 
Μογθὶα ϑιγυοίυτοβ, ἀπά 186 Ὀιβορᾶθυβ θϑ- 
ῬΘοίδὶγ Ἰποϊάθηΐβὶ ἴο ΟἸ:πιδίθ, ἰο ὅσ, δπὰ 
ἴο πὸ αἰδογοης ΕροοἢΒ οὗ 116; σἸῊ ΠΏ πιθ- 
τοῦδ δρρσγογοὰ Ἐοστη] οὗ ἔπ Μοαϊοϊηοα 
ΤΘΟΟΙΤΘΠ ρα. ΒΥ ΦΑΜῈΒ Οὐρινν, Μ.Ό., 
Οοπβυληρ ΡΗγβίοιδη ἴο Θυθθη ΟΠδνϊου θ᾽ 5 
1 γὶπρ-ῖη ἤπουιαι, ἄς. ὙοΪϑ. 1. ἀπὰ 11. 8νο. 
Ῥτῖοο 38. ; δπὰ Ρασίϑ Χ. ἰο ΧΥ͂ΠΙ. 49. 6. Ἔϑοι, 

Διο" Ῥετὶ ΧΥ͂ΤΙΙ., οοτωρ!οιίηρ ὑ}6 πτοσῖς, ἰϑ ῥσε- 
ῬΔΥΙΩΡ ἔος. μα ἰϊοαιόῃ. 



ῬΌΒΙΣΒΗΝΡ ΒῪ ὩΟΝΘΜΑΝ, ΒΒΟΥΝ, ἀχρ ΟὉΟ. χἱ 

ΟΥ̓Θ5..--Απἡ ἘΠΟγοΙορθάΐϊα οὗ Οἰἷνὶ] Ἐησὶ- 
ον, ΗἸϑύοτῖοδὶ, ΤΠ θογοίῖοδὶ, δὰ Ῥσδοίϊοδὶ. 
ΒΥ ΕΡΔΕΡ Οβξκευ, Ε.3.Α., ΟΕ. 1||05- 
ἰγαϊρἃ ὉΥ Ὁρνδγὰβ οὗ 83,000 γ)οοάουίΐε, 
ΘΧρ δηδίοσυ οὗ (6 Ῥυϊηοίρ]ο9, ΜδΟΒΙΏΘΓΥ, 
δα Οοπβίσυοίομβ ὙΠῚΟΒ οοσὴθ ἀηᾶοῦ (ὯΘ 
ἀϊγοοϊίίοη οὗ {6 ΟἿΥἹἹ ἘΏρσίῃοον. 
Ῥτίοο 33. 186. 6α. 

ΤῊΘ Οὐοϊοι- Ε161ἃ : ΟΥ, [6 ϑοίθη0θ δηὰ 
ἩϊδίουΥ οὗ 1π6 δι οὗ Οτίοκοῦ. ΒΥ [ἢ 
Αὐΐδμοσῦ οὗ ῥνίμοίρίσε ο7 δοειοηέε Βαξέίπρ. 
Βεοουὰ ΕΑ οΏ, γθαῦὶγ πργονθᾶ; σὴ 
ῬΙαῖθβ δηὰ ῬΤοοάουϊβΒ. ἘῸΡ. ὅγο. ῥσῖοϑ ὅβ. 
μι ουμά. 

Γαὰν ΟυδὲΒ [να] 8 ΒΟΟΚ. -- ΤῺ [η- 
τ] 6 Οὐσῃ Βοοχ : Α ΟοἸἸθοίίου οὗ Βϑοῖρθβ 
ἔτοτη σαγίουβ ΒοΟῖβ δῃαὰ τνασίουβ ΟΟὈὨὐΣΊθΒ. 
ΒΥ ἴ)6 Ηομπουγαῦ]ο ἸΔΟῪ Οὐετ. δεοομά 
Ῥαμίοπ. Ἐορ. 8νο. ῥγίοο 28. θά. 

8)416.-- ΤΠ Βοχλοβίίο {ὐΥῪ δηὰ ΕΔΠΗΪΥ 
Ομαρ δίῃ, ἰὰ Τὸ Ῥαγίε : Τὴ ΕἸγϑὺ Ῥασύ 
δοίης ΟΠυγ ἢ Ββογνίοοθ δἀδρίϑα ἔον Πουμοβίίο 
Ὅτο, πὶ τἢ ῬΤΆΥΟΓΒ ῸΓ ΘΥΘΥΥ ΟΔΥ οὗ [Π|6 σποοῖς, 
βοϊοοίοα ὁχοἸ αβιτοὶν ἔτοπι [86 Βοοκ οὗ ΟΟτησηοι 
Ῥγαγονῦ; Ῥατὶ 1Π. σοσρυῖδιπρ 8 δρργοργιδίθ 
βούϊωοῃ [ὉΡ ΘΥΘΥΥ βιΠΔΥ ἴῃ [6 γ68}. 
{η6 εν. ΤΉΟΜΑΒ ΠΑ͂Σ, Μ.Α., ὕδποη Βθϑι- 
ἀδθηίαυυ οὗ 81:. Ῥβυ}8.1. ϑδβεοουῃα Ἑαϊ οι. 
Ῥοεῖ 4ἴο. ρυἱοθ 218. οἱοίιι ; 816. θα. οἱ; 
οΥ 32. 105. τηοτΌοοο. 

ΤῊΕ ΕΑΛΜΙΣΥ ΟἜΑΡΙΔΙΝ, 1258. 

βοραγαίοἷγ ᾿ ἀπὸ ῥδωεοτιο Γὐύξου,10κ6.6α. 

Ῥανυ (ὗγ. 7) --Τὴθ ΑἸΡΊΟΥ αηὰ 818 
Ἑτϊοπὰ , οὐ, Ῥιβοδίοτυ ΟοἸἹοᾳυΐοθ δα 1 15}- 
ἴῃς Εσχουτβίομβ. ΒΥ ΦΟῊΝ ΠΑΥΥ, ΜΙ.., 
Ἐ.Β.8., ἄο. Ἐδτρ. ὅτυ. Ῥυΐοϑ 66. 

Ῥο ΙΔ Ό60}}6.--οροτὲ οἡ (ἴθ ἀθο]οῪ οὗ 
Οοτηπα)!, θότοι, δά ὙΥ̓ οδὺ ϑουηογθοῖ. ΒΥ 
Βὶιν ἨΈΝΕΥ Τ. ΠΕΙΑΒΕΟΗῈ, Ἐ.Β.8., Ἰαῖθ 
Ῥὶγοοίογ- σθῆθγαὶ οἵ ὑπὸ Θθοϊορίοδὶ ϑαγυου. 
γι Μαρε6,  οοἀουΐε, Δηα 12 Ρ]δίθδϑ. 8ὅγο. 
ῬΥΊο9 142. 

Ὧ61α Εἶνθ.--Α Ττοαῦ86 οἡ ἘΠΘο ΓΙ ΟΙἰν, 
ἴῃ ΤἬΘΟΥΥ δὰ Ῥγβϑοίίοθ. ΒΥ Α. ΘΕΊΑ ΕΙΥΕ, 
Ῥτοΐοϑϑοσ ἰῇ ἴθ Ασβάθιωυ οὗ ὕϑθποτδ. Τγϑηδ- 
Ἰαϊοα ἤου {πΠ96 Αὐὐπον ὉΥ ΟὟ. ΜΆΙΚΕΕ, 
ἘΜ.5. 1. Τάγες Ῥοίμηισα; σὰ ἢ ΠΤ ΘΓΟυ 8 
Ὑγοοάοσυΐθ. Υο). 1. ϑνο. ῥτίοϑ 189. Ὑ]. 11. 
ὈΥΙΟΟ 288. 

Ῥοπηϊβίοπη, --- ΜΙοΙοἷτΒ οὗ Ε1Γ Βοθοχὶ 
βίτδηρο, Κηϊχηῖ, Επρτανοῦ, Μϑαθοῦ οἵ 
βϑύθταὶ Ἐογεῖσῃ ΑἼδάοπηθθ οἵ Ὠεβίρῃ ; δῃ 
οἵ Πἰ6 Βτγοιμον-ϊηοἶδτν, Απᾶάγονν ΤΠανηϊβάθῃ, 

Ῥτίναίο ϑϑογοίδυγ ἴο {πο Βίέυδτι Ῥυίποεβ, δῃὰ 

Αὐΐδον οἵ 7Τε “ηϊξἐφμίϊοα οὗ βοπιθ. ΒΥ 

ΤΆΑΜΕΒ ΠΕΝΧΊΒΤΟΥΝ, οὗ Ποηηϊδίουθη. 2 τοΪϑ. 

Ροεὲ ὅγτο. τῖτὰ Π]υδἰτδίίομπρ, 215, 

ϑ8γνο. 

ὌΘΒΡΓΘΣ.- - ΤῊ ΑΡοοδῖγρβο ΕΜ]ΠΗ]16ἢ ἴῃ 
[μὨ0 Οοπϑαπιηδέος οὗ ἔπ Μίοϑβαϊο δ ΟΠΟΤΙΩΥ͂ 
δηᾶ πΠ6 Οοιηρ οὗ π9 ϑὅοη οὗ Μαη: Απ 
Απδτοῦ ἴο ἴπ6 “4ροοαίψνέϊς δέοίολεα δα 7Ὺ6 
μά, ὉΥ Ὅν. Ουττοϊηρ. ΒΥ {πὸ ον. Ρ. 8. 
ὍὌΕΒΡΒΕΖ, Β.Ὦ. δεοομαῖ Ἑαϊέίοη, ϑοϊδυροα. 
8γνο. Ῥγΐίοϑθ 128. 

Ὁϊβοὶρ᾽ηθ. ΒΥ ἴμ6 Αὐἰμοῦ οὗ “μοι ῖογ8 
ἴο τὺ Ὅηπκηον Βυίοπαβ," ἄο. βϑοοοπὰ 
Ἑἀιίοι, ϑηϊασροα. 18πιο. ρῥγίοθ 28. δα. 

Ὡοάά.--ΤῊς Εοοά οὗἩ Ποπάοῃ : Α Κβκϑίοι 
οὔἩ {Π9 οἰϊοῖ γατνϊοιϊοα, ϑουσοεβ οἵ ΒΌΡΡΙΥ, 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ Φυδη 165, Μοάο8 οὗ ΑΥτῖναὶ, Ῥτο- 
ο68868 οὗ Μαπυΐδοΐιγο, βυβροοίοα Αἀιυϊίοτγα- 
(ἰοῃ, δὰ Μδοπίπονυ οἵ Ὀἰδυτ δατίοι οὗ [ἢ 
Ἑοοά ἴῸΓ 8 σου οὗ Το ΜΊ]οπ8 δηα 
8 Ηλι ΒΥ ΘἜΟΒΟΕ ῬοΡνΡ, Αὐυΐπον οὗ 
Βιιδὰ Μαπιεζαοίιτος, ἄς. Ῥοϑῖ δ8γο. 108. θά. 

ΘθοΥ. -- ὅὕοῦχηαὶ Κορ ἀυτίη [8 
Ἐιικϑίδη αν, ἔγουσι (π0 Ὀορατίυρο οὗ [(ἢ9 
ΑΥ̓ΤΩΥ ἤγοιῃ Ἐπρβ]δηᾶ ἰπ Αρτὶ 1864, ἴἰο {π9 
Ἐοάυοιίοη οὗ πο αρίονοί. ΒΥ ΜΕΒ. ΙΈΝΕΥ 
ΘυΒΕΒΙΖ. δεοομά Ἑαϊίοη. Ῥοϑῖ 8νο.105, δα. 

ἘΠΑΒ.1ΑΚΟ.-- Μαξοτία]β [Ὁ ἃ ΗἸβίοτΥ οἵ Ο1] 
Ῥαϊητίησ. ΒΥ δὲν ΟἨΔΕΙΕΒΊΤΟΟΚ ΕΛΒΤΙΑΚΕ, 
Ἐ.κ.5., ΕΒ.Α., Ῥνοοϊάθηῦ οὗ ἴμ6 Βογβὶ 
Αοδάσχζγ. ὅνο. ρῥτὶοθ 16. 

ΤῊο ἘΡῚ 089 οὗ Εἰ ἢ ; ΟΥ, ἃ γ᾽ εἰ ἰ0 ἃ 
Βοϊίσιουδ ϑοορίλο. 7ι4  αϊέίοπ. Εορ. ὅνο. ὅδ. 

Ῥοίοποθ οὗ ἸῺὰῸ Ἑοὶὶρεθ οὗ Καθ, ὉΥ ἰδ 

Αὐΐποῦ: Βεοὶπρ δ Βοϊοϊπαορ ἴὸ Ῥτοΐδεβον 

Νοντοδη᾽ 6 Πορὶν : Ἱποϊυάϊης δ 81} Εχδταὶ- 

τιδίϊοῃ οὗ ἐπμᾶὶ Ὑ τι ὑοτ᾿β Οὐ ἰοῖϑιη οα (89 

ΟἸιδγδοῖίος οὗ Ολιγίδι ; δῃᾷ ἃ Ομδρίογ οἱ {19 

Αϑροοῖβ δῃὰ Ῥσγεϊοπδίουϑ οὗ Μοάθχῃ 1) οΐβπη. 

δοοομάὰ Ἑαϊξίομ, τουϊδοᾶ. Ῥοδί 8γο. δὅβ. θὰ. 

ΤῊ ΕΠ ΡῚΙΒΏτηδηΒ αὐτο  Κ Οοποογάδηοθ οὗ 

{π᾿ Νὸν Τοδίατηομξ : Βοϊηρ δὴ Αἰοπιρὺ αἱ 8 

Ψονῦαὶ Οοπποχίου δοΐνγθο πὸ αγθεῖκ δα 

{π9 Ἐπρ ἢ Τοχῖδ ; ἱποϊυάίΐηρ ἃ ΟΟποογάδῃοθ 

ἴο [9 ἐυπουεν Νπιθβ, πῃ ἐραύξοι, ατεοῖκ- 

ἘΠΡΊΘἢ δὰ Ἐπρ  δἢ- ατοεκ. Νὸν Ἑαϊίοη, 

αὐτῇ ὁ πον [πᾶοχ. Βογαὶ 8γο. ῥσῖοϑ 424. 

Τὴο ἘΠῚ θη πιδηε ἘΘΌΤΟΥ πὰ σμαϊάοο δοπ- 

οογᾶάαποο οὗ {μ6 ΟΙὰ Τοδίδυπιθηϊ : Βοίπρ' δὴ 

Αἰϊερὶ δἵ 8 ψοτῦδὶ Οοππηθοίίου Ὀοϑύνθεῃ 

(80 Οτιρὶηδ] δπὰ ἴῃ9 ἘΠΡ 88 ΤΥΘΠ δ] Δ(ἸΟ0Ὴ8 ; 

πὶ Ιπάοχοϑ, 8 1ἱδὲ οἵ 1:6 ῬΤΌΡΟΡ Νῖῃθβ 

δηὰ ὑμποὶρ Οοοιγγθποοθ, ὅθ. 2. γοἱὶβ. σογαὶ 

8γο. 33. 188. θά. ; Ἰαγγθ Ῥδρον, 34. 149. δά. 

Ἧ. Ἐτβκίηθ, Ἐ5α. - ΒΙ ΒΊΟΣ οὗ Ιμπαΐᾶ 

υπᾶάεν Βάδον ἀπα Ηυπιάγυπ, ἴπ6 ΕἸγοὺ ἼπτΟ 

Βογνογοίρτιβ οἵ ἴ8ο Ηουρϑο οὗ Ταδιπιαγ. ΒΥ 

ὍΠΙΑΝ ΕΞΒΚΙΚΒ, Εδᾳ. 3 Υοἱθβ. ϑγο. 826. 



8 ΝΕΥ͂ ΜΟΒΕΒ νυν ΝΕ ἘΠΙΤΙΟΝΒ 
---- 

ἘΡΏΘΙΊΘΙΆ. -- α Ἠδηάδοοῖκ οἵ ΔηρΙηρ; 
Τοαοϊη ΕἸτ-βϑΐηρ, Ὑτοὶ]ησ, ΒοΙΟἢ1- 
Βἰπρ, Βα Ὑαοπ-θῃϊηρσ; σὰ (16 Ναΐιταὶ 
Ἡνβδίοιν οἱ Εινον ΕἼ, δηὰ [Π6 θοδί τηοᾶθβ 
οἵ Οαιοϊιηρ θη. ΒΥ ΕΡΠΈΜΕΒΑ. Τρ 
απά οὐφαρμον Ἑαϊιίοη, οογγθοίθα διά ἰπι- 
Ῥγογοὰ; υῖῦ]ϊ  οοάοιιϊ8. Ἐορ. ὅτο. ὅϑ5. 

ἘΡΒΘΣΟΣΑ. -- ἴΠὁ6 Βοοῖς οὗὐἨ [1:6 δαΐχοομ : ὕὐτ- 
Ρτίϑιηρ πὸ ΤΠΘΟΥΥ, ῬΥΙΠΟΙρΡ] 68, δα Ῥταο- 
ἐἰοο οὗ ἘΕἸγ- 5] ὴρ ἴοῦ ϑδίτηου : 1,158. οὗ 
βοοὰ ϑαίϊπιου ΕἾ165 ἴον θυ ροοὰ Εἴνοῦ ἴῃ 
ἴ9 Ἐπηρὶτο; [29 Ναΐζυτγαὶ Η βοῦν οὗ (δ 
βδ] πο Π,, 8}} 8 πόση ΗδῸ 15 ἀσβογι θα, δὰ 
ἐπθ ὑθδὺ "δῦ οὗ αὐὶ οί! Βγοθάϊηρ Ὁ οχ- 
Ῥἰαϊπθᾶ. ΒΥ ἘΡΒΕΜΕΒΑ; βδεϊϑίβα ὉΥ 
ΑΝΟΒΕῊῪ ὙοῦνΝα. ἘῸΡ. 8νο. Μὰ οο]οιγοα 
Ρ]αῖθβ, ὑγῖοθ 1458. 

Εαἰγθαίγη.--- 56 [ἃ] Ιηϊοστααίϊοη [Ὁ ἘΏ- 
ἰθθογβ: Βοίηῇβ 8. ϑοσῖεβ οὔ δοΐυῦοι ἀοΠ γερο 
ἴο {Π6 ονῖηρς ΕἸ ρίΠοΟΥΒ οὗ ὙογΚβθΏ 6 δα 
1, ΔῈ ΟΔΒ] γα. ὙΥῸΝ 8 ϑογίοϑ οὐὔὁἩἨ Αρρϑῃάίοθ5, 
οοπίαϊηϊηρ {πὸ 805 οὗ Ἐχρουϊαγχοηΐαὶ [ἢ- 
αυϊγίοϑ ἰθἴο ἴπ6 δίγοηρι οὗ λίαίουδὶθ, {116 
᾿δ865 οὗἩἨ Βοῖϊεῦ Ἐχρίοϑθίομβ, ἄς. Β 
ὙΨΓΙΣΣΙΑΜ ΕἈΑΙΒΒΑΙΕΝ, ΞΜ. 6.5. ἡ πῇ 
Ῥὶδίοβ διὰ Ὑ οοάοιίθ. Ἔογὰ] ὅνο. Ὀυῖςθ 19. 

ἙΔΙΔΟΔΥ (ΡΙΟΐθ880Υ). -- Τὴ06 ϑυδ]οοί- 
Μαῖίον οὗ δ1᾽Χχ Τυδοΐαγον οἡ {πὸ Νου- 6 81}}10 
ἘΠΟτΘη18, ἀρ] νογοὰ Ὀρίοσο {(ὴ9 Μοιθογ 
οὗ ἴΠ6 ογ81] Τηβιϊειζίοθ, ΌὈΥ̓ ῬτΟίδ580 
ἙΛΒΑΡΑΥ, .Ο.., ΚΒ Β., ἄθ. Ασγδηρθα ὉΥῪ 
᾿ηββύονινθς ἔἴγοπι ἐπ [ροίιτοσ δ Νοίοβ ὉΥ͂ 

. ΒΟΟΕΕΕΕΝ, Μ.Β. Ἐρ. 8νο. ρῥτῖοϑ ὅ8. θα. 

ΕὙΔΙΟἶΒ.--- ΟἸσο 0105 Δηα ΟἸΠΔΓοΐοΥΒ οὗ 
(πὸ Κ᾽οοῖς ἘχοΠδηρο. ΒΥ ΦΟΗΝ ΕΒΑΝΟΙΒ. 
Νον ΕἙαϊίοι, τουϊδοά, ὅτο. 1053. θα. 

αἸΠΡατί.--Α Ῥγδοῖῖοα] ΤΎΘα 56 οη ΒΔΏΚ- 
ἱπᾷ. ΒΥΘΑΜΕῈΒ ΠΑΝ ΟἼΣΒΑΒΤ, Ε Β.8., 
Θόηογαὶ Μδηδροῦ οὗ ὑπὸ νον οι; δα ΑΥ δεῖ- 
ΤοιηΒίοΡ Βϑὴκ., διχίλ ΖΣαϊομ, γονυϊαρα 
{ΠΡΟ ρῃουῦ δινὰ δη]δυροᾶ ; πὶθῃ Ροτίγαϊ οὗἁὨ 
πὸ Αὐτ]οῦ. 2 τοἱϑ. 12 πιο. Ῥγίςο 163. 

ΟἸἸθαγῖ. -- Πορὶς ὉΥΣ [86 ΜΙ]ΠΟΩ: ἃ 
ἘΔΥΛ Δ᾽ Εχροθιθου οὗ 1116 Ατῷ οἱ Βδαβοπίηρ. 
Βγ΄. ΝΥ. ΟἸσΒΑΒτ, ΕΒ .5. 4} Ἑαϊείοη ; 
ψ1} Ῥοτίδι οὗ (ῃ9 Αὐΐποῦ. 12πιο. 89. δα. 

ΟἰἸθασι.--Τορὶο ἴὸΣ [0 Ὑούυπᾷ : οομβίβοηρ οὗ 
Γποηίν -ἢνο 1, 8808 ἴῃ {}16 Αὐῦ οὗ Εοαϑοηίηρ. 
βοϊθοίοα ἴσου 1110 Ζοσίο οἵ Ὠν. 1ϑᾶδο ὟΥ δ[ί8. 
ΒΥ“. ΥΥ. ατσβάετ, ΕΝ... 12ιηο. 18. 

ΤῺ Ῥοθίοαὶ ΠΟΥ Κ5 οὗ Οἶνον αο] ἀβι ἢ. 
Ἑα θα Ὁν ΒοΙΤΟΝ ΟΟΕΝΕΥ, Εϑᾳ. 1υϑεγαϊοα 
Ὀν ροοα Ἐπρτανίηρδ, ἴγοπὶ 1γεϑίμτθ ὉΥ͂ 
Μίοπιθουβ οἵ ἴπ6 Εἰοπὶηρ ΟἸὰθ. ϑαιιδῦθ 
σόν ὅτο. οἰοίἢ, 218. ; τηόσοςοο, 351. 168. 

αο5890. --αΑΟ ΝαϊαγΑ 5. 8 ϑοϊοασ ἰὴ 
δατιαῖσα ΒΥ Ῥ. Η. Θοδβα, ἔβ4. ὙᾺ 
ῬΙδίθβ. Ῥοβί ὅτο. ρῥγίοο 146. 

Μν. . Ἐ. ατορβ σοη τ δυϊίοτ5 ἐο ΤΉΘ 
ἘΔΙυΣρἢ ον ῖονν.-- -Εἰϑδαυ 8 οὴ ῬΟΪ 2.8] διὰ 
ϑοοῖδὶ βοίθηςο. Οοπίσιθυϊοα οὨΙοΩΗ͂Υ ἴο (11 
Τσίπὀιγρῖ Κεσίσιο. ΒΥ λα Ἐς. Ουχοα. 
2 γο]5. ϑνο. ῬσῖοἊ 246. 

αΤΌνΘ. -- Τὴ09 Οοττγεϊαϊίοη οὗὐ ῬΆψοΞΙΟΔΙ 
Ἐοτοοθ. Βν ὙὙ. Π. ὅποτε, 9Ω.06Ὁ., Μ.Α. 
Ἐ Ὰ 5., Οοτγοβρομαϊηρ Μοπῖδοῦ οὗ {πὸ Αολ- 
ἀοπιῖοϑ οὗ οπηο, Τιγη, ἄς. Ζλιγά Ἐαεδιοκ. 
Μὰ Νοῖοϑθ διὰ Ἐοίδσθηοοθ ὅτο. Ὀσῖσθ 5. 

αὐτηον.- - Ηἰβίοσίοαὶ βκοίοῃθ5, 1] ϑέγαϊ- 
ἸῺ βοῖθ Μεοιηουδθ]ο Ετοπῖδ δἀπὰ ἘΣ ρος, 
ἔτουη α.Ὁ. 1,400 ἰο α.». 1,.5Ὰἅ46. Ἐν ἴδ Ἐὸττ. 
͵. ΗΑΜΡΡΕΝ ατὐβκευ, Μ.Α. δ ύοιο αι έρα. 
ΕορΡ. 8νο. [1π ἐλξ »γέεε. 

ΟΣπΘΥ. -- 86. Τουΐε δπὰ Ἡρυτὶ ΙΥ͂.: Βοΐηρ ἃ 
βοοοηὰ ϑογῖίθθδ οὔ Ηἰβίογίοδὶ διίκοϊοδες:. 
ΒΥ (89 Βον. ὅ. ἩΑΜΡΡΕΝ ΟὝΕΧΕΥ, ἈΓΑ. 
ἘΘΡ. ὅνο. θ9. 

Ἑπνοηΐηρ ἘΘΟΥΘΑ ΣΟΙ ; ΟΥ̓́, Ξ8Δ1}]65 ἔΓΟΣΩ 
πο Τδοΐυγο- οοῃ. Ἑαϊιοα ὃν (6 Βετ. 
ΦΟΗΝ ΗΆΜΡΡΕΝ ΟὝΚΚΧΕΥ, Μ.Α., Ἐδείοσ οἵ 
δι. Μανν᾽β, Μασυϊθθουθ. Οσόσνῃ 8νο. δ8. 

δωδ)εοίε. Ϊαοΐμγε. 
ἘΣ ἢ Ἰλοβοτίμεϊνο ῬΡοοίτν.  .... Ἐον. Ἡ. ΑἸέοτι, ΗΠ Π. 

᾿οσιίοι οὗ δῖ. Ροϊογβθυγῳ.... ον. Ο. ΜΙ. Βίτγτοι!. 
δὶσ ΤΠοπιδα ΜΌΓΘ...........{{νννν ΟΒδγὶδα αχίοι, 
ΤῊ ΒΔ]]} οὗ Μοχίοο ............... Βον. .Η ΟΌΣΠΟΣ, Μκ 
Τῆο στο οὐ ΟΟταπηοῃδ: 1058 
ἴθ δηῃὰ Ττίατ δ ...........᾿. α.Κ. Ηἰεκατα, ἕπῃ 

Ἦνδῆ" ὕω 0 ιυφνζος ον. Ε. «1. οδο, Α. 
Το Ποίοσζιμρδίίοι.. ... «νον ννν νον ον. Α. Ρ.ιδληλον, ΧΑ. 

αν} }}.- ΑἸ Ἐ Πογο ρα ΐδ  Ατοἐἰδοξχα, 
Ηϊιοτῖοδὶ, ΤΠθοσγοῦοδὶ, απὰ Ῥγδοῖλοαὶ. ΒΒ: 
οδθερη ἀν. ὙΥῈ πποσὸ ἴπδη 1,000 
Ἵοοά Επρτανίηρβ, ἔγοτη Ὀοβιρτθ ὉΥ͂ Φ. 5. 
απισ. ΤὨϊνὰ Ἑἀϊίοη. ὅτο. 432. 

ΒΜδΙλΠ]ΟΗ. --- βου 55:08 ἰῃ ῬΒΣἸΟΞΟΡὮΥ 
δηὰ 1ἰογαΐαγο, Εἀυοβίίοη δὰ πέτα 
Ἐοίοσιη. ΟἸιϊεθγ ἔγοια ἴμ6 Σαϊπδωγσὰ Πεσέρε; 
οογτγοοῖοα, νἱπαϊοδίδα, θη]δυρθά, ἴῃ Ν οἵδ ασνὰ 
ΔΡΡϑῃᾶϊοθθ Βγ ϑὶν ΑΜ ΗΜ ΤΙ, ΤΟΣ, 
Βανί. βεοομᾶ Ἑάϊου. ὅτο. ῥγίοϑ 212. 

Ηδγο (ΑἸ μα θ800η).-- 6 118 οὗ ΤῈ ἘΠΕ, 
ἧπ Εονίγ-οἰσιὺ Ηἰδίοτῖοδὶ Επσταντίηρα. ΒΥ 
ασδταῦ Κῦνια. ΠῚ Εχριδπδίοπϑ ὉΥ 
Ατομάοδοοῃ ΗΔῈΞ δηὰ ϑύυβανχὰα ὙΓΙΧκ- 
ὍΌΕΒΤΗ. ἘΕῸΡ. 40. ρῥγοϑ 2388. 

Ἡαοτίβοη.-- ΤῺ Γυἱσὴξ οὗ [6 ΕΌΓΩΕ; οΥ, 
Οὐυη8018 ἀγάνῃ ἴσοι [116 δίοκ- Βρα υἱ Ε΄. Μ. 
Βγ ἴθ Εον. Υ. Ηάβηῖδον, Μ.Α., Πϑοπιδαῖὶο 
ΟἸιαρίαἰη ἴο Ἡ.ΒΑΗ. (μ6 υοῆοθθ οὗ (βιη- 
γάρ. ἘῸΡ. ϑ8νο. ῥγίοα ὅ3. 

Η Ηΐθονου,- ΒΔ 016 ΤᾺΙΚ δηὰ ΤᾺ ]8 
ΤΑΙ ; οὐ, ϑροοίδοὶθθ ἴον ἕουηρ ϑρογίδαιοῃ. 
ΒΥ ΒΆΒΒΥ ΗΙΕΟΥΕΒ. Νον Βαλιίου, 3 τοὶε. 
ϑνο. πὶ ἢ Ῥογίγαϊί, ργῖοθ 348. 

ῬΑΣΥΥ ΗΊθϑονοσ.-- Το Ηπαπτρ»-Εο]ὰ. ΒΒ ἘΑΥΤΥ 
ΗΟ. ὍΣ Ὑπὸ Ρ]δῖοϑ. Εδρ. ὅτο. 
δὅ5. Ἰα]  ουπὰ, 



ῬΥΒΒΒΕΡ ΕΥ̓ ΓΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥΝ, κυ 00. η 
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ΔΙ ἩΗΐοονον.---Ῥυδοῖοα] ἩΟΥΒΟΙΔη- 
Βῃῖρ. ΒΥ ΗΆΑΒΒΥ ΗΙΕΟΈΒ. διεοοπώ Βαϊίοι; 
ὙΠ 2 ΡΙαίθθ. ἘῸρ. ὅγνο. ὅ8. μα] -Ὀουηά. 

ῬΔΥΤῪ Ἡΐϊϑονοσ.--Ἰ0 δέυὰα, ΤΣ Ῥγδοῖίοδὶ ῬὰΣ- 
Ῥοβο8 δῃὰ Ῥγδοίίοδὶ Μϑῃ: δοίηρ ἃ Θυϊάθ 
ἴο ἴΠ6 ΟἸοῖοο οὗ 6 Ησονγβθ ἴὺ ἡ .;80 σχῃούθ {{Ἰ8 
ἴον ϑονγσ. ΒΥ ΗΆΒΕΥ Ηϊποσεε. ὙΠ 2 
Ῥ]αίθβ, Ἐθρ. 8νο. ρῥγίςο ὅβ. μα] -Ῥοπηᾶ, 

ῬΑΥΥΥ Ἡΐοονοτῦ.-- Το Ῥοοϊοῖ δαὰ (10 δϑιπὰ: οσ, 
Ῥγυδοῖῖοδὶ Ηϊηΐϑ οὐ ὅπ Μδηδροιηθηΐ οἵ (ἢ9 
β[80]9. ΒΥ ΒΑΒΒΥ Ηΐκονεβ. ϑοοοπὰ 
Ἑαϊξίου ; ψ ἘΠ} Ῥογίγαιϊς οὔ ΓΑ ὐυῦμον. ἘῸΡ. 
8γο. ῥσχΐίοθ ὅ8. δ] - θουπά, 

ἨΔ88411 (Ὁ γ.)-- ΕΟοᾶ δηὰ ἰἐ8 Αἀα]ίθτα- 
(Ἰοὴϑ8 : ΟΟτη ΡΥ ϑίηρ {}|ὁὸ Βορογίβ οὔ (9 Απδ- 
Ἰγιλσαὶ ΚΒδη Δ Οὐοιητΐβδιοη οὐ Ζ7Τάδ ζαποεί 
ὧν πὸ ὙοδΡΒ 1851 ἰο 1864 ἱπο]υδῖνο, γον ϊϑοα 
δηἃ οχίϑῃηἀθα, ΒΥ ΑΒΤΗῦΒ ΗΠ, ΗΑΒΒΑΙ, 
ΜῺ., ἄο., Ομϊοῦ Απαὶγϑῦ οἵ [8:6 Οὐτησηβϑϑίοι ; 
Αὐΐμονρ οὗ ΑΠογοδοορίοαί Δκαίονν ο᾽ ἰλε 
Ἡκρνιαν Βοάψ. ϑνο. πὶ! 109 )οοάουί, 388. 

60]. Βα ΚΟΥ Β Ιηβίγαυοίίοηβ ἰο Ὑουηΐ 
ϑρονγίϑπιθῃ ἴῃ δ] (ῃδὲ τοϊδίοδ. ἔο 5 δπᾶ 
ΒΠηοούίηρ. 1Ο.ἢ ἙαΙοΣ, τον ϑοὰ διὰ Ὀγουρῆς 
ἀοσπῃ ἴο ἐπ Ῥγοβοηΐ Ττηθ, ὉΥ ἔη6 ΑὐἱΠοτ᾽ 8 
βου, Μα)ον Ῥ. Ὁ. 1. Ἠλτσχεε. ὙΠῸ ἃ 
Νον Ῥογίγαϊξ οὗ [Π9 Αὐΐηον, ἔγοτῃ 8 Βυδὶ ὉΥ 
Ὗ. Βεϊιπὸβ, Ἐδᾳ. ; δῃα Ὡυπιοσοῦϑ Θσρίδηδ- 
ἴοΥΎ ῬΙδίθβ δῃηὰ ͵οοάουΐβ. ὅγο. 218. 

Βαγάοη.-- ΤῊ 16 οἵ Βοπαμὶη Βοθοσὶ 
Ἠδνάοηῃ, Ηϊδίονῖοδὶ Ῥαϊηΐον, ἔοπι ἰδ Αὐΐο- 
ὈΪΟΡΤΒΡΕΥ δὰ Φουγηδὶθ. Ἑαϊεθα δινἃ οοπὶ- 
"οὰ Ὁ ΤῸ ΤΑυτοβ, Μ.Α., οἵ ἴθ πος 

πομαρὶο, Εδᾳ. 8. νοΐἱδβ. ροοῖ ϑνο. 816. 6ἀ. 

Ἠαγάη᾽ 5 ΒΟΟΚ οὗ Ὠ᾿ση 165 : σοηίαϊπίη 
0115 οὗ {πὸ ΟΥ̓ οἷα] Ῥογβοηδρθ οὔ ἴΠ6 Β τ 18} 
Ἐταρίνο, Οἰν], Εσοϊοϑἰδβεῖοδὶ, δ υἀϊοία!, ΜΈΊ]}- 
ἴδτγ, Νανδὶ, δια Δι πίοΙραὶ, ἴσου {πὸ Εδυ]οϑὶ 
Ῥενίοάβ ἴο {μ6 Ῥγεβθηῦ Τίιηθ; Οοπιρὶ]οα 
ΟὨοΙῪ ἴτου;: {Πη6 Βοοογὰβ οἵ ἔπ Ῥυδὶὶς 
Οὔἶεοθ. Τορεῖμον τὶ ὑπ ϑονογοίρηϑ οὗ 
ἘΓΟΡΘ, ἴτοπι ἴπθ ουπαδίίοη οὐ 6] τϑ- 
δροοίτο δϑίδίθϑ ; 10 Ῥοογαρθ δα ΝΟ] ἐν οὗ 
Οτεαῦ Βυϊδιη, πὰ πυτηθγουθ οὐμον 1,169. 
Βοεϊης 6 Νὸν Βαϊίοη, ἱπιρτονθα δηὰ σοπίϊ- 
Ὡμθ6α, οἵ Βοβίβοῃ᾽ 5 Ρο]ίοαϊ ᾿πάοὸχ.Ό Β 
ΦΌΒΕΡΗ ΗΑΥΌΝ. ὅζνο. ρτῖοο 28. με! δουπά, 

Βοιτίηζ. -- ῬΑΡΟΙ δηὰ Ῥδρον- Μακίηρ, 
Αποϊθηΐ δηὰ Μοάογῃ. ΒΥ. ΒΙΟΗΔῈΡ Ηξκε- 
ἘΙΝα. ὙΠ δὴ Ἱπίγοἀυοίίου ὉΥ ἐπ Εον. 
ΟΟΒΟΣ ΟΒΟΣΥ, 11... δοροηαί Βαϊ ἐόν, 
ὙΠῸ Ααἀαϊτοηθ δηὰ Οὐοσγτεοίίουϑ; Ῥ]δῖεβ 
δη ϑρθοίσηθῃϑ. ὅγο. ῥσίοϑ 76. δα. 

ΒΥ ΦοΠη ΗδρΙΒΟΠ6)].-- ΟΠ] η698 οἵἩὨ Αβίγχο- 
ὨΟΠΥ. ΒΥ δὲν ΦΟῊΝ Εἰ. Ὗ. ἩΚΒΒΟΗΣΙ, 
Βασὶ. ἄο. Νὸν Ἑαάϊοη ; πὶ Ῥ]δῖοθ δὰ 
Ὑγοοὰ Ἑπρτανίηρβ. ὅτο. Ῥτίοο 185. 

-----οἱἱ 

Η]}].--Ἴ τανοὶα ἴῃ δἰ θοτία, ΒΥ 8. 3. ΗΠ], 
Ἐδαᾳ., Αὐΐπον οὗἨ 7) αὐείς οπ ἐλφ δλογες οὕ 
ἐλε Βαϊίο. ΨΥ ἃ Ἰατρο Μδὰρ οἵ Ευγορθδη 
δηα Αδἰδίϊο Βιυββίβ, 2. νο]β. ροβὲ ϑ8νο. 245. 

ΗΪηΐβ οὐ Εϊ ᾳαοίξο δηὰ 9 ὕβαρθβ οἵ 
Βοοϊείγ: ὙΠῸ ἃ ΟἸαποθ δὲ Βαὰ Ηδρίίβ. 
Νὲν Ἑαϊξίοη, τονἱ8θα (ἢ Α ἀἀϊείοι5) Ὁ ἃ 
1.δὰγ οὗ δηϊς. ἘῸρ.8γνο. ρτίοϑ Η δ "8. τόση. 

ΗοΙ]Δπᾶ.-- Μοαΐοα] Νούθβ δῃᾶὰ Ἐδῆθο- 
([Ἰ0η8. ΒΥ δὲν ΗΈΝΕΥ ΟΣΑΝΡ, Βανῖ., 
ΜΙ., ΕῈ.Β., ἄσ., ἘεΊ]ονν οὐ {δ Βογαὶ 
ΟΟ]]ορ9 οἵ ῬΗγεοίδη8, ΡΥ δἰοἴδη ἴῃ τ τάϊπᾶνν 
ἴο Μὸν Μαϊθβιγ {η6 Θυθθῃ δπὰ ἰο Ηΐβθ Βοσαὶ 
ἩΪρηθ65 Ῥυίωσε ΑἸδετί. Τμν Ἑαϊεῖσι. 
Ὑ10} ΑἸ ογδέϊουβ απὰ Ααἀάϊξίοηϑ. 8το. 1859͵ 

ἩἨο]]δη ἃ. -- ΟἸΒΔΡΊΟΣΒ ὁυ Μδηΐαὶ ῬΒγ βίου. ΒΥ 
ϑ:ν» ΠΈΝΒΥ ΗΟΣΔΝ, Βατὶ., Ε.Ε.3., ἄο. 
ἙἘουπάεα οὨΙΘΗΥ οη ΟΠαρίογ σοηίαὶπθα ἰῃ 
1Π0 ΕἸγοῦ δηα ϑεοοπᾶ Ἑαϊἰξίουϑ οὗἨ δ)εαϊοαὶ 
Νοίες απα Κεβεοίίομα ὉῚ [0 βδιὰθ ΑὐίΠου, 
8γο. Ῥσγίοθ 109. Θὰ. 

Ηοοκ.- ΤῊΘ 1851 αν οὗ ΟἿἿ Ιιογά πε 
ΜΙπίδίνΥ: Α Οουγδο οἵ 1 ϑοΐαγοθ οἡ (ἢ 
Ῥτίποῖραὶ Ενοηίδ οὔ Ῥαϑϑίου ἤγεεῖ. ΒΥ 
{πο ον. 7. ΒΕ, Ηοοκ, ἢ.Ὁ. Νον Εἀϊείοη. 
ἘορΡ. 8γο. ὑσχίοοϑ 68. 

ΒΟΟΙΕΓ.--ΘῊ ΟΑΓάΘΩΒ; ΟΥ, ἃ ῬΟΡΌΪΑΥ 
Ουϊάο ἴο {0 Βογαὶ Βοίδηϊς Θαγάθηβ οὗ 
Κον. ΒΥ ϑὶν ΨΥ ΊΣΙΑΜ ΦΆοκβοΝ ΗΟΟΚΕΒ, 
ΚΗ, Ὁ.Ο., ἘΞ.Α., διὰ 1,8., ἄς. ἄο. 
θιγεοῖοσ. Νοὸν Ἑαϊϊίοη, ὙΠῸ ΠΌΤ ΘΓΟΙλ8 
γ᾽ οοὰ Ἐπρτανίηρβ. 1θτπο. ῥγίοθ ϑίχρϑηοο. 

ΒοΟΚΕΣ.-- Μαβθαπι οὗ ΕἸοΟΠοΙηΐο Βοΐδηγ : 
οΟΓ ἃ Ρορυΐαν αυἱάθ ἴο 16 ὕεοίι! δηὰ ἢδ- 
τἰότέευα γοροίδ!]ο Ῥγοάυοίϑ οὔ ἐἸνο Μ'υςΞοιη 
ἴῃ [0 Εογαὶ Θαγάρηϑ οἵ Κονν. Βυ δὲν ΥΚ. 5. 
ΗοοΟκΕΒ, ΚΑΗ., ἄς., Ὀἱτγεοίοσ, ἍΥΠῚ|. 99 
Ὑοοάςυϊθ. 1ότηο. ῥὑγῖὶοθ 18. 

ΒΟΟΙΙΡ απὰ Απηιοίἰ.-- ΤῊΘ ΒΥ 18} ΕἸΟΓΑ ; 
ἘΟΙΠΡΕΙΡΗΝ ἴΠ0 Ῥηπορδηλοιιθ ον ΕἸοτνουίπρ 
ῬΙδηΐθ, δηαὰ 16 Εδγηδ. ϑονθηΐῃ Βσιίοη, 
σὰ Αἀαϊ οπϑ δηὰ Οογτθοϊίομα ; δπα τιι- 
ΤΛΘΓΟῸΒ ΕἸρυγοο 1] υδ γδινο οὗἨ [ῃ0 {Ππ|6}}}- 
ἴοτουβ ΡΙδηΐθβ, ἴπὸ Οοπιροβὶῖϊο Ῥ]Δηΐβ, {116 
αγδββϑθθ, δπάὰ (πὸ Ενσπθ. Βγυ ϑ8ὶν Ὗ. 7. 
ἩΟΟΚΈΒ, ΕΕ.Α. δπὰ 1,.3., ἄς, δηὰ 6. Α. 
ὙΥΑΥΚΈΒ.Α νοττ, 11,..Ὁ., Ε.1.8. 12πιο. 
πεὶτἢ 12 Ρ]αίθθ, ὑγίοϑ 145.; τῦῖῖἢ [116 Ρ]δίοϑ 
οο]ουτοά, ῥγιοθ 218. 

ΠΟΤΙΏΘ. -- ΤῊῺΘ ΟΟΙΠ πη οΔη 8 ΟΟΠ]- 
ῬϑηΪΟΙ ; ΘΟΙρΥϑὶπρ δὴ Ηἰδιογίοδὶ 9987 οὐἱ 
1 ζωγα ς ϑερρεν; Μοαϊιδιίοηβ δηὰ ῬγδυοΥΒ 
ον [6 80 οἵ Οριηκη»μπσαηί ; δα ἴπο Οτγον 
οὗ ἴη9 Αεἰπιϊηϊοϊγδιίίοη οὗ [Π9 Τογ 5 ΒΌΡΡΟΥ 
ΟΡ ἤοίψ Οὐπειναμίον. ΒΥ ἴὯ9 ον Τ᾿ Ηλιιτ- 
Ὑ κι ομνε, Β.Ό. ογαὶ 821)ο. 38. 64..; 
Τλογοοοο, 42. δα, 

σ 
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ἨΟΓΠΘΒ [Ιηἰτοάποίίξοη ἰο [86 ΟΥ̓ ΟΑΙ 
δίυαγ δπὰ Κηοσνϊοάρο οὗ ἴπ6 ἨοΪγ ϑοτῖρ- 
ἴαγοθ. ἡ Νὸν Ἑαϊιίοη, τονϑοᾶ, οοτστοοίοα, 
διὰ Ῥγουρης ἄονῃ ἴο [16 ργχοϑϑηΐ {ΐπηθ, ΌὈΥ̓͂ 
Τ. ἨΑΒΥΨΕΙΣ, ΗΟΚΒΝΕ, Β.}. ([89 Αὐἱμοῦ) ; 
16 Βον. ΚΑ μΜθῈ1, ΒΑΥΤΏΒΟΝ, ἢ).})., οὗ {6 
Τθμίνογδιυ οἵ ΗδΔ|10, αὐὰ 1.1.}.; διὰ δ. 
ῬΒΙΡΕΑΌΧ ΤΒΕΘΕΙΣΕΒ, 1.1... 4 γνοἱΪδ. ὅ8γο. 

[15 ἐλδ ργϑῶ. 

ἩΤΏΘ. --ΑΟ Οοτηροπΐουβ Ιπιτοἀποίίοιῃ ἴο [80 
ϑίυάγ οὔ [πὸ ΒΙ016. Βγ {86 ον. Τὶ Ἠλπτ- 
ΨΈΕΙ1, ΗΌΕΒΚΧΕ, ΒΙ. ΒΒοΐϊηρ δὴ Απδ)γ8}8 
οὗ δ15 ἱμίγοαάμοξίοπ ἐο ἐλ Ογέεοαὶ δίμάψ απαᾶ 
Κηοιοίεάσο οΥΓ ἐλό Ηοῖὶν δοτίρίεγοε. ΝΟ 
Ἑάϊοη, τὶ Μδρθ διὰ οὔμοῦ ἘΏρΡΥΘΥ 5. 
12τηο. 958. 

Ηον ἰο- ΝΌΣΒΟ 5᾽οῖΚς ΟὨ ]άσθι : Τηἰθηἀ θᾶ 
᾿ς ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 88 ἃ Ηοὶρ ἴο {μ9 ΝΌγδοΘ 1 [ὯΘ 

Ἡοϑριϊαὶ ἴον 51᾽οΚ ΟἸὨ]άγθη ς Ὀυὺ οοπίαϊηϊηςς 
Τιγθοϊίουβ οὐ ϑοσνίοθ ἴο 8}} γῆο δδνθ [86 
οὔδῦρο οὗ [86 ὕουμᾳ. ἘὉΡ. ὅ8νο. 18. Θὰ, 

Ἡονὶτ (Α. Μ0) --Αἢ Αὐ-ϑίπάοηϊ ἰπ 
Μυηπίοῆ. ΒΥ ΑΝΝᾺ ΜΑΒΥῪ ἨΟΥΤΙΤΤ. 3 
γοΪ8. ροϑῦ ϑνο. ὑγῖος 146. 

Ἡονὶ.-- Το ΟἸ]ἀγ ἢ Β θα. ΒΥ ΜΆΥΥ 
Ἡοτιτυ. τ Εουν ΠΙυοίγαιοηβ, ἴγοτα 
Βοδίχτθ ὈΥ̓͂ ΑΝΝΑ ΜΆΑΒΥῪ ἨΟΥΙΤΙ. ϑαῦδτο 
16πιο. ὅθ. 

Ἡονϊ. ---1ΠΔηἃ, ΤΔΌΟΌΣ, δηὰ ὍὉο]ὰ: 
Οὗ, Ττχο Ὑοδγα ἴῃ γἱοίοτία : 1 Ὑ]1δῦ ἴο 
γάμου δῃὰ δὴ ἢιθπιθη δ 1δηὰ. ΒΥ 
γηαμΜ Ποσιττ. 2. σνοἱβϑ. ρμοϑὺ ὅγο. 
ῬΥΪοΘ 218. 

Ἡονὶ .---Ὑἰσἱῖ ἴο ΒΘΙΙΑΓΚΑΌ]Θ ῬΊΔ068 ; 
ΟἸἹὰ Η.Δ]19, Βαί.]6- ΕἼ 6145, 8) ϑσθιηθϑϑ 1} 90Γ8- 
ἔἶνο οὗ ϑιυγικίηρ Ῥδβϑαροδ ἴῃ ΕἸ ρ]} 18} Η δύο 
δΔηᾶ Ῥορίγγ. ΒΥ γιτταμ ΗοσΙτΥ. 
ὩΣ ΘΓΟΙ8Β Ῥγοοὰ Ἐδρτανίηρθ. ΕἾσδὶ δα 
Ββεοσοπᾶ ϑογῖθθ. Μοάϊυμπι ὅνο. 218. θδοῆ. 

ὙΊΠ[αὰ ον ει ο ΒΟΥ ΟοπΎ Βοοϊς; Ὀοΐηα 
{16 Β.68] 11ἴ9 οὗ ἃ Οὐυμίν ΒΟΥ, τσὶ θα 
ἘΥ Ὠλπιβοὶῦ; Ὄχι 1 {ἰηρ' 811 (Π6 Απλιικοι θη 8, 
ῬΊθαβυγθβ, δια Ῥυγϑυ 5 οὗ ΟΠ] άγθη ἴῃ {ἢ9 
Οουπίσγ. Νὸν Εαϊοι ; πιὰ 40 Ἰοοά- 
ουΐθ. ἘοΡ. ὅγνο. ῥυῖοϑ 68. 

Βονϊτι. -- Τὴ Βυχα] 1,1}6 οὗὨἨ Ἑπρίανὰ. ΒΥ 
γναμ Ἠοντ. Νοὸν αϊθίοῃ, (ΟΥ- 
γοοίοα δῃᾶ γχονδοα; σ Ὑγοοάοσυΐδ ὉΥ 
Βοπίοκ δὰ ὙΠ] δηθ. Μοάϊυχα 8νο. 218. 

Ηυ0.-- Τὴ ΟἸΐπ686 Ἐπηρὶσθ: Α ϑ6απ6ὶ 
ἴο το δπὰ Οδθοῖ᾽κ υσεγηόν ἐλδγομφὰ Ταγίανν 
απμα Τλδεί. ΒΥ (06 Αὐδέ Ησο, ἔογπιθῦὶν 
ΜιβϑιΟΠΔΣΥ ἀροδβίοϊϊο ἴθ Ομ η8. Οορυτσῃῦ 
Τυνδιιϑαιϊοη, τ (ἢ6 Αὐυδῃοτ᾽5 ϑαποίϊοῃ. 
ϑεοονάὶ αϊίίοα; σπιϊὰ οοἸουγοα 80 δῃὰ 
Ιηᾶοχ. 2. γο]β. ϑνο. 2349. 

'π-πασπῦμ. κα, νὰ - “α'ἰἰὰὸὰ ---- 

Βυάβοῃ.--Β]αἰη ὈἰγθοιϊοηΒ 70. Μακίησ 
ΜγῈῸ ἴῃ Οὐῃΐονγυ τυ τιῖὰ (Π0 1δν : ἢ ὁ 
οἷοᾶν Εὐχροβιίτοη οὗ ἴῃ [δ γοϊδιϊηρσ ἴο ἐδ 
αἰ συ ου οὗὨἨ ῬΟΓΒΟΏΑΙ Εὐϑίβίθ ἴῃ [ἢ οδϑὸ 
οἵ Τπιοδίδου, τὸ ΕΌσι οὗ 1165, ἀσιὰ παυοὰ 
ὩδΟΙᾺ Ἰηἰοττηδίίου. Βγ δ. Ο. Ηυνυϑον, Ἐνῳ. 
Νονν δηὰ ϑηϊαυροὰ Ἑαιίύοη ; ἱποϊπάϊησ ἔλθ 
Ῥγου βίοηβ οὗ ἴο 118 Αοὐ Ατηποεάχοοτς 
Αοὐ οὗ 1852. ἘτΡ. ϑνο. ῥγίοϑ 236. δὰ. 

Ηπάβοηῃ. -- 1116 ἘχθουίοΙ 5 απἰάθ. ΒΥ 
ἡ. Ο. Βυνβον, ἕβᾳ. ΝῸν διὰ 
Ἑαϊθοι ; ψπἢ ὅμὸ Αἀάϊου οὗ Ὠιίτϑοΐλοσις 
ἴον ρδαγίηρ ϑιυσοοθδίου θυ 68. οα θα] Ῥτο- 
ΡΕΜΥ ὍΠΟΡ 1186 δπὰ [ηἰθδίβοϊθα, δπὰ 6 
δ Ϊ9 ἔον παάϊηρ ὕΠ6 Ὑ δ]68 οὗ ἀπο υϊῖϊοβ δπὰ 
[89 Απιουπὺ οἵ Ιμορδοῦ δηὰ ϑ'ιυαοοοδαίοσι 1 υσ 
(Πόσο. ἘῸρΡ. 8γο. Ῥὑσίοϑ θ8. 

ἨσπθοΙ]ἀ ΒΒ Οοβιηοβ. Τυδηβίαἰθᾶ, Ὑὴ 
{π0ὸ Αὐιονῖϑ δυϊβοῦγ, ὉΥ Μγυβ. ΒΆΒΙΧΕ. 
ψοΪδ. 1. διὰ 11. 1θμιο. ᾿παΐξ τόπα δ οδ, 
δονγθα ; 88. Θα. Θϑς ἢ, οἱοί ῃ : οσ ἰῃ ροὲ 8γνο. 
128. θᾶ. οδοῖ, οἱοίῃ, 70]. 1Π. Ἢ 8νο. 
128. 6ἀ. οἷοί : οὐ ἴῃ 1ὅπιο. Ῥαγὲ ἰ. 36. δά. 
ϑουγοα, 88. θα, οἱοίῃ ; δῃὰ Ρασί 11. 86. ροπεὰ, 
44. οἸοί ἢ. 

Ἡυπθοϊα  Β Αβροοίβ οὗ Ναίυσο. Ττδη5- 
Ἰαϊοά, ἢ [0 Αὐἰποτβ δυϊῃηοσγ, Ὁ Μτε. 
ΒΑΒΙΝῈ. Νον Ἑαϊζίου. Ἰότπο. Ὀγίοθ 6ε.: 
ΟΥ ἷῃ 2 γοΐβ. 85. θα. φοβοῦ, οἷοι; 86. Θὰ. 
ΘΔ, δουγοὰ. 

Ἡσυηΐ. --- ἘΟΒΘΑΙΟΠ65. οἡ Γἰρηδ ἴῃ ἰξς 
ΟἸοτοαὶ Βοϊδίϊοηβ ; δ ὈΥΔΟΙῚΣ ἃ Οοῦ- 
βἰἀογαῦη οἵὨ 8}} {πὸ Ρῃοζορσταρηϊο Ῥγοοόϑδρα. 
ΒΥ ΒΟΒΕΒῚ Ηυντ, Ε.Β.8., Ῥγοίραειεος οἵ 
ῬὮγϑΙοβΒ ἰὰ ἴῃ Μοίγορο]ϊξδη δοϊιοοὶ οἵ 
ϑαίθποθ. ϑβοοοπα Βαϊίδοη, {πογουρσ!ν τε- 
νἱβο ; σι οχίθηϑισο Ααάιοηβ, 8 Ῥ[μβῖδ, 
διὰ γοοάοσιυΐο. ϑὅνο. ῥγίοο 108. δὰ. 

1416.--ἰπ8 οα 5'ΠΟΟΙ ἢ, ΕἸΒΕΙΗΣ, ἂς 
Ῥοίῃ οὐ εὰ δηά 1δηὰ, δῃηὰ ἰπ {δ 
ναοῦ [008 οὗ ϑοοίἰδηὰ : Βείηρ {πὸ ἔχρε- 
ΤἹΘΏΟΘΒ οὗ ΟΗΕΙΒΤΟΡΕΕΕ [Ρ1Ὲ, Εδϑη. Ἐρ. 
8νο. ὅδ. 

Φδ 6501. --- Α ΟὈΙΙΠΟΠΡΪΔ6θΘ Βοοῖ οἵ 
ΤΒουρ 8, Μοπιοσίοϑ, δὰ Ἐδησῖεβ, Οτὶρὶπαὶ 
Δηα δοϊοοϊοἃ. ῬαγΕ]. ἘΠΉϊοα δἀπὰ Ομασβοίου; 
Ῥατὲ 11. Ιογαΐυσο διὰ Αὐτὸ. Βγ Μμ.8. 
ΦΑΜΈΒΟΝ. δεοοκαὶ Βάϊέϊον, τοτιϑϑὰ ἐπ γουρὶι- 
οὐδ πὰ οογγθοϊθα,; πᾷ Ἐϊοϊλίπρθα δοὰ 
γοοα ΕπρτασίηρΒ. Οτόσ ὅ8γνο. 186. 
“ ΤῊΪα οἱοζαηῖ νοϊαπηθ πη ϊοἢ, κὸ δ΄] ῬΓ. 

Φουπλθβοῦ᾽ δ ἰαᾶῖα ῃγοαυςσίίοηδ, ἰα6 εἰσ θὰ αγίϊεῖὶς 
Ὀδαυϊγ, οιοπίηχε δπὰ ποούῤουῖα αἰἰκὸ τοι οϊες οἱ 
ἔτεος, 15 ἀοκιϊοαὰ ἴο οχίοηἀ δ8ι}}} τοοῦὸ πὶίάοὶγ τδὸ 
Ταριυϊδιίοη οἵ ἢΠ6 ΔυϊΏοτοδδ ἃ5 οηὁ πῃη0 πὶ ηκ5 δορὶ 
δηὰ ντίϊεο τὶ βο}γ.᾽ ΝΟΤΕΒΑΝῸ Οὐκππικα. 

Ἰέτα. 7ΑΤΊΘΒΟῚ.--5᾽δἴοτα οὗὐἨ Ομασὶ ιν, Οδἴλο] 16 
Δηα Ῥνοίδείδπί, ΑὈγοδα δῃὰ δὶ ἤοπια. ΒΥ 
Μγχϑ. ΦἉμ δον, Αὐἴπον οἵ δαογεῦ απα ζσφσιά- 
ανῷ Αγέ. ϑοοοπα Ἑαϊδιοι, τ 8 ποσὶ ῬΓῸ- 
ἴδοθΘ. ΕῸΡ. ὅτο. 44. 
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ΜΒ. δαιηθ 50} ορθηαβ οὗ [6 βαϊπίβ 
διὰ Μαγῖγγβ. ΕὈγπλὶηρ ὕπ6 ΕἾγϑυ ϑογίθθ οὗἁ 
ϑασγεαά ἀπά ζοφεκάσνῳ Αἀνί. ϑοοοπά Εαϊιίοη ; 
ὙΠ ἢ πχήθτουϑ ῬΤ͵οοάουΐδ, ἀπὰ 16 ΕΙΘὨϊηρϑ 
Ὁγ 189 Αὐΐδον. βαᾳῦδτο σσουσῃ 870. ὈΥ]ο6 288. 

Ἀπτε. Ταθδου δ Ἰοβοιὰδ οΥ7 [29 Μομδεῖΐο 
Ογὐάδγβ, 88 γοργοδϑηίθα ἱπ ὑπο ΕἾπθ Αγίβ. 
Ἑοττοὶηρ ἴπ6 ϑοοοπα ϑοσῖθθ οἵ δασγεαά αμά 
1εφοπάαγν 4. ς. ϑεοομὰ Εἰ ίομ, ϑη]δυμοὰ ; 
ὙΠ} 11 Εἰοϊηρθ Ὁ ὑΠ6 Αὐἴπον, δὰ 88 
Ὑγοοάοσιυίθ. ϑαυδγο σγονγῃ 8γζγο. ργὶοο 288. 

Μῖτε. 7δΙλθΒ0}} Ιορομὰβ οὗὁὨἨὨ [9 Ἀίδάοη:8, 
83 Τοργοβοηϊῖοα ἴῃ (89 ΕἾηΘ Αγίβ.. ἘΕὈΓΙΙ 
19 ἐμίνὰ ϑοτίοβ οὐ δασγεά ἀπά [ουσπάατγν 
“4ν. ἍΝ δῦ Ὀτανίηρθ ὈΥ [Π6 Αὐἴμον, διὰ 
162 δΥοοάουίΒ. ϑαῦδλγο ογοσσῃ 8γο. 288. 

Ψασαπθιχηθί.---Α Οοτηροηάϊπτη οὗὨ ΟὮΤΟΠΟ- 
ἸΟΦΥ͂ : Οοπίαϊπϊηρ ἴΠ 6 πιοϑὲ ᾿πηρογίδηί Πδΐθ8 
οὗ ἄθηθγαὶ Ηἰδίονυ, Ῥο] τοδὶ, Ἐ ΘΟ] οἰ αβέῖοδὶ, 
Δα 1 ΟΥΑΓΎ, ἔγοπι (Π6 Οτοδίίοη οὐ {6 
Ὑγουϊὰ ἰο {9 δῃηὰ οὗ [πὸ γοᾶῦ 1854. ΒΥ 
Ἐ, Ἢ. σλοσεμενυ. Ἑαϊίοα ὈΥ ἴΠ0 ον, 
ΦΟΗΝ ΑἸΟΟΕΝ, Μ.Α. Ῥοϑίϑνο. 76. 6α. 

1ιογὰ Φογογ ΒΒ Οοηιὶ θα οη8 ἴο ΤῊΘ 
ἙαϊΡυνη Βονίονν. Α Νὸν ΕΒαϊιίοη, σοτι- 
Ῥἰείθ ἴῃ πὸ γοϊυτηθ, τ ἃ Ῥογίγαξ θη- 
στανθὰ Ὀγ Ηθηνυ Βοδίηβοῃ, δηὰ ἃ Υιριθίίθ. 
ϑαίανο ογονγῃ 8ὅγο. 215. ο]οίἢ ; οΥἩ 809. οΔ])ῦ: 
ΟΥ ἰῃ 8 το]β. ὅνο. ὑγίοο 428. 

ΒΙΒΠΟΡ Φθυον ΤΆΥ]ΟΣ 5 ΕΠΕΓΟ ΌΓΚΒ: 
ὙΥ} 116 Ὁ Βίδμορ ΗΈΒσ.Β. Βονϊεοα δπὰ 
οογτοοίθα Ὀγ 6 Β6ν. (ἨΛΒΙῈΒῬΔΟΕΚ ΕἾΕΝ, 
Ἑοιϊον οὗ ΟΥ6Ι] ΟὐΙίορο, Οχίοσα. δον 
σου οἴ ἰῃ 10 νοῖΐϑ. ϑνο. 108. 6α. ὁδοὶ. 

δομηβ ἀπὰ ΝῚ00148.-- Τη6 ΟαΙΘηἀΑΥ οἵ 
γιοίονΥ : Βείπρ 6 Βϑοοτὰ οὗ Βυϊ(ιδ αϊυυν 
Δηα Οοπῃαιιοδῦ ὉΥ 868 δηὰ [κιηᾶ, οἡ ΕΘΡΥ 
Δ. ἴῃ ἴπ9 Ὑϑαν, ἔγροπι [89 Εδυ)οοὶ Ῥογὶοα 
ἴο ὉΠ6 Βδίι]6 οἵ Γπκογιθδηῃ. Ῥγο)θοιϊϑα δηὰ 
σοι θησοα ὈΥ {᾿π6 ἰδίο Μα͵)οῦ Φοηνβ, Κ.Μ.; 
σοηΠ θα δηα οοπιρὶεἰιορα ὃν 1ἠθαϊορηδηῦ 
Ῥ, Η. Νιοοσλβ, Ἐ.Μ. ἘῸρ. ὅνο. 125. θα. 

Φομηδίοη.---Α οὕ ΔΥΥ οὗὐἠἨ ἀΘΟΦΥΆΡὮΥ, 
Ῥοβογιροῖνο, Ρηγϑίοδὶ, ϑιδιϊβοοδὶ, δα Η ονοσὶ- 
οδὶ : Εὐογπιης 8 οοιηρΙεῖθ αθηθγαὶ ΟδζΖοίῖθον 
οἵ (6 ὙΥουϊὰ. ΒΥ Α. ΚΕιτΤΗ ΨΦΌΟΉΝΕΤΟΝ, 
ΕᾺΕ.ΒΕ., ΕΚΒ.6.8., Ε.α.8., ἀϑορταρῆον δ 
Ἑαϊηθυγρὴ ἰὴ ΟΥαΙΉΔΥΥ ἰο Ηρ Μα]οδῖγ. 
βοοοπὰ Βαϊέίοη, Ὀτγοιριδ ἀον ἴο 1855; 
ἴῃ 1 νο]. οὗ 1,360 ρμαρεϑ, οοπηργίδιηρ δϑοιυῦ 
δο0,000 Νηιο5 οὗ ΡΊβοθβ. ὅ8ὅγο. 8686. οοίἢ ; οὗ 
ΒΑ θουηὰ ἴῃ γυβδβίδ, 418. 

Φομθβ (ΟὙΘΠ).-- ΕἼΟΤΤΟΥΒ δηὰ ἐπΠοὶν Κίη- 
ἀγοὰ Ἰπουμρὶίθ: Α ϑογίοβ οὗ ϑίδηζαβ. ΒΥ 
ΜΑΒΥῪ ΑΝΝῈ ΒΑΟΟΝ. ὙΠ Ὀοδιι Ὁ] ΠΠ|8- 
ἰγϑίοη9 οἵ ΕἸΟΝ ΕΓΒ, ἀθβιηθα δια δχϑουῖοα 
ῃ ᾿ΠἸυτϊημίθα ρῥτμιης ΟὍ ΟὟΣΕΝ ΨΦΟΝΕΒ. 
Ἐορτίηιοα, Ιπὰρογῖδὶ 8γο. ῥχίοο 319. θα. οδ]ῇ, 

Κα Ί80}.--- ἰβίουοαὶ δηἃ Οὐ 1641 Οοχη- 
ΤΑΘΠΙΔΤΥ οὐ (6 ΟἹὰ Τδδβίδιηθηί. Βυ Ὦγ. 
Μ. Κάχιβοη, Μ.Α. ΕἸγεῦ Ρογιοη--- Εχοαὰβ : 
ἰῃ ἤδοῦτον δηὰ Εἰ", ἢ οσορίουϑ Νοῖθβ, 
Οὐεἶοαὶ, ῬΒΙοΙορίοαὶ, δηὰ πχρίαηβίθεν, 
ϑγο. 18. 

κ." Δ Ἑαμίου οὗ ἴπ0 Εσούμε, ἃ5 λῦοτε ((οτ ἴῃς Ὧδ6 οὔὗὁἨὨ ἘΠρΊ ἢ 
Τολάογοὶ, σοτηρτγίοίηρ ἴπς Ἐπρὶ οι ὙΤΑΩΑΙΔ ΟΣ, δδὰ δὴ δυτιἀρεά 
Οὐοτπιδηΐϊδιυ. δτο. ὑγιςο 129. 

ΚΘΗὉ16.--ΤΠΠ6 ΒΆΧΟῚΒ ἴῃ ἘΠΡ]αη : Α 
ΗἸδίοσυ οἵ 116 ΕὩρΙ δ ἢ Οὐπμπιοινθδλ ἢ {}}} 
{η6 ροτοὰ οὗ ὑπ Νοτγτθδῃ Οοπαιοῦῖ. ΒΥ 
ΦΟΗΝ ΜΙΤΟΗΕΣΙΙ, ΚΕΜΒΙΕ, Μ.Α.. ΕΟΙΡ.Ά., 
ἄς. 2). τοἱ]β. ϑνο. ρυγῖςϑ 288. 

Κρορ.-- Τὴ Ῥμδβὶβ οὐ Μίαϊνοῃ : Βοίῃρ 
δῇ Οὐ] ηο οὗ (πο Ὠ᾿βοονοῦῖθβ διά ΑΡρρ]!οᾶ- 
(οη8 οὗ Μοάδογη ΟΠοπλθίσγ. ΒΥ Τ΄ ΠΙΝῸ- 
ΤῈῪ ΚΕΜΡ, Μ.., Αυΐδπον οἵ 7. Ναέωγαΐ 
Ἡ!δίογν οΥ Ογεαίίοη, ἄρ. ὙΝ 148 ΥΥ οοἀουῖΐϑ. 
2 νοἶΐβ. οσσοσῃ ὅγο. 2158. 

ΚοηηδΙ. --- Εαβίθη ἘΕἸΧΡΟΙΘΠ665 00]- 
Ἰοοίϑα ἀυγίης ἃ ΥΥ̓ἸηΐοεβΒ Τοῦ ἴῃ Εργρίύ δπά 
(Πη06 Ηοὶγ ΙδηΔ. ΒΥ ΑΡΑΜ ΞΤΕΙΝΜΕΥΖ 
ΚΈΝΝΑΕΡ. Ῥοβέ ὅνο. 108. δα. 

Κοβίονθῃ.- -Αα Νίδηυδιὶ οὗ [6 Βοζῃθβίϊο 
Ῥγβοίὶοοϑ οὗ Μοαϊοίηθ. Βυ. Β. ΚΈΒΤΕΡΕΝ, 
Ἑδ] ον οἵ {π6 Εογαὶ ΟοἸ]ΐερο οὗ ϑιιγροθοπϑ οὗ 
Ἐρ]δηά, ἄο. ϑαυδτο ροβὺ ὅτο. ῥσῖοθ 78. δά. 

ΚΙΓΌΥ δηὰ ϑὅρϑοῃοθ᾽ 5 Ιηϊγοάποίίΐοη ἴο 
ἙΠἰΟΙΠΟΪΟΡΎ ; οὗ, ΕἸοσιθηΐθ οὗ (6 Ναί γα) 
Ἡ!δίοτΥ οἱ [πϑεοίβ: Ομ ρτιβίηρ δ δοοουηΐ 
οὗ ποσιουβ δηῃᾷ ιιϑοζ}] 1 ηβοοῖϑ, οὗ {ποὶν Μοίδ- 
ΠΊΟΥΡΙΟϑο8, Βοοα, βιγαίδροιηβ, Ηδοιϊδβεοηϑ, 
ϑοοίοίεδ, Μοίϊοηβ, Νοῖ"οβ, ΗΥοσγηδίίοη, 
Ἱπιοιηοῦ, ἄσ. Νοὸν Ἑαϊιοη. 2. τοΐβ. ὅτο. 
σὰ Ρ]αΐθ8, Ρχίοθ 818. 6α. 

Ὧν, Τιαϊπαπι ὁη Ὠΐ8685685 οὗ [ῃ6 Ηθατγί, 
Ιμδοΐαγοϑ οἡ ϑ)ροῖθ οοπηροῖοα ψ|0}} ΟἸ εἶ 4] 
Μοαϊοΐηθ : Πίϑϑδδϑὰ οὔ ἴπ6 Ηοατί. ΒυΥΡ. Μ. 
ΤΆΤΗΑΜ, Μ.., Ρηγοοίδη ἘΧΙγΓΔΟΡΙΏΔΤΥ ἴο 
16 Φυορῃ. Νοὸν Ἑαϊίοη. 2. τοὶδβ. 121η0. 
Ῥτῖοϑ 165, 

Μι5. Β. 1,665 Ε]Θιηθη 8 οὗ Ναΐαγαὶ Η]8- 
(ΟΥΥ ; οΥ, ΕἸγδῦ Ῥυϊησὶρ]οΒ οὗ Ζοοίορυ : Οοπι- 
Ῥυγϊϑίησ ἴμ6 Ῥαϊποῖρὶοδ οὗ ΟἸδϑαιβοβίιοπ, ἰηΐοῦ- 
Βρογεθὰ πῖϊἢ διηυδίηρ δηα ἱπδίγυσιϊινο Δ6" 
σουηΐϑ οἵἨ [6 τηοβῦ σϑιδγκα]6 Απίηλ8}8. 
Νον Ἑαϊοι ; οοάσαϊθ. Εδρ. ὅνο. 78. θά. 

1.9 θ65η6.--Οοηϑι υἱοὶ] Ηἰβίοσν οὗ 
δογθου. ΒΥ ΟΒΠΑΒΙῈΒ ΤῈ ΟΥΕΘΝΕ, δα. 
δυγαῖ οὗ ἴμ0 Εογδὶ Οουγὶ, δὰ ΜοθοΣ οὗ 
{μ6 δίαῖθβ. ὅγο. ῥγῖοθ 185. 

ΤιολΐοΥβ ἴο ΠΥ Ὀμκηονῃ ΕΧθηα9. ΒΥ 
Β ΓΑΡΥ, ΑὐἴΠοΥ οὗ Ζοίΐεγα οκα Παρρίκκϑ. 
Ἐουγ ἀπά σὐεαροῦ Ἑαπίοη. ἘΕορ. ϑνο. 
Ῥτῖσθ 68. 

Ἰϑιΐοσα οὐ Ἡδυρίηοδδ, δὐάἀγοεδοὰ ἴο ἃ Ἑτσχὶοπὰ, 
ΒΥ ἃ [ΑΡΥ, Αὐἴμον οἵ δείίετα (0 μιν ὕμξηοιον 
Ῥγίοπάφ. Ἐδθρ. ὅνο. ῥυῖοο 68. 



15 ΝΕ ΧΟΒΕΒ ἐκυν ΝΕΥ ΕΙΥΙΟΝὴ 

ΓΤΑΒΌΝΕΒΈ ΟΑΒΙΝΕῚΤ ΟΥ̓ΟΠΟΡΖΞΌΙΑ 

Οἱ ΗΣΒΊΟΣΥ, ΒΙΟΣΤΑΡΌΥ, ΙΤὐϊοσαῖαγο, [}9 ΑΥὐίϑ δηὰ Βοίθηοοθ, Νδῖασαὶ ΗΪΔΙΟΣΥ, διὰ Ἡαυυζοοίυτοι 
Α βΒοσῖοα οὗ Οσίρί δὶ ΤΌΣ ὈΥ 

15 ]9}Ὸ0ῃΗΝ ἨΞΗΒΟΗΕΙ, 
ΙΗ Ο9λΜμΜῈ5 ΜΑΟΚΙΝΥΎΟΒΗ͂, 
ἘΟΒΕΚΕΥ ΒΟΌΤΗΕΚΥ, 
Β15 ὈΑΥΙ ΒΗΝΕΊΘΤΚΕ, 

ΤΉΟΜΑΝ ΚΕΙΘΗΤΚΕΥ, 
ΦΟΗΝ ΕΟΆΒΤΕΝ, 
ιν ΛΙΤΕΚ ΘΟΟΤΎΥ, 
ΤΗΟΜΑΒ Μοομκ 

ΒιΙ5ῊΟΡ ΤῊΪΚΙ ΑΙ, 
Τὴκ ξεν. Ο.ὄ ΚΕ. Οτεια, 
δ. Ο.1.. Ρκ διβχονΌοι, 
ΦΌΗΝν ΡΗΙΣ1Ρ5, Ε.Β.9. 6.8. 

ΑΝῸ ΟΥΗΕΒ ἘΜΙΝΕΝΊ ΤΝΒΙΤΕΙΞ. 

(οπιρ]εῖα ἴῃ 183 νοῖβ. ἔς. ϑνο. νι ἢ ΨΊσηοῖίο Τί68, ρυῖσδ, ἰῃ οἰοῖ, Νὶπϑίθο Οσυΐηδαα. 

Τῆς οτε δεραγαίείψ, ἰῃ ϑεῖδ ΟΥ βοσίθβ, ὑγίοθ Τιγοα ΒΒ Π Πησ 5 δηὰ δίχροηπςε οδοὺ γοϊαπηο. 

-ιιτο συν 

Α 7μεὲ οἱ ἰλε οικϑΞ οοπιροείπρ λὲ ΟΑΛΒΙΝΕῚΤ ΟὙὐσίορρια :- 

Ἰ. Β611}"}5 Ἠϊβίονυ οἵ Κπυπαΐαᾶ.... .. 8 το]5. 106. δὰ. 

2. ΒοΙ} "ες 1ἱνος οἵ ΒΥ 5} Ροσῖδβ., 8. "Ὃ19. 75. 

8. Βγουν πίον 5 Οριϊοδ.. Ὁ... {νον ον 1 νοὶ]. 88. δά. 

4, (οἷον 5 Μαυ ίπ6 δὰ Τπἰαπὰ 

Ὀἰδοου ον .... {νον ον ννοσον 8 νοΐβ. 10ε. 6 

δ. Ογονγθ᾽ Ηἰδβίοτγυ οἵ Εγβδποασ.... 8 νοὶβ. 108. 64. 

6. Ὧ6 Μογζδη οὐ ῬΓΟΌΔΌΙΙ δα... 1 γο]. 88. δὰ. 

Ἴ. 1) δἰπιηοηα!᾽ 5 Ηἱἰδίογυ οἵ ἴα 
1Δ1αη Βορυῦ]σ5....... .... 1 γοὶ]. 834. 6. 

8. Ὧ6 ϑδβπιοη 5 ἘΔΙ1] οΥ̓͂ [116 

Ἐοϊηδη Επηρίγο..... δἰφιοιονιτ 2 γοἷβ. 75. 

9. Ῥ͵οηονδη᾽ 8 ΟΠ ΘΙΩΙ ΔΙΓΥ͂ ......... Ὶ νο]. 354. 64, 
10. θοπονδῃ᾽ 8 Ὠοπγοϑῖῖο ΕσΟΠΟΠΊΥ,32 νοΐβ. 76. 

11. ἢ ΔΠπλ᾽ ϑραίη δὰ Ροτίυμραϊὶ, ὃ νοἱβ. 178. δά, 

13. ΘΠ Πδηλ 8 Ηἰεζοσγοί ρητηδικ, 

ϑδνοάοῃ, δηα ΝΟΥΝΔΥ ...... 8 νοΐβ. 104. δὰ. 

13. ΘΠ δηλ 8 Ηἰβίοτγυ οἱ Ροϊδῃά.. Ἱ γο]. 835. δὰ. 

14. δυπῆδπι᾽ 8 Οοσιηδηΐς Ἐπ ΐγο.. 8 τοΐβ. 108. δά, 

15. θυ] δ᾽ 5 Εὐυτορα ἀυτίηρ [86 
ΜΠ 416 Αχοδ ...... ὁ. ὐοονν ον {4 ν0]5. 148. 

16. ΘΠ δ1}᾽ 5 Βγ εἰδὴ Ὠγαπηδι  βῖβ, 3 νο]δ. 78. 

17. 0 πη δ}᾽ 5 [ἱνο5 οἵ ἘΔΙ͂Υ 

Ὑγγίίογα οὐ τοαῖ Βγιίδίῃ .. 1 το]. 838. 6ἀ. 

18. Εογβ 5᾽5 Ηἰδίουυ οἵ ἐμε σπίοὰ 

ιαίοδ᾽ ωωὐννώ νι ον οι κοτς 2 νοΐΪβ. Ἶ8. 

19. ΕΟΞΌΓΣΟΪ Θ᾽ 5 ατθοϊδη δηιὶ Κοϊδη 

Ύ ΤΠ 2 νοἷδβ. 78. 

40. ἘοΥπίογ᾽ 5 [νοι οἵ ἴ}1Ἰὸ ϑιδιϑ- 

τηθῃ οὕ ἴῃ ΟΟτητη ἢ 68} {}ν, δ νοΪδ. 176. διὶ. 

41. ΟἸοὐ 5 {᾿νοὰ οὗ Βυι ἢ Μ|ΙΙ]- 

ἴαγγ ΟΟΤΙὩΔηΘοΓΒ.......... 8 γοΐεκ. 105. 6. 

22, Οτγαιδη 5 ἩἨἩΪ ἰδίου οήὐ ἴδε 

ΝοΙπονδηὰδ .... 0... .6.6..ωε1 ΥοΟΪ. 88. δα. 

428. Ἡδηδίον᾽ 5 ΒΟΙΔΗΥ..... ... .....1 γοΐὶ. 88. 6ἀ. 
44. Π ΘΓΒΟ 6 ̓ ̓5 ΑδΙΓΟΠΟΙΩΥ.... ..... Ἰ νοὶ. 32. δά. 

25. Ἠογβο ο}᾽ 5. Π)ἰδοοῦγβο Οἡ Ναὰ- 

ἴυγα! ΡὨ ΙΟΒΟΡὮΥ ...... ..ν 1 νο]. 88. δὰ. 
26. Ηἰἱεἴοτγ οἵ Κοπη6.. .. ....{6ι ...8ὶ νοῖΐβ. 78. 

27. Ηἰδίοτγ οἵ ϑυυιτζογίδη ,..... 1 νοὶ]. 88. θά, 

28. ΗοΙ ἰδ ὦ Μαμποίδοξζιιγο ἰῃ 

Μεῖδι οοόοεοο.. δ νΟΪ8. 106. 6. 

49. 7Δπ|65᾽8 1 ἱνοεοί ογείζη ϑιδῖθβ. 
ΤΩΘῺ ..{«.0. 66. εὐντνς δουκο τ δον ὅ νοΐϑ. 176. δά. 

30. Κοῖογδηᾷ [,γάηδγ᾽ ε ΜΙ δοπδηΐσε,ὶ νοἱ]. 86. δά. 

31. Καὶ σ τον 5 υἘΠ|π68 ΟΥ̓́Η ἰπΊοΟΥΥ 1 νο]. 35. δά. 

3). ᾿ἀτι ϑτ᾽κ Ασα  Ππστιδ ........ὁ. Ἰ νοὶ. 86. 6ὰ. 

33. (ει πο ΥἾ᾽ Ὁ ΟΟΟΠΙΕΙΓΥ͂ .. ......(.«.ε1 Υοῖ. 84. 64. 

8ὲ. ΤΑγάποῦ οἡ Ηδαῖ .............1 Υ0]. 88. δά. 
85. ΓΑ π γ᾿ ΗἩγάγοδίλιϊοδ διὰ 

Ῥηδουμηδοδ 

86. ΠΥ ΘΓ δηὰ ΚΔ γ ̓ ΕἸδοίτὶ - 

οἷν δηὰ Μαχιηοίίδπι ...... ἃ νοὶε. 76. 
87. Μδοκίηϊοβ, Ἐογβῖοσ, δπὺὰ 

Οουτίομδυ᾽ β Τἷγνοδ οἵ ΒΥ 8} 

ΒιΑ 68 ΘΗ ....... ον ρφιφύνον 7 νοῖβ. 315. 64. 

48. Μαοκιηϊοδῆ, Δ δι δος, δὴ ἃ 611} 5 

ΗἩϊδίοτγ οἵ ηχίδηά........ 10 τοῖα. 355. 

89. ΜοΒΪΦΟΙΠΟΎ δὰ Ξ'6116}} 
διϊηδηΐς [16] 8, ϑβρδηίει, 

δηὰ ῬΡοτίυκιεκδο Αὐἴοτε. 8 τοῖβ. 1095 δ. 

40. ΜοοΥο᾿ 5 Ηἰϑίοτγῃ οἵ ᾿γοϊδηὰ .. 4 τοῖβ. 145. 

41. Νίοοἷα5᾽86 ΟΠ ΓΟπΟΪΟΑΩΎΥ οἵ Ηἰδβι. 1 γοϊ. 34. δι}. 

42. ῬὨΠ5᾽8 ΤΥθδίῖδε οὐ ΟΘΟΪΟΚΥ͂, 2 γο]8. 78. 
48. Ῥον61}᾽}8 ΗΪδίΟΥ οὗ Ναίυγεϊ 

ῬὮΙΟΒΟΡΉΨΥ..... ὁ οοοο...... ὃ ΥγΟ]. 88. δι, 

44. Ῥοτγίογ᾽ 5 Τγοδίίβο οὐ ἴ6 ΝΜ 8 η1- 

Ὠυΐπεῖυτο οΥ ΒΓ 1 ......00 οἵ νοΐ. 88. 6. 

45. Ῥοτῖοσ᾽ β Μδηυΐζεςίυτγοβ οὗ Ροῖ- 
σοἸαὶπ δηὰ Οαἷδ55 

46. Ἠοεοοοδ᾽ δ ΒΓ 5} 1δΉγοτα .....} νοῖ. 86. 6. 

47. Βεοί "5 Η᾿ἸΙδἴοτγῃ οἵ ϑοοιϊδηὰ .... 2 τοῖβ. 78. 
48. 51|6}16 γ᾽» 1ὐνοβ οὐ επϊποηΐ 

Ἐτοηοἷ Αὐἴοτα.. . «0. «0.0.0 2 γοἱβ. 78. 

49. Βηποκαγὰ δη ϑυδίηβομ᾽  ἱπεοσῖδ,] νοὶ. 85. δ. 
δ0. ϑου μον Ὲ [ἱνγοὸ5 οὐ ἈΒγεδἢ 

Αἀτηΐγαὶδ... Ὁ. νον ονος .....Ά8 Υοῖ6. 178. δὰ. 
δὶ. Βιουὶη κ᾽ 6 ΟὨΌτγοΟΙ ΗἰςίοτΥ.... 23 το. 75. 
δ. ΒιοὈὈϊ χ᾽ 8 ἩΪδΟΥΥ οὐ {δὸς 

ΒοΙοΥΠ ΔΙΪΟΙ .. «« 0.0.6. ον νον 2 νοὶς. 78. 
δ8. ΒΥ δι 500᾽ 5 Ὠιίδοοῦγδα οἢ Νἃ- 

ἴυγαὶ ΗἸβίοΥΥ ....... .......ἷ τοὶ. 85 δα. 

δὲ. ϑυδίηδοη" κε Ναίυγαι ΗΪδίουν δὲ 

(ΟἸαεοὶ δολιίου οὗ Απὶιπδδ... 1 τοὶ. 835. δὰ. 
55. ϑυσδίη οι ̓ '5 Πδϑιϊν ὃὲ 1 ηβε(ἰησῖ 8 

οἵ ΑἸΐπηδ818 ..... τ φνονιόοως 1 τοὶ. 83ε. δά. 

δ6. ϑιυυδῖηδο. 5 Βίγιβ ............ 3 γ0]ς. 78. 

51. θυ. 8᾽ Π50}᾽ 5 Εἰβ, ΘΡΕ]ΘΟ, δὲς. 2 το]ς. 78. 

δ8. ϑυδίῃβοπ᾽ Β Ουβάγυραίε...... 1 τοὶ. 85. 6΄. 
δ9. ϑυγδὶ θοη Ἶ  ϑ8) 6115 δηἋ 5} 6}1}- ἤδ.ν, 1 τοὶ. 82. 6. 

60. ϑυναίῃβοι 5 Αὐΐτα 8 ἰπ Μεηδ- 

Εὐδα οὐ εονειινύνιν ἐὺς .1 νοΐ. 82. 6). 
61. ϑυυλίπβδοη δ Ταχίἀθγνγ δυὰ 

δἰ οσταρῺν οἵ ΖοοϊοκίςΞῖδ.....1 νοϊ. 3:. οἱ. 

62. ΤὨΪΕΙ ν κ1}᾽8 Π ἰδίοσγ οὗ ὕὐτιθςθ. 8 τοἹδ. 386. 



ῬυΒΊΒΗΚΡ ΒῪ ΓΠΌΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΝΝ, ἀκρ 00. 18 
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1,655 ΒΟΟΚ οὗ ΕΏρ115}} Εἰσοβ. Απ ! Γουάοηβ ΕΠογοϊορϑαϊα οὗ Αρυϊου]έυγο; 
Ἀοιοουπηΐ οὔτ μο Εἰνογθ οὗ Ερ πα δηκὶ ὟΥ 4168, 
Ῥδυ(ου]δυίδιπρ {Πδὶρ γοϑρεοῖῖνο ΟΟΌγδοβ, ΠεῚΡ 
τηοϑῦ εἰνι κίηρ ϑοοποτν, δὰ {86 οἰϊοῖ Ῥ]δοθ5 
οὗ Ιπιογοϑῦ οἡ ἐμαὶ, ΒΆΠκ8. ΒΥ ΚΒ ψῦΕεΙι, 
ΤΈΜΙ8, δα. Ἐορ. 8γνο. 859. 6(, 

Ι,. Ἐ.1,,-- Τη6 Ῥοοίϊοαὶ ΟΣ ΚΒ οὗ ΓΘ 118 
ΕἸΣ οι Τδηᾶοῃ ; σοι υϑίηρ (86 ἤπιργο- 
οἰδαίγιορ, ἰὯ6 Ῥεμεοίίαη Βγασοίρί, (ΠῃΠ6 Οοίάδν 
Ῥιοϊοέ, (6 Τγομδαάοκγ, αὐτιὰ Ῥοορίισδὶ Βοπιδίηβ. 
Νον Ἑαϊλου ; νὶϊῃ 2 Υἱρτιοῖζοα ὈΥ 1ὐ. ΠΟΥ ]Ϊο. 
2 γοΐβ. 1θιμο. 109. οἰοἢ ; τηοτόςοο, 218. 

Σὐηά]ον.-- Τ6 ΤΊΠΘΟΙΥ πὰ Ῥγδοίΐοθ οἵ 
Ἡονυιϊοιϊίατθ ; οὐ, δὴ Αἰϊοιυρὶ (ο οχμ δίῃ 
{π6 Ῥτίῃοῖραὶ Ορογδίϊοηϑ οἵ αδγάθπίηρ ἀροὸῃ 
ῬΉγδἱο]οσίοαὶ αἀτουηάδβ: Βοίηρβ ἴπ6 βοοοπὰ 
Ἑαιτίοη οὗ 1μ6 Τάεονν 9.7 Ηογέϊοι έμδ, τ ἢ 
ΘΠΪδυροὰ ; πὶ 98 Ῥοοάοιιϊθ. ΒΥ ΨΦΟΗΝ 
ΤΙΝΡΙΕΥ, ῬΒ.Ὁ. Ἐ.Β.3. 8νο. ῥγῖοο 219. 

Ὧν. δοῦῃ 1η6]0γ5 [Ιηἰχοάποϊίΐοη ἴο 
Βοίδηγ. Νὲν Ἐα οι, τὴ (ἢ Οὐτγϑοι οι δπὰ 
οορίουβ Αἀάϊξίοηϑ. 2. τοΐϑ. ϑὅγτο. σι δὶχ 
ῬΙαίοβ δὰ πυπιθσζοιιβ Ἰοοάσυθ, ῥυοο 246. 

Σὐημποοά.-- Αἰ Πο]ορία Οχομπίθηβὶβ, δἱνθ 
ΕἸογ]οσίαπι ὁ Ἰυδιδιι8 ροοί οὶ αἰ γουβοσιιι 
Οσοπίθηβιιιπὶ ατωοὶβ οὐ 1,διϊπὶθ ἀϑοθγρίιπι. 
Ουγαηίο ἀτσθΠἾΚΙΟ ΤΙΝ ΟΟΡ, Μ.Α. 4161 
ΟὨσῖϑυὶ ΑἸαπηπλο. ὅνο. Ῥσγῖος 142. 

Το ζ.--Αἢ ΙΠΘΌΪΓΥ Θοποογηΐης ΒΘ] σίοη. 
ΒΥ ἄκοπακ Ιόνο, Αὐἴον οὗ 7Ὶ6 λ“7]ογαὶ 
Ναίωγε ὁ αν, “ΤΊ Οοπάιυςί οὗ 1100, ἄο. 
Β8το. Ῥσῖος 95. θα. 

Του θγ8.(6.) ΓΘ 6 ΥΒ ἰ0 ἃ γοῦης Μαϑίοσ 
Μασγίποῦ οἡ δοπῖθ ϑιυδ)οσί5. οοπηδοίοθα Ὑ|0}} 
15 Οδ]] ηρ. Νὸν ἙΕαϊύιου. ΕΌΡ. 8το. ὅ5. 6ἀ. 

Τιουάοπῃβ ἘΠΟΤΟΙορΡΘαΐϊα οἵὗἨ Οαγάθηϊηξ ; 
σοτηρυϊδίης [Π6 ΤΉΘΟΥΥ δα Ῥυβδοί)οθ οὗ Ηοῦ- 
Ὀσυϊγο, ΕἸουγ στο, Αὐδοσυισυϊίιγο, δᾶ 
Τδηάβοαρθο Οδγάθηιηρ: [ποϊυἀϊηρ 41} 80 
Ἰδϊθδὺ ᾿πηργονομπηθηΐϑ ; 8 ἀθῃοταὶ Η!δἴοτγ οἵ 
Οδγάσηϊην ἐπ 4}} Οουηγ165; 8. ϑιίδβιϊοδὶ 
Ὑιον οὗ 8 Ῥυοβοηΐ δϑίαίο; δηὰ ϑιρχοδίϊοηϑ 
ἴον ἰἰ6 Εϊατο Ῥγοόρτοθδ ἴῃ [6 Βυι δῇ [6]66. 
ὙῈΠ δὴν δυηάγοα Ῥ οοάουϊ 5. Νον Βαϊ- 
ἰἰοπ, οοτγτοοῖθά δηὰ ἱπιργονοὰ ὉΥ Μίν. 
ΙΟΟΡΟΝ. ἅὅτο. ῥτίςο ὅθε. 

ΣιουάοηΒ ἙΠΠΟγοΪοραΐϊα οὗὐ ΤΎΘΘΒ δηὰ 
Βηγιῦδ; οὐ, ἴπο “4γὀογεέμε σέ γωξίοσέκε 
Βνἑαπηίοννι αὐτιροα : Οοπίδιπιηρ [0 Ηδγὰγ 
Πυθοθ δπαὰ ϑηγιὺθ οὗ τοδί Βυϊδιίη, Ναδίνο 
διὰ Ευτοῖχη, ϑβοιοη  βοδ!}γ δὰ Ῥορο αν 
Ῥεβονιυοὰ ; σι τΠοὶνΡ Ῥτορασδίίοη, Ουϊίατο, 
δὰ ὕϊεεδ ἰῃ ἢ Αγίβ ; δῃὰ ψἱτἢ Επρτανίηρθ 
Οἵ ΠΕΑΡΙΪΥ 4}} {10 ϑρεοῖθοϑ' Αἀαρίδα ἴον {}10 
τ80 0 ἈΝ 6η, ἀδνράσπογ, ηα Εογοείοσδ. 
ὙΠ δϑους 2.000 ὙΥ οοάστιϑ. ὅνο. ῥτίοο ὕ09. 

σου ρΥδῖπρ {πὸ ΤΠΙΘΟΥΥ δηα Ῥυγδοίϊοθ οἵ [ἢ 
Ὑαϊιδίϊοι, Τυϑηδίον, [γίηρ-ουί, ΙσἸρτονο- 
τηρηῖ, δηἃ Μδηδροιηοηΐ οὗ 1,δηἀοα ῬτΤΟΡΕΣΙΥ, 
διὰ οὗ [1 Ουϊεϊναιίοι δὰ Εσοπουιγ οὗὨ {6 
Απίπηδὶ δα Ὑ ρείδ]9 Ῥγοάμποιϊου5 οἵ Αχτὶ- 
ουϊατο; Ἱποϊιαϊηρσ 84}1} {116 Ἰαϊθεῖ Ἰτωργουθ- 
τηδηΐϑ, ἃ βοΠοταὶ ΗϊδίΟΥΥ οἵἨ Αρτγιουϊίυγθ 1η 
8}} Οοιιηίτιοδ, 6 δ δίλβιϊοαὶ Υ ἴον οὗ 18 ῥγοδβοηῦ 
ϑιαῖο, δῃὰ προ δα ἴον 1158 (χξυγο ργορτο88 
ἰῃ {Π|ὸ Βυι δὴ [12]05ϑ. Νονν Εἰ τοὴ ; τ 10}} 
1,100 Υοοάουϊθ. ϑὅγο. ῥγχῖοο 805. 

Τιουάοῃ ΒΒ ΕΠΟγΟΙοραΐδ οἵ ΡΙΔηΐ8 : ΟΟ,- 
Ῥτιδίηρς ἴἢ0 ϑρεςοιῆο ΟἸναγδοῖθν, Πϑβου ρίϊοι, 
Ουΐϊοζυτο, ΗΠ ἸφΟΣΥ, ΑΡΡΠοδθοΩ πὶ 9 Ατίβ, 
Δ ΟΥ̓ΟΥΥ Οἴδον ἀθδίσϑ Ὁ] 9 Ῥασίϊουϊδν γοϑροοῖ- 
ἱπρ 411 {π0 ΡΙδηΐβ ᾿μαϊροποιιβ ἴο, οὐ] εἰναιοα 
ἷη, ΟΥ ἱηίγοἀπορα ἱπίο ατοαῦ Βυιαὶη. Νὸν 
Ἑαϊου, οογτθοίθα ἴο {}|ὸ Ῥγϑοδϑηῦ Τὶ ὈΥ͂ 
ΜΗ. ΠΟΥΡΟΝ ; δϑδίδίϑα ὉΥ̓ ΘΟ ἜΟΒΘΕῈ ΟΝ, 
Ἐ.1,8. δηὰ θάυιρ ὙΥΟΟΒΤΕΒ, ἰδίϑ Οὐγδίου 
οὗ ἴ0 Ιρϑνιο Μίδου. ὙΠ ἀρνδράὰθ οὗ 
12.000 Υοοάοσυϊδ (τοτο ἔμδπ 23,000 πον). 
ὅνο. ὑγἹο 398 135. 6α.---(Θὐἁδποοπα ϑυρρίοιηοηῖ, 
ΠῚ δῦοτο 2,000 οοάοιιί3, ῥσῖοο 318. 

Τουδοη β ἘΠΟγΟΙορΘΐα οὐ Οοίΐασθ, 
Ἑαστω, πὰ 7116 Ατοιμιιϊοοΐιγο δα Εὐγη γος 
σοὨ ΔΙ ΠΣ ΠΩ ὨΌΤΏΘΓΟΙΙΒ 1) 68: 6π5, ἔγομι ἴμο Ὗ 111 
ἴο ἴμ6 Οοἰίαρθο δηὰ ἴ86 Εδγηι, ἱποϊυάϊηρ ΕἌγτα 
Ἡδρυιϑοα, ΕἈγιηοσίοθ, δηα οὔ ΑστιουϊίγΑ] 
Βιυι]άϊηρβ; ΟΟΌΜΕΥ [ππ8, ΡΟ]. Ἠουδθα, 
διιἃ Ῥαγοοῦ αὶ ϑοοο δ; πιὰ [Π6 γεαυϊειῖο 
ΕἸ χδ-ρ, Εἰχίυγοα, πὰ Ευτηϊΐγο, δα 
ΔρΡυτοργίδις ΟΠῖοοβϑ, ἀδγάϑθῃβ, δῃὰ ἀδγάθῃ 
βΒοθθοΥ. Νὸν Ἑαϊίοη, οὐρὰ ὃὉγ Μν. 
ΤΟΡΟΝ ; πὶτἢ τοτὸ ἔμδι 2,000 Ὑ͵οοάουίϑ. 
8νο. Ὀσίῖοο 635. 

Γουάδοπ Ηογὶυβ ΒΥ Δηηΐ6Ὲ}8 : ΟΥ, σαΐα- 
Ἰοσυο οἵ 8]} 89 Ῥίδηΐθ ἱπαϊρσοηουϑβ ἴο, οὈΪ Ϊ- 
γαϊοά ἴη, οὐ Ἰηϊτοἀυσοα ἰμῖο Βγιδῖπ. Αἢ 
Θηἰγοὶγ Νὸν Εαἴοη, οογγεοϊθα [πσουρμοαῖῦ; 
ὙΥῈ ἃ Βαρρίεπιοηΐ, ἱποϊαἀΐηρ 811 {0 Νοῦν 
Ῥ]αλίθ, δπὰ ἃ Νονν Οδθῆδγαὶ Ἱπᾶοχ ἴο {]16 
ὙΠ0190 οτκ. Ἑάιοὰ ὉΥ Μπ8. ΓΟΥ͂ΡΟΝ ; 
δοβίβίοὦ ὃγ ἯὟ. Η. ΒΑχτεπῃ δυο ὮΑΥῚΡ 
ὝΤΟΟΒΤΕΒ. ὅνο. ῥτγίοο 318. 6α..---ΤΊιθ κὅ0Ὁ- 
ῬΙΕΜΕΝΤ δορδσδίοὶυ, ὑυῖοο 148. 

Μιβ. Γουοη 8 ΑἸηδίθ ΟΔΥΘΏΘΥΒ 
Οπϊοπάδν: Βοὶηρ ἃ Μορῦμὶγ Ουΐϊαάο δο ἰο 
δὶ δηουϊὰ ὈῸ δνοϊἀοὰ 83 ὙΡΛῚ] δ δῖ 
8ῃοιι ἃ Ὀ6 ἄοῃο, ἰῃ ἃ ἀδγάδῃ ἰὴ δδοὶὶ ΜΙ ΟΉΓΗ ; 
ψἰ 1} Ρ]δίη Βι]66 λοι ἰο ἀο πἰλδὲ 8 τοαυ δια, 
1θπιο. νὴ}  οοάσυΐδ, ᾿τῖοα 79. δα, 

Πον7.--Α Τγθαϊΐβθ ὁ [86 Θοιηοδιοαίθα 
Απϊπγδ]ο οὗ ὑπ Βτι (8 [6] απ δ: με ρϑ τὐφάνημν 
ἱηρ ἴο Ναίυγαὶ δηὰ Εϑοποιμιίοαὶ Η]δίογΥ οὗ 
Βροοὶεβ δῃὰ γασγίοξίθα ; ἴπ6 Βοβοτίριίοη οὗ 
16 Ῥτοροτίίεο οὗ ἐχίογηδὶ Εοστα ; δὰ Οὔ 86 γ- 
γαίίομθ οὐ (6 Ῥυγίποὶρ!οθ διὰ Ῥγδοῖΐοο οὗ 
Βιοοάϊησ. ΒΥ Ὁ. 1.ΟΥ, Ερᾳ, Ε.Β..8.Ε. 
1} )οοά Ἐπρτανίηψα. ὅγ:0. Ῥτῖοοϑ 386, 

. 
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Πον.-- ΕΙοθη 8 οὐ Ργδοίοαὶ Ασυϊουϊ Γ6: 
σοι ροδοηάϊηρ ἔμ Ουϊυϊναιίοη οἵ Ρ]Δηΐδ, {}16 
Ἡυδοδηανγ οἱ ἴμ6 Ποιωρδίίο Απίπλαὶβ, δπὰ 
{πὸ ΕΟΏΟΩΩΥ οὔ Εδσιη. Βγ Ὁ. [ονν, δα. 
Ἐ.Β.Β1Ε. Νοὸν Ἑἀϊοα ; πιὰ 200 ΤΥ οοαουίδ. 
δνο. Ῥγίοθ 215, 

Μδοδυϊαν.-- βροθοῖθ8 οὗ [86 Εἰσμί Ηοη. 
Τ' Β. Μδοδυϊγ, Μ.ΡΌυ Οοτσζοοίοα Ὁγ Η:μ- 
ΒΈΙΨ. ὅνο. ὑΓγῖοθ 126. 

Μαοδαυϊαν. -- ἸῈ6 ΗἰβίοΥ οὗ ἘπηρΙδηα 
ἴγοσηω {0 Ἀοοθββίου οὗ Φ4δπιθ 11,ὄ» ΒΥ 
ΤΉΟΜΔΒ ΒΔΒΙΝΟΤΟΝ Μλολῦσασ. Νεν 
Ἑαϊοη. Ὑγοἶδ. 1. δπὰ 11. ϑ8νο. ὑεῖοϑ 826. ; 
ὸοΪθ 111. δηὰ 1Υ͂. ὑγτῖοθ 86ε. 

Μτ. Μδοδῦϊανγ ΒΒ ΟΥ̓ 1081 δηὰ ἩΗϊδβίοσὶοδὶ 
ἘδδΑΥΒ οοπίγιθυίοα ἰο Τὸ ΕΠ ΙΡυΓΡ ἢ 
Ἑονγίον. Εου; Βα: 0:5, δ ἴο ονϑ :-- 

1. ΑἸΤΒΒΑΒΥ ΕΡΙΤΙΟΝ (86 ΣῪ), ἰὰ 
8. το]8. ϑὅνο. ῥγίοο 868. 

2. Οοπιρ]οίθ ἰπ ΟΝῈ ΥΟΣΌΜΕ, τ ῬοΥ- 
ἔτι δὰ Ὑγιριοίζο. ὌΔΙΘ ΟΓΟΥ͂ΓΕ 
8νο. Ὀγίοθ 218. οοίῃ ; οὐ. 808. οδ]. 

8. Αποῖμον ΝΕῊῪ ΕἸΙΤΙΟΝ, ἰπ 8. τοΐΪβ. 
ἴορ. 8νο. ῥγῖοϑθ 218. 

4. Το ῬΚΟΡΙΞΒ ΕΥΙΤΙΟΝ, ἰῃ 2. γοΐΪβ. 
ΟΥΟΥΤῚ 870. ὈΥ]οΘ 88. οἱοί. 

ΜαοδῦΪϊαν.--6γ8 οὗ Αποϊοηὐὺ Βοιη6, τὶ ἢ 
[νὺῚ διὰ {0 ΑὐτηδᾶβΌ. ΒγῪ ΤΉΟΜΑΒ 
ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ Μασαάῦσαυ. Νοὸν Βαϊοη. 
1θιμο, ρῥγίοθ 46. Θὰ. οἱοίῃ; οὐ 106. δά. 
Ὀουμὰ ἰῃ ποζοσοο. 

ΜΥ. Μδοδϊαν Β ϑγ5 οὗ Δποϊθηὶ ΒΟΠΘ. 
ἢ πυτηθγουδ {ΠΠυϑύγαςοηβ, Οὐρὶ παὶ δηὰ 
ἔγουη ἴ1|ὸ Απίϊαυο, ἀγα οὰ Ῥοοα ὉΥ̓ 
αϑονχο βοδγί, δ υη., δηὰ οτιζτανϑα ὃν ϑδιμυθὶ 
ὙΥῺδιη8. Νὸν Ἑαμπίοη. ἘΕῸρ. 40. ῥΥίοθ 
218. Ὀοαγὰβ ; οὐ 4295. Ὀουηὰ ἰῃ ΣΟΥΌΟΟΟ. 

Νίοας Δομαὶὰ.--Μιίη ἀπὰ ΜΙ ουΐ: Α 
Ῥτδτγαδῦῖς Ροση. ΒΥ ΟΕΟΒΘΕ ΜάΑΟ ΠΟΝΑΙ. 
Ογοόνῃ ὅτνο. 7ὖ86. 6α. 

Μδοάομῃαὶά. -- 1116 ΨΘΓΟΟΘΟΙἶο; ΟΥ, [6 
Ὑουΐἢ οὗ Ἰωϑομδγάο ἀδ Ὑιποὶ: Α Τα]6. ΒΥ 
{πὲ ἰαῖθ Ῥιανα ἴοῦβα ΜΑΟΡΟΝΑΣ. 
ἘοΡ. ὅνο. ῥσίοθ θβ. 

δ; ν ὅδλπι05 Μδοκίηςοβη 5 ΗἰδίοΥΥ οἵ Επρ- 
Ἰαπα ἔγοιῃ ὅ)16ὸ Εν] οϑῖ Τιαοθ ἴο {6 18] 
ἘΘ[ΔὈ]Ἰητθηΐ οὔτμο Βοξοντηδίίοη. 1 ὈΓΑΣῪ 
Ἑαϊίοη, γονϑοα ὈὉγ [Π6 ΑὙΓΠΟΥ᾿Β ϑοη. 2 τοἱϑ. 
8γνο. ῥγχίοο 213. 

ΚΒ[, σαπιθ5 Μδοκίη οβ ΒΒ ΜίΒοθ δ ηθοῦβ 
Ὑγ οΥῖθ : Ἱποϊυάϊηρ ἢϊ8 Οοηἐτιθυίοηϑ ἴο ΤῊΘ 
Ἑαϊηθυγρὶ Κϑνθσ. ὐΟοιμηρ]οῖο ἰῃ Οπθ 
ψοϊυαπιο ; σἰ} Ῥοτγῖγαϊζ διὰ Ὑιρποίί(θ. 
Βαιδυθ γον 8γο. ῥσίοο 218. οἱοίἢ ; οὐ 806. 
Ῥουμα ἴῃ οδἰέ: ΟΥ ἰῃ 8 γτοῖβ. ἴορ. 8γνο. 
Ῥσῖοϑ 218. 

ΜΊηΙΟΒΙ δηὰ Κρ. -- Τ68 ΒΥ 5ἢ 
Ὑδατ- Βοοῖς ἴῸγ ἰΐο ΟΟυη ΥΥ ἴοῦρ 1856: 
Βοίηξ δὴ Αππιλὶ οὗ Αρτουϊξατο, Ἡδοιὶ- 
ουϊζυγο, ΕἸοτιοι! το, δηὰ Αὔγθοτιουογο. 
Ἑαϊιεὰ ὃγ Ο. ΜΙ ΊΝΤΟΒΗ, Εδαᾳ., Αὐυξδον οὗ 
Τὴ Βοοΐ οὗ ἐλ σΘαγάοπ, ἄο.; ἀπὰ Τὶ. ΤΙΝΌΣ κτ 
ΚΕννΡ, Μ.., Αὐΐπον οὗ “ρτγισι ωγαὶ άγ- 
σίοίοσψ. Ἐδορ. 8γο. ῥγίοα 445. θα. 

Μαοϊοοὰ.-- ΤῊ 6 ΤΉΏΘΟΥΥ δηἃ Ῥγδοῖϊοα οἱ 
Βδηκίησ: ἢ {μ6 ΕἸοπιθαίθγΥ Ῥυιποῖρ]ες 
οἵ ΟὐττθηοΥ, Ῥυίοθβ, Οὐθάϊ, δὰ Ἐχομδηρον. 
ΒΥ ΗΈΝΕΥ ὈύΝΝΙΝα ΜλΑοΕΟΡ, οὗ ἐδὲ 
μοῦ Τορ]ο, Ἐ84., Βαιτιβίασ- δὶ -ἰδα ; 
Ἐριονν οὗ [η9 Οδπιοαγο ῬἘΙ]οϑορῖοδὶ 
βιυοϊοίγ. 2 γοΐβ. ΤΌγδὶ 8το. ὑγῖοἊε 08. 

Μ΄Ό]αΓΙο.--Α Ναγταϊνο οἵ [6 ὈΒΟΟΨΕΙ, 
οὗ {ῃ0ὸ Νονίμ. Υοθί Ῥδβδαρθο. ΒΥ Η.Μ. 
]πυοσσέϊφαίογ, Οαρί. δὶν ἘΟΒΕΒῚ Μ΄ΟΙΤΕΣ, 
ἘΝ. αιιθὰ ὃν Οαρί. πεν ΟΒΒΟΒΝ, 
ἘΝ, ἔγρουῃ ἴΠ6 μορβ, Φουγηδὶθ, πὰ Ῥεινδίο 
1,οἰΐογα οἵ διν Β. Μ'ΟἸ]ασγο; δὰ "]υκέγαιδὰ 
ἔγοπη ϑκοίομοθ ἴδκθοῆ ὉΥ Οομππιδη εν 3. 
ΟΓΣΏΘΥ Οτὕεβϑνο!. 8νο. [ς7κ ἐλδ ;σοες. 

Μ'΄ΟΥ]]οοἾ. --- Α Ὠϊοξίομαγτγ, Ῥγδοξίοαὶ, 
ΤΠ ΘοΡγθῦοδὶ, δα Ἡϊοιονὶοαὶ, οὗ Οοσησηθῖοο 
δηὰ Οὐπιμπηοσοὶδὶ Νανϊραϊίοη. 1]]υκίταϊοὰ 
τ Μαρθ δα Ρ]λπμβ. Βγώ. Β. Μ' Ουτχόση, 
Ἐεᾳ. Νὸν Βαϊίίου, οογτϑοϊοὰ ἴο (ἢς Ῥχϑδεηὶ 
Τίηθ; νυ ἢ 8 ϑαρρὶθιθαῦ. ὅνο. ὑγίοο ὅθα. 
οἰοῦδι ; 6} - Γι 8818, δὅ8. 

Μ'΄ΟὉ]]ΟΟἢ. - Α οὐ ομαυν, ἀθοσγαρ ἰοαὶ, 
διδιιβυοδι, δὰ Ηἰβιοτγίοδὶ, οὔ ἴμ6 ταγὶους 
Οουπίγίοθβ, Ῥίδοοβθ, δηᾶ ῥγίῃοὶ Ναδίωσαὶ) 
ΟὈ]εοῖδ ἴῃ ὑπο οὐ. Βν Φ. Κι Μ' Ουσοοε, 
Ἐεᾳ. 1] υδίγαιθα νεῖ ϑὲχ ἴδτρο Νεν 
Ἑάαμοπ,. νἱδοὰ; πὶ Βυρριομηοηῖ. 3. τοὶ}. 
8γο. ῥὑγῖςθ 688. 

Μαϊ]αηὰ.-- ΤῊ ΟΒΌΤΟΝ ἴῃ ἴδ δαία. 
οοσδδ: Α οϑουϊρίίου οὔ (6 Ῥυγίμαϊεῖτο 
Ομυγοῖ οὗ Βοπιθ. 1]]υδἰγαϊθα ὉΥ 118 βορὰ 
οἶγαὶ Ἐδηϊδίηϑ. ΒΥῪ ἴὸ ον. ΟἬλβσσ 
ΜΑΙΤΊΑΝΡ. Νον Ἑαϊίου ; πὰ τοϑον 
Ὑ οοὐοιιία. ὅνο. ῥχΐοθο 144. 

Νίδῃη.-- ΤῊ ῬΕ]ΟΒΟΡΏΥ οὗ Βορσγοἀποίξοι, 
ΒΥ ἘΟΒΕΕῚ ΘΑΜῈΒ ΜΑΧΝ, Μ Ὁ. ΚΑ 8. 
Ἐορ. 8νο. πιῖ} ΥΥοοάουΐδ, ῥτῖοο 49. δά. 

θοῦ] Μαηῃκίοὶη᾽ 5 ΜΙ ΘΙΊΟΙΓΒ οὗ Ἐ π58ΐ8, 
Ἡδἰοτῖοδὶ, Ῥο τοδὶ, πὰ ΜΠ αγυ, ἔγουν ἐμὲ 
ὙολΡ 1727 ἴο 1744; ἃ Ῥογίοα δοπιργλοῖσ 
ΤΏΔΩΥ Βοιδγκδθϊο Ἐνοηΐβ, ἱποϊιάϊος δε 
Βἢγοῦ Οοπαᾳμοϑί οὗ {Π6 Οὐϊπηὸδ δὰ ΕἸηϊδηὰ 
ὈΥ {Π6 Βιυβδίδιι Αγπϑ. ΕἸγοὶ οαἀϊιδὰ (ἰπ 
1710) ὈΥ ανιὰ υπι; δινὰ ῃοννγ γε- ἀπε, 
ΟΑΓΕ (ΠΥ οοπιραγεὰ πἢ ἐδὸ οτῖρ ὯΔ] ΕἼΘ πο, 
δηὰ Ὀγιεθβν ]υδίγταίοὰ στ Νοίοθ. ΒΣ δ 
“ΦΗΕΒΤΕΟΒΡΌΒΗΙΒΕ ἹΝΟΌΜΒΕΝΊ." ῬῬοοί ὅνο. 

οι ἕως τ θηθν, 



ῬΌΒΙΣΗΕΥ ΒΥ ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΒΟΥΝ, λχὺ Ο6Ο. 1ὅ 

ΜτΒ. Μασζοοῖ β Ομ ν υβ 008 Οἢ ΟΠ Θ.Ἶ8-  ΜδσπηάθγΒ δοϊθη ῆο ἀπὰ [ΟΥΑΙ ΤΎΘΑ- 
Ε, ἴῃ τ] ἢ (89 ΕἸδιηθαΐθ οὗ ὑμδῖ βοίθῃοθ 
ΔΙῸ δι] αν ]Υ Ἐρ βπσιοοα διὰ ἐ]υδίγαίοα ὈΥ͂ 
Ἐχρογϊτηθηίθ. οΥ ἘαἸοη, θηϊδρροὰ δὰ 
πωργονυθα. 2. τοΐἶϑ. ἔορ. 8γο. ὑσίοϑ 144. 

ΜΊΡ, Μαγοθῦ ΒΒ Οομγοσβαίϊοηβ ὁ Ναί] 
ῬΏΜΙΟΒΟΡΩΥ, ἴῃ πϑορβ [89 ΕἸθτηοαΐδ οὗ 
{μδὲ βοίθη096 ΔΣῸ ἔδυ] ον οχρίδἰποα, Νον 
Ἑάϊλοη, οπ]αγροὰ δηὰ οογγοοίοα ; πὶ 28 
ῬΙαίθβ. Εορ. 8ὅνο. ῥγίοθ 108. δα, 

Μγ8. Μαγοθῖ Β Οσηγουβδιοῃ8 οη ῬΟΪ 06] 
ἙἘςΟποΟΙΥ, ἱπ το ὑπὸ Ἐ]οτιοηίδ οὗ ἐμδὲ 
βοίθποθ δ'θ ἴδηι Υ] οχρ πο, ΝΟῊ 
Ἑαϊίοη. Ἐδτρ. ὅνο. ῥτγῖοο 78. δὰ, 

Μυβ. ΝΜαγοθὶ β Οοῃνουβαιοηβ οἡ ὅθβθ- 
ἰΔ0]9 ῬἢΥΦΙΟΙΟΡΥ ; ὙΠΕΡ ΒΟΟΤΕ 1η9 Ἐ6- 
ταθηΐβ οἵ Βοίδηυ, στιὰ ὑμοὶρ ΑΡρρὶϊοδίϊοη 
ἰο Αρνουϊαγο. Νονν Βαϊοη ; σ 4 
Ῥ]αῖθθβ.0 ἘοΡ. 8γο. ῥσγίοθ 98. 

Νυβ. Μαγοοῦ β Οοῃνθυβδ 8 οη [υϑηὰ 
δηὰ Υοίοῦ. Νον Ἑαϊιοη, γονυϊδοὰ δηὰ 
οογτϑοῖθα ; τ δ οοἰουγοὰ Μαρ, βῃθνηβ 
06 οοπιραγδύίνο ΑἸευᾶθ οὗ Μουμπίδιηθ. 
ἘτρΡ. ὅνο. ῥγίςο ὅϑ8. δα. 

Μαγτγαῖ. -- ΝΜΗουηΐαϊηβ ἀπὰ ΜοΙθἢ118 : 
οἵ, Ἀδοο] ]ϑοϊοη9 οὗ ἃ Βυγηΐ δουγτλ). Βγ 
ΕπΑΝκ Μίλββυατ. ΜΠ τδηγ [Ἰυϑίγδ- 
(Ἰομδ οὐ  οοἀ δῃὰ ἴῃ Οοϊουσο ἔγοεῃ γαπνίηρθ 
ὉΥ 106 Αὐΐῆοντ. ὅνο. 318. 

Μαχγιϊηθδυ.--- ΕΠ ΘΑΥΟΌΓΕ αΥΘΥ [ἢ 6 ΟἿ Υ]8- 
ἴδῃ [ἴοι Ῥἰδοοῦγβο, ΒῪ Φλμεα Μαῃ- 
ΤΙΝΕΑΌ. 22. τοΐΪδβ. ροοϑὺ 8γο. 78. θα. δδοῖ. 

Ἱαττίηϑδυ.-- ἈΠ Βο6]]Δηθθ. ΟΟΙα Υὶδὶπρ ἘδδΑγδ 
οὐ Ὦν. Ῥυ ΔΊΟΥ, ΑΥποὶ 8 17 ἀπα (Ὀγγδ- 
δρομύεησο, ΟἸασοῦ οπὰ ϑιδίο, Τηοοάοτθ 
Ῥαγκον δ Φισοονγῆο οὗΓἹ Ἰεοίΐφιον, “ ῬΏδδοδ οὗ 
ἘΔ}, τΓἘΠ66 Οἢυγοῖ οὗ Επρίδπὰ, δπὰ {89 
Βαίι1ὁ οὗ [Π|ὸ ΟἸναγομοδ. ΒΒ ΦΆΜΕΒ Μλῃ- 
ΤΊΝΕΑΌ. ῬῬορῖ ϑὅνο. 99. 

Μαυηᾶογβ ΒΙΟΡΥΔΡἾ 081 ΤὙΎΘΩΑΒΌΓΥ ; 00}- 
οἰδίιης οὗὐ Μοπιοίγρρ, ϑικείοιιοο, δὴ ὃγιοῦ 
Νοίϊοοδ οἵ δῦονο 12,000 Επιϊποης Ῥογβοιδ οὗ 
Α]}] Αροθ δαπὰ Ναίϊοῃβ, ἔγουνλ [86 Ἐδυ] οὶ 
Ῥεγιοὰ οἵ Ηἰβίογυ ; ἰοστηϊης 8 Ὧ6ν δα Θοπι- 
Ρἰοίθ Το ἸΟῪ οὗ [Ππίνογβαὶ Βοβτ ΡΥ. 
ΝίπῸἢ ϊδιοι,, τον βοα ἐπγουρμουΐ. ΕῸΡ.8το. 
108. οἷοί! ; Ὀουμπα ἴῃ γοβϑῃ, 1242. ; οδ, 126. 6α. 

ΜαυηοΥΒ Ηἰβίοσί οὶ] ΤὙΎΘΑΒΌΓΣΥ ; ΟΟΙΏ- 
τἰϑίηρ 8 ἀθϑηθραὶ [πίτοἀυοίουυ Ουμ]ῖπο οὗ 
ΠΙγοΥβαὶ Ἡδίουυ, Αποϊθηῦ δηὰ Μοάσση, 

δα 8 ϑουῖοϑ οὗ βεραγαίθ Ηϊβίογίθθ οὗ δνοῦγ 
ΓΤ ΠΟΙ͂ΡΑῚ Ναίίοη {Ππδὺ οχὶβϑίδ ; τῃ οὶ ΒΚ 866, 
πμόθοαι δηἃ Ῥυοβεπὶ Οοπαϊίίοῃ, (Π6 Μοναὶ 
δΔηα ϑοοῖδὶ ΟΠδγδοῖογ οἵ ὑποὶρ σοδρϑοίϊ το ἰῃ- 
Βαδιϊδηῖδ, τποὶν οὶ σίοη, Μδηπαγο δηὰ Ο(ἰ9- 
ἴοπιθ, ἄο. Νὸν Ἑαλοη ; γον δϑα [Πγουρἢ- 
ουΐ, τὴ ἃ πον [πᾶσ Εορ. ϑγο. 108. οἰοἱ ἢ; 
τόδ, 1386. ; οδ], 122. θὰ, 

ΒΌΓΥ : Α ὯΘΥ δηὰ ρορυϊδν Επογοϊορωαϊδ οὗ 
βοίδηοο διὰ ἴλθ Ἰιϊτου ; ἱμοϊυαϊην 
81} Βγδηοθθθ οὗ ϑοίθῃοθ, διὰ ϑυθσῪ βυδ]οοῖ 
οοῃμηθοίθα τῖΐὰ ΓΙ ἡϊογαίυγθ δὰ Αγ. ΝΟΥ 
Ἑαϊίίοη. ἘῸΡ. ὅγο. Ῥγίοοϑ 108. οἱοίϊι ; θουπάὰ 
ἐπ τοϑῃ, 126. ; οδ], 125. θά. , 

ΜδυποΥ Β ΤΎΘΔΒΌΙΥ οὗ Ναΐγα! ΗἰσΊΟΙΥ ; 
ΟΥ, ὁ Ῥορυΐαεν Ἀιουϊομπαυυ οὗ Απὶἰπιδίοα 
Ναίυγο : [ἢ σ Π] ἢ (ἢ Ζοοϊορ!οαὶ Ομαγβοῖογ- 
ἐδίσδ ἐμαὶ αἀἰδιϊηρσυϊδιι {}|0 ἀἰδογθηΐ ΟἸδαϑθα, 
Θόπογα, δπὰ ϑρεοῖθβ, δῖ οοϊηδιποὰ ἢ 8 
ΥΑΣΊοΥ οὔ ἰπίογοδίὶπρ Τηἰογτηδίϊου 1} δ τδίϊνθ 
οὗ {π9 Ηδθιΐβ, [ποιϊποίδ, δπα αθῆογαὶ Εδο- 
ὩΟΤΩΥ͂ οὗ ἴμ0 Απΐπ)α] Κἰηράοιη. ὙΥ ΔΉ 900 
Ὑγοοάουία. Νονν Εαϊοη. ἘῸρΡ. 8γο. ρυΐοθ 
106. οἰοί!ι; σοδῃ, 1286. ; οδι, 126. Θὰ. 

ΜαυηδογΒ ΤΥΎΘΑΒΌΣΥ οὗ Κπον]οάσο, δηὰ 
ΤΑΌτασΥ οἵ Βοίογοῃοθ. Οουαργίδιηρ δὴ Ἐπρ- 
Ἰ168} Θιοίϊο διὰ ΟΥ̓ ΔΡ, δὴ ]ηἱσοτθδὶ 
Θδσοίζοθον, ἐὰ Οἰαδοίοαὶ  ᾿οΙΟὨΔΡΎ, 8 ΟΠ γοθο- 
ἸΟΩ͂Υ, 8 1δνν ΤΊΟΠΊΟΠΑΓΥ, ἃ ϑυπορδὶβ οὗ [ῃ9 
Ῥδοσᾶρθ, πυτ ΓΟυ}8 50] ΤΑΌΪΘΘ, ἄς. ΤΠ 
Τπορίϊοί Ἑαϊζίοη, σαν τονϊαοὰ δηά 
οοτγτοοϊοα ᾿πγουρπουῦ: ἢ ϑότὴο Ααἀαιςοπδ. 
Ἐσρ. ὅνο. ὑτγίοο 109. οἱοίῃ ; Ὀουπὰ ἴῃ σοϑι, 
126. ; οδ᾽, 129. 64. 

Μογίναϊοθ. -- ἃ Ηἰδβίοσυ οἵ ἴῃ6 ἘοΠΙΔ}8 
ὑπᾶον (ὁ Ετηρίτο. ΒΥ (πε ον. ΟἸΔΛΕΙ ΕΒ 
Μακειγλικ, Β.})., Ἰαίο ἔρον οἵ Ά1:. Φοἢ 8 
ΟΟἸἸορθ, Οαδπιυτ μο. Ὗοϑ. 1. ἰο 111. 8το. 
Ῥτγῖοο 32. 26.---Ἶ οἶβ. ΙΥ͂. δῃὰ Υ͂., σοτηρτίαϊ ας 
Αυρκείκα δη ἴΠ6 Ο᾽αιάίαπ Οἰαδαγα, ΔΥῸ ἨΟῪ 
ΤοΔαγ. 

ἩΕοτίνα]ο. -- ΤῈο Ἐπ61} οὗὨἨ [80 Βοπιδὴ Βορυ]ο: 
Α ϑμοτί ΗϊδίονΥ οὗ 19 ἴχλεῖ (δπίυγγ οἵ 
{Π Οοτη πη νγθα ἢ. Βν (ἢ6 ον. ΟἩΔΕΙΕΒ. 
ΜΕΕΙΛΑΙΕ, Β.. Νον Ἑάαϊίοη. 12πιο. 
Ῥτῖοο 78. θά. 

ῬΕοεὶγα,ο.--Δπ Δοοοῦδὶ οἵ ἴδο 1,10 διὰ 1,εοΣ 
οἵ Οἴσοῦρο. νδπεοϊαιεὰ ἔροτα ἴΠ6 Θθγιωδη οὗἁ 
ΑΒΘκθη ; δηὰ οαϊτοὰ ὉγΥ [60 ΕρδΥ, ΟΗΔΒΙ ΚΒ 
ΜΣΕΙΥΔΙΚ, Β.Ὁ. 18:ιο. 98. θὰ. 

Ν11608.--- Τὴ 6 ΗοΥΒ6᾽5 ΒΟΘοὶ, δπὰ ΗΟΝ ἴο 
οορ ἢν ϑουπά. ΤΠο Σιφμίλ δαμίοπ; ἢ 
8ὴ Αρρεηαϊὶσ οὐ ϑ'μοείηρ ἴῃ φοπογαὶ, δηὰ 
Ηυπίεγθ ἰῃ Ῥαγίουϊον, 12 Ρ]δῖοβ. δῃηὰ 19 
γηυοοάουϊθ. ΒΥ ΠΠΙΑΜ ΜὴΙ1Ε8, Ερᾳ. 
Ἰτηρογὶδὶ ὅγο. ὑυίοθ 126 Θά. 

“5 Ταο σαν οἵ Μοϑεῖο οἵ ΟἿ Ροτο Ῥεεί, Νο. 1, δλοά γον 411 
τὰ μροῤὶ γι 2, δλοά «ἸἰΙἸὰ ζραίλον, οὨ Με. Μιιοθα ρίδη, ῃβδὺ Ὁς 

᾿ Φφϑςῆ. 

ἹΕΠΙΙοα.--Α Ῥιαῖη Ἰγοβίΐθο οὐ Ἡοτχεθ- ϑδοοίηρ. 
ΒΥ ινΑΜμ ΜΊ1.Ε5. Ερᾳ. ἢ ΡΙδίοϑ δὰ 
Ὑνοοάοσυϊδ. Κ5πι4}} 4ϊο. ὑτίςο ὅδ. 

ΜΝΊΙΏΟΥ.-- Βαββία, 18 Βἶβθ δηὰ ῬΥΟΡΎΘΒΒ, 
1 ἰθα. δηα Ἐογο]υίίομθ. Βγ {}ὸ Βεγν. 
π᾿ ΕΒ, ΜΑ., ΕΞΔ.6.8. Ῥοιοῖ ὅτο. 
τὰ Ε]δα, ῥγίοϑ 109. 64, 
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ΜΊη6Υ.-- Τὴ6 Οτηδθα, 15 Αποϊθηξ δπὰ 
Μοάοτηι Ηἱἰδίοῦυ : Τῆς Κἢδη5, {Π6 ϑυ}]8ῃ58, 
δηὰ (ῃὸ Οχαρβ: ἘΝ Β᾽οί ἢ 65 οὗ 108 ΒΟΘΠΘΥΥ 
δηὰ Ῥοραϊαίίοη. ΒΥ {0 Βου. Τ'. ἉΓΠΝΕΕ, 
ΜΑΑ. Ῥοεῖ 8νο. νὴ 8 Μέδρϑ, ὑτίοο 106, θα. 

ἹΕΠΊθον.- Το Βδ]ε6: 16 Θαΐοα, βθογχοεα, δπᾶ 
Οἰτοα: ΜῈ ὁ Νοῖύϊοο οὔ {πὸ ὙΓΒΙα 868. 
ΒΥ 180 Βον. Τὶ Μιχα, ΜΑ., ἘΚ. 6.5. 
Ῥοεὶ ὅνο. πὶῖΐὰ Μαρ, ῥσίςϑ 1058. θα. 

ΜῈ ΠΟΥ Β ΗΪΒίΟΣΥ οὐ [ἢ 6 ΟὨΌΓΤΟΙ οΥἨ ΟἾΥΙ ΒΕ. 
ὙῈῈ Αἀάϊδίοηβ ὉΥ {μ6 Ἰἰαΐο Βον. ἴδλασ 
ΜπΝπε, Ὁ.ἢ., ΙΕ. Α Νὲὸν Ἑαϊίοη, 
Τευϊδεα, τ δαάϊεϊομαὶ Νοίοβ Ὀγ {Π6 Εεν. 
Τ. ΘΒΑΝΤΉΑΜ, Β.Ὁ. 4 νοἱβ. ὅϑνο. ὑγῖοὺ ὅ286. 

Μοπίοὶτῃ.--αγβ ἀπὰ ΕΓΖογοῦσι: ΤΊ 
ὑπο Οδηραίρηδ οὗ Ῥτίηοα Ῥδϑκιονε ἢ ἴῃ [86 
ὝρδΥΒ 1828 δπὰ 1829; δπὰ δὴ Ασοοσοουμᾷ οὗ 
ἴη6 Βυδδίδη Οοπαηυοδίβ ϑουΐῃ οὗ ἴΠ9 Οδυ- 
οδϑιιδ ἀόπτη ἴο (ἢ ΤτοαίΥ οὗ ΤΌ Γοοτηδη ΟἿ 6 
διὰ Αἀγίδηορ]ίθ. ΒΒ. [[ἰουϊοπδηϊ- θθηθσγαὶ 
ΜΌΝΤΕΙΤΗ, οὗὨ {Π6 Μίδάναθ Επρίποοτ, 19 
το αἰϊδομβοα ἰο 80 Ῥεγβίδιι ΕὙΩΌΆΒΒΥ. 
1 Μδρ δηὰ ΠΙυβίγαϊίουβ. ὅτο. 188. 

Μοπίροι 0 17.-- ΜΟΙΙΟἾΓΒ οὗ [86 116 ἀπὰ 
νυ ίηρε οὗ δατλοϑ ΜοηϊροτηοῦΥ : Ἱποϊυάϊης 
Βιοϊοσξίοτι ἔσουι Ὠϊ5 Ὁ ῃάθησθ, Βϑιηδὶῃϑ 
η Ῥτγοδο δηὰ Ἴογβο, δηα (ὐσηνογβαίοηβ. Β 
ΦΟΗ͂Ν ΗΟΣΤΑΝῸ δηὰ ΦΑΜῈΒ Υ̓ΈΒΕΤΊ. ὙΥΪ 
Ῥονῖγδι 8 δπὰ γιρποίίοβ. Ὑοΐδ. 1. ἴο ΤΥ͂. 
Ῥοϑβὲ 8γνο. ρὑυγῖοο 108. 6ἃ. ββοῖ. 

Φ." Το. ΟΥ̓. δπὰ ΥἹ]., οουιρ οἰ 
4110 τος, ΔΙῸ ἐπ ἐλδ ρτεῖ. 

Φαπιθ8 ΜοηρβΌΙΟΥ 5 Ῥοσίΐοαὶ ΟΥΚΘΒ : 
ΟοἸϊοοίνο Ἑἀσσα ; πὶ [ἢ9 ΑὐΕΠοτ᾿ 5 Αὐΐο- 
Ῥίορσταρἢ οὶ] Ῥγοίδοοθ, οοσῃρὶοῖΐθ θὰ Οτθ 
Ψοϊυπιο ; τ Ῥογίγαι δηὰ γιρποίίθ. ϑαυδτο 
ογοῦγῃ ὅν. ὑτίοο 105. 6α. οἰοίῃῃ ; ΤΟΤΟΟΟΟ, 
218.---ΟΥ, ἱπ ά τοἶβ. ἴορ. ὅνο. ψὶῦ Ῥοσίσαϊς, 
δυὰ 7 ομος Ρδίεβ ὑτίοο 148. 

ὕδιθθβ ΜοῃίδοιηοΥγ7; 8 ΟΥσὶμ] ΗΠ 8 
ἴον Ῥυδ]ο, βοοΐαὶ, δὰ Ῥγγαῖὶθ Ἰογυοίίου. 
1ϑιηο. ῥυτὶοϑ ὅ8. δά. 

Μοουθ.-- 19 ῬΟΨΟΣ οὗ [16 8508] Οὐ Υ [89 
Βοάγ, οοῃοϊἀεγθα ἴῃ τεϊδίίοη ἴο Ηθβὶ ιν δηὰ 
Μοτϑ]δ. ΒΥ ΘΕΈΟΕΟΘΕ ΜΟΟΒΕ, Μ.., Μοαιθοῦ 
οἵ {π0 Βογαὶ ΟοἸἸορο οἵ Ῥηγοδιοίδηβ. ΖΡ 
δηὰ σἤοδΡοΣ Σαϊέίοη. ἘΤρΡ. ὅνο. ὑὈσίοϑ 65. 

Ἡοοτο.- δὰ διὰ πἱε Ἡοίϊνοδβ. ΒΥ Θθοσᾷθ 
ΜΌΟΟΕΕ, Μ.Ὁ., Μοπιθεν οἵ {πὸ ογ ἃ] ΟΟ]Ἰοσ 9 
οὗ Ῥῃγεϊοίδηθ. 7λίγαί διὰ οὔοδρον Σαίοη. 
Ἐορ. ϑνο. Ῥγτῖοϑ ὅδ. 

ἭοΟτο.--ΤῈο ὕεο οὗἩ [80 Βοὰν ἱπ τοϊδεϊσι ἴο [86 
Μιηπὰ. Βγν 6ΕΟΒαΣ ΜΟΟΕΕ, Μ.Ὁ. ΜοιρῦοΥ 
οὗ 1.8 Εογαὶ ΟΟ]]. γο οὗ Ῥμγδίσιαπθ. ΖΆϊγαά 
διὰ οἤραρον Κδιέίοη. Ἐδρ. ὅγνο. Θ5. 

ΤΠΟΙ45 ΜΌΟΓΘ᾿Β Ῥοοδίϊοαὶ ΟΣ ΚΒ : Οοσὰ- 
Ῥπϑίηρ 189 Αὐὐῃονθ τϑοθηΐ Τυἰτοάιοίίου5 
δὰ Νοίοδ. Οοιρὶείθ πῃ Οὔθ Ψοΐϊτπτῃσ, 
Ῥγϊηϊοα 1 βυὺγ ΤΥρο; Ὑὴἢ ὁ Ῥογέχεϊξ. 
Οτοντι ὅ8νο. 128. θα. οἱοί! ; τρογοόσοο ὃτ 
Ἡλλυάδυ, 215.---ΑἾβὸ δὴ Ἑαϊίοη οοπιρίοῖο ἴπ 
1 το]. πηραάϊυτη ὅνο. τὶ Ῥοτγίτγαϊς δηὰ τ ρ- 
ποίΐο, 218. οἱοίῃ ; τηογόσοο Ὁ’ Ηδτάαδτν, 49-:. 
-σ᾿Αποίμον, ἰῃ 10 νο]β.ἴορ. θὅνο. ὙὩ ἢ Ῥοχίσαϊε, 
δηα 19 Ῥ]δίϑβ, ὑτῖοθ 88. 

ΜΟΟΣΟΒ [Υἰ88 ΜΝο]οάϊθ5 ΠΙυκίταϊο ἃ, Α 
Νον Ἑαϊοη οὗ “Ποογες 1γῖδὰ δ] οἰοάέσε, ᾿.λυικ- 
ἐγαϊθα πίῖτῃ Τιιτίθοη ϑίοϑοὶ Ῥ]δίοβ, δυιστατεα 
ἔτουη Οτὶρίηλὶ Πθϑίζηϑ ὉΥ 

Ο.Ὑ. ρὲ, Κ.Α.; Ὁ. Μλοσβε, Β.Α.; 
ΤΊ ΟΒΕΒΙΟΚ,.Α., ΦῈ ΔΜ ΣταΙθ, Α .Ε...; 
Α.Τ. Ἐσα,Α..Α., ὙΜύΣΒΕΑυΥ, ΚΒ. Α.; 
ὙΟΡΟΙΈΒΙΤΗ, Β.Α.; {2.ϑϑάχτ; 
Ὕ.Ε. ΕΒοϑτ,Α Β.Α.; ἘΒΤΟΚΕ,Α.Β..Α.; δὰ 
“. Ο. ΠΟΣΒΙΣΥ ; Ἐ. Μ. λεν, Β.Α. 

Τὰηϊδνγπι πὶ {6 Πωείγαίσά Ἐδι ρα οὗ 
Μοοιθϑ Ζαϊία Ποοξδ. ϑαῦδῦο Ἴσον ὅτο. 
τίοθ 216. οἱοίῃ ; ΟΥ 515. 64. Βδπάβοσηοῖν 
ουῃᾶ 1 ΠΊΟΥΟΟΟΟ. 

ἹΕοΟΥΟΟ Ιστἱδὲὺ Μοϊοὰΐοθ. 11|πεἰταϊοὰ ὉΥ Ὁ. 
Μ 8.110, ΒΑ. Νοὸν αϊοη; πιὰ 16] 
Ὦροεισηθ, δθὰ ἐδθ ὙΠ 0]6 οὗ ἐὴθ9 1,οἱ 
Θηρτγδυρὰ οὐ ϑίθεϊ, ὃγ Εἰ, Ρ. Βϑοῖκορ. ϑιιρον- 
ΤΟΥ͂Δ] ϑνο. 8318. 64, Ῥοαγὰϑ; 3922. 125. Θὰ. 
τόσοςζο, ὈΥ Ηαγάδγ. 

οοτοα Ἰσὶδὰ Μοϊοάΐοα. Νον Ἑάϊεοι, ὑσίπϑὰ 
ἴῃ Πιίδιποηὰ ΤῪΡΘ; πιὰ (πὸ Ῥτοίδοδ. δπὰ 
Νοῖθοϑ ἔγοτι ὑπ οοἸ]]οοίίνο οαἀϊοη οὗ ἈΑἰυσγε᾽ 
Ῥοείϊοαὶ Ἰογκα, (6 Αὐἀγνου Ἰδοπηθηῖα ΟΥ̓ΡΊΏΔΗΥ 
Ῥγεῆχοα ἴο {μ6 ΜΜίοίοάν»εσ, διὰ ἃ Ῥογίσαϊξ οἵ 
186 ΑὐΓ]ογ. 821ηο. 29. 6α.--.ΑΟ:π ἙΔΠοΣ 
ἷῃ 1θπο. πὶῦι Ὑιρποῖίο, δδ.; ΟΥ 13ε. Θὰ, 
ΤΑΟΤΌΓΟΟ ΌΥ Ηδτάσλγ. 

ΝοοΙο᾿ 5 [1.814 ΒοΟκι : Απ Οτὶοηΐαὶ 
Ἐοτηδησο. ὙΜῚΝ 18 Πρ Ϊγ- Βηϊε θα δῖ] 
Ῥ]δῦθϑ ἔγοτη ΤΠ εϑρηβ Ὀγ Οοτρου]ὰ, Μεδάον;», 
βῃα Βιίορ δ ΟΙδ, Θηρταυθα πη αοΥ (ἢ δι ΡΟΣ- 
Ἰηϊσηάσποο οὗ {Π6 ἰδαΐο (μβανὶθ Ηθαῖῃ. Νὸτ 
Ἑαϊέίση. ϑαῦδσγο οτονπὶ ὅγο. ῥσγίοο 185. 
οἰοι ἢ ; τρογόοοο, 288. 

Ἰοοτοα 1.16 ΒΟΟΧΝ. 'Μον Ἑάϊῶση, »χσμ θᾶ 
ἴῃ Ὀἰδπιοπα Τγρθ; τῖῖὰ 1η6 Ῥτοίδοο δπὰ 
Νοῖοβ ἔγοτα [Π9 οΟἸ] σῖτα δα οη οἱ δι᾽ ουγεὶ 
Ῥοοέϊεαί Ἡξογάδ, δὰ ἃ Ἐτουβρίθοθ ἴσγοπι 8 
Ῥεεῖστι ΌνΥ ΚοΠΩΥ Μεοδάονα. ϑϑπιο. 28. Θὰ. 
--Αα Ἑάϊίοη ἱπ Ἰθτο. Ὡἢ Ὑἱρποιίο, δκ. ; 
ΟΣ 126. 6ἀ. τηογοόσοο ὈΥ Ηδγάδυ. 

ΜοΟΙΟ. -- ὅοησθ, Βα] 845, δὰ ϑδεαογβὰ 
ϑοηββθ. ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ ΜΌΟΒῈ, Απΐ]νοῦ οὗ } σήϊα 
Ἰμοοξά, ἄο. ἘἙϊνεῦ οοἰϊοοιοσα Βα ΟΠ, τ ιἢ 
Υἱρτιοῦϊο Ὁγ Β.. Π 6. 1θτηο. ρτῖοϑ ὅδ. οἹο ἢ ; 
126. θὰ, Ὀουπὰ ἱπ τιόσοοοο.---ὡ,Ἦάὰ. διαπονά 
Ἑαπίοι, τῖῖὰ γον ρίδορ, ἰΒ ἰῷ 1Π 9 ὕτδδδ. 
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ΜοΟοΥθ.-- ΜΟΙΊΟΙΪΤΒ, ΦΟΌΓΗΔΙ, δηὰ ΟΟΥΥ6- 
ΡΟΣ. ἐπε οὗ ΤΠοπα5 Μοοτο. Ἑαϊοὰ ὃν 
πὸ Βὶσῃί Ηοη. ΠῸΒΡ 50ῈΕΝν Βσββει,,, Μ.Ρ. 
ὙΠ Ῥογίγαι δ δηαὰ Ὑιριείίο 1] υδἰτγαιτίοη. 
8 γο]8. ροβὺ ὅγνο. ῥτίοε 108. δα. ϑδοὶ. 

ΜΌοΒ6]6Υ.-- ΤΊ6 ΜοΟΒδηΐοαὶ Ῥσυΐηοὶρ]68 οἵὗ 
Ἐπ ρπθογηρ δηὰ Ατγομιθοίασο. ΒΥ Η. 
Μοβχσευ, Μ.Α., Ε.Ε.3., σδῦοη οὗ Βυϊδίοὶ ; 
Οοτγτοϑροηαϊηρ Μοηιῦον οὗ 86 Τηκιλαῦο οὗ 
Ἐτδοοθ. ϑοοοπὰ Ἑαϊξίοη, θη]ασρθα; ψ ἢ 
ὨΘΠΊΘΓΟι9 ΟΟγσοοίίοηϑ δηὰ οοάοσυίδ. ὅτο. 
Ῥγῖοθ 246. 

Ἱυτθ.--Α ΟΥΑΙ ΗΪΒΊΟΥΥ οὗ [06 [.3η- 
8ἃρ6 δῃηὰ 1 ἰογαίατο οὔ Αποίθην ἀτθϑθςο. 
Υ μπαμκ Μύῦβε, ΜΡ. οἵ Οπϊάνε!!. 

βοοοπα Ἑαϊίοπ. ὙοΪδ. 1. ἴο 111. ὅγνο. ρχίςθ 
865. ; ΥΟ]. ΙΥ΄. Ῥεῖοο 1ὅϑ. 

ΜΌΣΤΑΥ 5 ΕἸΠΟγΟΙορΘάϊα οὗ ἀΘΟΡΤΙΔΡῺΨ : 
ΟΠΡΠΘΩΡ 8 οομρ]οῖθ Τοβοσιρίίοη οὗ ἴῃ 
Ἕαγϊῃ : Ἐχ δι ηρ 118 οϊδίϊοη ἴο [0 
ἩδδυθΪΥ Βοάϊο9, 8 ῬΗγδίοδὶ Βίγυοίαγα, {86 
Ναδίυγαὶ Ηϊθίοσυ οὗ εδοῖ Οου τυ, δηᾶ {}10 
᾿παυβῖγν, Οοτητηθσοθ, Ῥο] 68] Τπδιϊς το, 
δα ΟἿν1}] δὰ ϑοοΐδὶ βιίδίθ οὗ Α}1 Νδιίοηϑ. 
Βεοοπὰα Ἑαϊτίου ; π ἢ 82 Μδρὸ, δὰ ὑρτνγαγὰϑ 
οὗ 1,000 οἶμον Ὑ͵οοάοιιίθ. 8γζο. ῥγΐίοο 608. 

ΝΙ6410.-- 0 ΟἸοΒίη βΟΘΏ90 : ΟΥ̓, ΟἾΥἽ5- 
(ἰΔἸΥ δηα πα] γ σοπἰγταϑίθα 1 ἐμ6 1,δοῖ 
Ἡὸουγο οἵ Βοιρδγκ Ὁ ]9 Ῥοσβοῦβ.Ό ΒΥ [86 
ον. ἘΒΒΚΙΝῈ ΝΆΧΑΙΞ, Μ.Α., Βδοῖου οἵ 
Κιτίου, δυο κΚ. Νὸν Ἑαϊοπβ οὗ πὸ ΕἸΓΡοὶ 
δηἃ βοοοπὰ βοτῖθθ. 2. τοἱβ. ἴορ. ὅγνο. Ὀσΐοθ 
125. ; ΟΥ̓ ΒΕΡΔΙΔΊΘΙΥ, 68. 680]}. 

ΝΘΎΤΩΔΗ. -- ὨΒΟΟΌΓΒ68 δαάγοθβθὰ ἰο 
δῖχοα Οοπρτορδίιουβ. ΒΥ ΦΟῊΝ ΗΈΝΕΥ 
ΝΕΎΜΑΝ, Ῥγίεδί οὗ ἔμο Ογαίοσγῃ οἵ 5. ῬΏΠΡ 
Νου. βοοουὰ Ἑαϊίοη, ὅ8ὅζ0. Ῥχῖοϑ 128. 

ΟΙάΔοΙθ.-- 6 [Γιαβὶ οὗ 86 ΟἹ]ὰ ϑ'4αΐγ68. 
Α ϑικοίοῃ. ΒΥ ΟἜΡΕΙΟ ΟἾΡΑΟΘΒΕ, Ἐπδα., οὗ 
ΒῈΣ - ΝΟΥΓΙΤΩΔΏΡΌΓΥ, δοπιοίηθ οὗὐἨ ΟἾγίδι 
Οἰνεῖ, Οχοῦ. τόν ὅγο. ῥτῖοϑ 98. θὰ. 

Ονθῃ. --- υϑοὐαγο5 0 [86 ΟΟΙΒΡΑΓΔΕΤΘ 
Απδίοτῃν δηα ΡΠ ΥΒΙΟΙΟΘΎ οἵ (9 [νον ο ταίθ 
Απἰπλ8]5, ἀεἰγογοὰ δὲ 9 ῬΟΥΔ] ΟὈ]]ερο οὗ 
ϑυγροοῆβΒ. ΒΥ ΒΙΟΗΔῈΡ ΟΥΤΕΝ, ΕΒ... 
Ἡδπίογίδη Ῥγοίθδδβου ἴο [πὸ ΟὉ]]ρ6. ϑβοοοπὰ 
Ἑαιίομ, στ δὶ ἐπ]δυρβοὰ ; ψ1{Π 2886 ᾽οοά- 
συΐθ. ὅγο. 218. 

Ῥγοΐθβθϑοῦ ΟἾὟΘἢ 5 Γι θοξΌΓ68Β Οἡ {16 ΟὉΠπι- 
ΤΟΣ Αμδίοιωυ διὰ ῬΠΥΒΙΟΙΟΘῪ οὗ {ἢ9 
οτθτοίο Απὶπδδ, ἀοἸ νυτοα δ 6 Βὸ 

ΟΟἸ]ορο οὗ βυνροου ἴῃ 1844 δὰ 1846. ὙΥΝ 
πομθτοῦϑ Υ οοἀουίθ. ΥὙόοϊ. 1. ὅγο. ὑγτἱοϑ 142. 

ΤῊΘ ΟοιμηρΙοῖο ΟΥΚΒ οἵ ΒΙ]αἰ56 ῬαΒ08)]. 
Τνδηϑιδίθα ἔσο ἴπὸ Εσθηοῖ, τὶ Μοποὶγ, 
Τηϊτοαποίοηβ ἴο (ἢὴ6 γαγίουβ όσα, ΕΔ ο- 
ΥῖΔ] Νοίθβθ, δὰ Αρρθηάΐϊοοῦ, ΌὉΥ̓͂ ΘἜΟΒΟΕ 
ῬΈΔΛΈΟΕ, δα. 8.τοΐβ. ροδί ὅνο. πὶ ῬοΥ- 
ἴτγαϊί, 2δ8. θὰ 

ΟΣ, Ὁ, ῬΑΒΟΑΕ, Β ἘΠΟΥΈΝΟΤΑΣ, 1,.ΕΤο. 
ἄοτο: υἱῖἢ λέ. ὙΠ] οτοδί ὁ ἘΔ627 οὐ Ῥδεςαὶ ρχγεῆχε, απὸ ἃ πον 
ΜεπιοὶΣ. Ῥοδὶ ϑνο. Ῥουίχαϊξ, 88. δι. 

ΟΣ, 2. ΡΑΝΟΑΕΙ ΒΒ ἘΕΟΥΦῊ ΞΈΝΟΝ ΠΕ- 
Ἰἰχίου δῃϑΒὰ Ἑνίάοποες οἵ (τί αἰἰδη!γ, ἱ ἢ Α ἀαϊιίοπα, Ττοπὶ 
Οτἰ κῖτιδὶ Μ88. : ἴτοπι Μ. Εδυρότε᾽ ὁ Ἑϊεἰοη. Ῥοεὶ Βνο. 84. 04. 

ΨΟΙ͂. 8. ΡΑΒΟΑΙΙΒ ἘΕΕΒΟΒΕΙΙΑΝΈΟΘΙΒ 
πειπχ», (οτγεβροδάφηςο, Ὠεῖδο θα ΤὙΒουκίο, ἃς. : ἔτοτα Μ- 
Ῥευφὸτε Βάϊλιο. ουΐ 5γνο. 86. 6ἀ. 

Ὧν. Ῥογοὶσα ΒΒ ἘΕΠ]θηθηΐ8 οἵ Μαίογία 
Μροάϊοδ δηὰ Τ]ογαροιίοθ. ΖΤἀϊγα Μαωϊδίοη, 
ΘὨΪαγροα δα ἱπηργουθαὰ ἔγοπὶ {}10 Αὐ ΠΣ Β 
Μαϊουίδ!β, ὃὉγ Α. 3. Τάυσοπ, Μ.. δπᾶ 
σ. Ο. ΒΕΕβ, Μ.Ὁ. : 1 παπχογουθ ΝΥ οοα- 
ουΐθ. Υο].1. ϑτο. 288.; οὶ. 1. ῬαγΕ 1.215.; 
0]. 11. Ῥασὶ 11. 245. 

Ὧσ. Ῥοσοῖσδ᾽ ΤΥϑδίΐδθ 05 Ἐοοὰ διὰ Ὠϊοῖ: ὙΊΣ 
Οὐβοσυδίίϊοῃηδ. οὐ ἐδ οἰ οίῖοαὶ Εορίπιοη 
ϑυϊοα ἴον ὨΙβογἀογϑᾶ βιδξοβ οὔ [89 Ὠίροβῖϊνο 
ΟΥ̓ΣΔΏ8 ; δὰ δῃ ᾿Αοοουηΐ οἵ (Π6 Ὠ᾿οίαγὶοβ οὗ 
ΒΟΙΏΘ οὗἉ [16 ργϊποῖρ6] Μεϊγοροϊϊίαῃ δη ἃ οὔ Υ 
ἘδιΔὈ τη 5 ἴον Ραδιιροῦβ, [ηδίϊοβ, Οσὶ- 
ΤΩΪη815, ΟΠ] ἄγη, {μ6 ϑιοῖ, ἄς. ὅγο. 1658. 

Ὦγ, Ῥοσεῖγα' 8 [οἰ αγ68 οἢ ῬοΪ]αγὶβοὰ 
ΤΑρηῖ, ἰοροίμοῦρ 8 ἃ Ἰροίυσο οὐ ἴδὸ 
Μιογοβοορο, ἀοϊϊνογεὰ Ὀοίογτο ἴΠ6 ῬΒδγπια- 
οευἰοδὶ βοοίοῖγ οὗ ατοδῖ Βυ δίῃ, δηὰ δί (11ὸ 
Μοάϊοδὶ ὅϑοδβοοὶ, οὗ ὑπ Ἰζομάοι Ἡοβρί (αὶ). 
24 Ἑάϊος, οη]αγροὰ ἔγοπι Μαίογί 15 ἰοΐν ὮῪ 
186 Αὐυΐδον, ὉΥ ἴπο ἔδν. Β. Ῥοσχει, ΜΑ.., 
ἄς. Ἐορ. 8ὅτνο. τι ΥΥ οοαἀοσαΐδ, 78. 

ῬΒ0}6}}5 ΕἸ] θη οὗ ῬΏγΒίο5. ΤΥΔΗΒ-. 
Ϊδ ἔἴγοῃα ἴπ6 Οογηδη, τὶς} Νοῖρα, ὃν 
Ἐ. ει. ὙΠ Ῥίδρτδηιδ δπα Ὑοοάοιβ. 
9 γοἷβ. ἔορ. ὅτο. 218. 

Ῥ(ΟΙ ΠΡ. ---'ἱἰ [Ιἀν5 βοοομὰ ΦοΟυΣΠΟΥ 
τουπμὰ {ΠῪο ον: Ἐτοὰ Ἰιοπἄοῃ (ο ἴΪιο 
δρο οὗ ἀοοὐ Ηορο, Βοτιηοο, αν, ϑιιπαίγα, 
Οοίεθδεα, Οὐτδτ, 9 Μο]ιιοοα8 ἄτο., (Δ] γα, 
Ῥδηῆλδ, Ῥοῦυ, Εσυδάον, διὰ {}ὸ πιο 
ΒιαῖοόἝ.Ό. ὮΥ Μδάδῃιο ἴ'τθσαο ῬῬ.ΕΙΕΣῈΝ. 
2 νοΐβ. ροβὺ ὅγο. ὑτίοϑ 218. 

ῬΆΣΠΡ8᾽8 ἘΠΟΣ ΘΗ ΔΙ [ηἰγούποιο [0 
Μ|ιΘΡΙΟΡΥ. Α Νοὸν Κα οι, ἢ ὀχί θηθῖνο 
ΑἰἸἰτεγδιΐομα διὰ Αἀάμἴοηθ, Ὁ Η. ᾧ. ΒΠΟΟΚΕ, 
ΕΑ... Ε.α.8.; δαπὰ ΥΥ. ΗΠ. ΜΠ: Ἐπ, Δ.Δ., 
ἘΚ.8., Ῥνοίραδορ οὔ Μὲιπουδίορυ ἢ [Π0 
Τὰϊνογοὶγ οἵ Οδυτμο. ὙΥ 1 πυχήθγοιιϑ 
Ὑηοοοὰ Ἐπρταυίηβο. Ῥοδὶ ὅγο. Ὀγίο 189, 

1) 
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Ῥ.}}1}}08.--Ἰα᾿ὐα ἀαἱάθ ἰο ἀθοϊοσν. ΒΚ δοδη 
ῬΗΠ11Ρ8, ΜΑ.., ΕΕΚ., Ε.6.8., Ῥορυΐν 
οδᾶθνρ ἴῃ Οϑοϊοϑυ ἴῃ ἴμο ὕπίγοσειυ οὗ 
Οχίογα ; Ἠοπογδεγ Μουῦον οὗ [Π6 τ ροτῖδὶ 
Αοδάρθιγ οἵ Βοίθῃοθο οἵ οβοου, ἄρ Εουνίῃ 
Ἑάαϊύίοη, οογγοοίθα ἴο ὑπθ Ῥγχοβαῃὲ ΤΊΠπιΘ ; 
ὙΠ} 4 Ρ]αῖθα. ἘΌΡ. ὅνο. ῥτγίοϑ ὅβ. 

ῬῈΣρε. -- Εἴσυτοαῦ διὰ οβοσίροίομα οὗἨ [89 
Ῥαϊωοζοῖο ᾿ΕὉ886115 οὗ Οὐγην4}}, θόνου, δᾶ 
Υοδὶ ϑοπιογδβοῦ ; οὈὐδθογυδὰ ἴῃ [(ἢ9 σου γ8θ 
οὗ {μ6 Ογάπδηςθ Θϑοϊορίοδὶ ϑυσνου οὗὨ {λιδῦ 
Ῥιδβισοῖ. ΒΥ ΦΟΗΝ ΡΗΙΙΣ1ΡΒ, Ε.Β.5..Ε.6.8. 
ἄο. 8γο. ψῖῖ 60 Ῥ]δίοβ, ρτίοϑθ 95. 

ῬΊῚ658560᾽8 Ατί οὗ ῬΟΥΌΙΊΘΙΥ, πὰ Μοίῃοαβ 
οὗ Οδίδἰηΐηρς [πὸ Οἄουγ οἵ Ρ]δηΐδ: ὙΥΠΝ 
Γηδ γιιοίϊοηβ ἴον [πὸ Μδηυΐϊδοίιτο οὗ ῬΘΥ ΌΠ.68 
ἴοῦ {0 Ηδηαϊκογοηϊοῦ, Βοοηίοὰ Ῥοπάθνβ, 
Οἀογου8 Ὑίπορανβ, Ποη ἰἴγῖοθθ, ῬοπηδίππιΒ, 
Οοδιυμέϊξίᾳιοθ, Ῥογίαπιθα ϑοδρ, ὅδ. ; δηὰ δὴ 
Αρροηᾶϊὶχ οὐ πο Οοϊουγα οὗ ΕἸἼονογθ, Ασίὶ- 
ἤοϊΔ] Εσοὶϊ Εϑϑθϑησθθ, ἄο. ἍΜ 80 )οοά- 
σαΐϑ. Οτόνη 8ὅνο. ρῥσχίοο 78. 6. 

Ῥίβοαΐοῖ.- - 6 ΟἸοΐοθ δηἃ ΟΟΟΚΚΘΥΥ οὗἁ 
ΕἾΒῃ : Α Ῥγδοίιοδὶ Ὑτϑαῖῖδθ. ἘῸρΡ. ὅνο. 
ῬΤΊοΟ ὅβ. 64. 

σαρίαὶη ῬοΥ ]οΟΚ  ΒΘΡοΥΐ οὐ [ἢ0 ἀ ΘΟ ΪΟΌῪ 
οὗ [πΠ6 Οουηίΐγ οὗ μοῃάοπάεοετυ, δπὰ οὗ Ραγίβ 
οὗ Τγγοηθ δηὰ Εδυτηδηδρῆ, ὀσχδιηϊηθα δηὰ 
ἀοβου θα πᾶν (6 ΑἸ ΠΟΥ Υ οὗ ἴμ6 Μδδίοσ- 
αθηογδὶ δηα Βοαγά οὗ Ογσγάμδηοθι ὅτο. Υἱΐὶι 
48 Ρ]δίδβ, ργῖοο 243. 

ῬΟΨΕ]].-- ἘΒΒΑγΒ Οἢ (86 ϑρίγὶς οὐ ἰδθ 
Ιπάιιοίίνα ῬΠΣΟΒοΡΙΥ, ἐμο Τητγ οὗἩ Ὑ οὐἹᾶμ, 
δὰ {9 ῬὨΙΠΟΒΟΡῺΥ οὗ Οτοδίϊοη. ΒΥ [80 
Ἐν. ΒΑΡΕῈΝ ΡΟΨΧΈΕΙΙ, Μ.Α. ΕΕ.5. ΕΕ...8. 
Ἐ.6.Β., βδνη δη Ῥγοίοβδον οὗ αἀθοπιθένγυ πῃ {Π6 
ΤΠ γογΥ οὗ Οχίοσα. ὐὕἴόντῃ ὅτο. πιῇ 
Ὑγοοάουίθ, ῥγὶοο 128, θά. 

ῬγΟΡΟΙΒ Οουγ86 οἵ ἘΠΡΙ 8} ἘΒθδΐηΚ, 
δαδρίβα ἴο θυ υΥ Τδδίθ δηὰ Οδρδοίίγ - ὙΠ 
ΤΛΟΓΑΥΥ Αποοαοίοθ. ΝΟΥ διὰ ΘἾΘΔΡΟΣΡ 
Ἑαμίοη, Ἐδρ. ϑ8γο. ρῥυῖςθ ὅβ. 

ΒΑΙΚοΒ.--α-αὁ Ῥοχγίίοῃ οὗ [19 δοῦσῃα! Κορὲ 
γ ΤΉΟΜΑΒ ΕΑΙΚΕΒ, Ἐ534. ἔγοχη 1831 ἰο 1847: 
Οομργδίηρ θεαὶ ηἰβοθῦοοθ οἵ ββοοὶδὶ δπὰ 
Ῥο]ιΓοαΙ 1ω1{6 ἐπ Τοπάοη δα Ῥαγὶϑ ἀυσγίης 
[μαῖ ροτῖοά. Ὑ 8.1. δμὰ 11. ροβϑὲ ϑὃνο. πίι ἢ 
Ῥογίγαϊ, ῥυοθ 218. 

Ἀδδάβ.--Μδη ἰῃ Ῥαγϑᾶΐβθ: Α Ῥοθιῃ ἴῃ 
Ξϑῖχ Βοοκθ. ὙΠ Τγγῖοαὶ Ῥοθπιβ. ΒΥ 
ΦΟῊΗΝ Ερμῦν ΒΈΑΡΕ, Αὐἴδον οἵ “ [ἰδῖγ," 
“ Ἐονοϊαίίομ οὗ 1.116,» ἄο. Ἐορ. 8νο. ὅϑ. 

Ὧν. Βοϑοθβ Μοάϊΐοαὶ ἀπἰὰθ: 00 1:6 188 
οὗ {μ0 ΟἸοταν, Ηθδὰδ οὗ Εδιηλ) δα, ϑοΒοοῖα, 
δῃηὰ Δυπιορ Μοάϊοϑὶ Ῥυδοίοηδσα: Οὐτι- 
Ῥυϊδίησ 8 οοπιρίοΘ Μοάοση 18 
διὰ ἃ Ῥιδοίϊοδὶ Ττοδὲϊθθ ου [6 αἰδειπχολδῃι 
βιγταρίοπιβ, ὕδυδοβ, Ῥσγθνοηίίο, ΟἿΣΘ δὴ 
Ῥα]]αϊίοη οὗ (16 Ὠίδοδϑοα ἱποϊάσστις ἴο δὲ 
Ἠινυδη Εγαο. ΜΙ {πὸ ἰδίοοί Ὠιϑοονθσίοο 
ἴπ 180 ἀϊβογοηὶ ἀορασγίηθηῖθ οὗ ὑπο Ηρα λης 
Ατίὶ, Μαϊοσίδ Μοάϊςα, ἄθ. ϑϑοτθηίθθηία 
Ἑάϊοη, οοττοοϊοα δηὰ ὈΥ δε 
ΑἸὐμοῦ 5 βου, Ὦν. Η. ΒΕΕΟΕ, Μ.Β..Ο.3. ἄς. 
ϑγνο. ὈΓΊοΘ 126. 

ἘΣΟΒΒ ΠΙυβίγαϊοὰ Οοιηραπίοι ἴο ἐδ 

ΤΡ ΗΝ τρυνει υσο τοὶ τῶ ον κα δια ιἴνάνἐρ ἱπρ 8 ΟἸΟΒΒΔΥΥ ὁ οὟο 
ψΈδιο Οὐὴ)οοίδ οοπηθοίθα ἀκ μν 16 Ατίε, 
Μαπουίδοίυγοδ, διὰ Ἐπτοσγιδυ 116 οὗ ἐμὲ 
Αποϊοίδ. ὙΠ  οοάουΐ Βορτοθοηξδιδου 
οὗ ὨΘΑΥΪΥ 2,000 ΟὈ͵θοίβ ἔγτοσῃ ἐδ Αμπαυο. 
Ῥοδῖ ὅτνο. ὑτίοϑθ 215, 

Ἐϊομαγάβου (Οδρίδὶἢ).--- ΠΟΥΒΟΙ Δ ΒΕΪρ ; 
οὐ, ἴμ0 Ατῇ οὗ Βιάϊηρ διὰ Μαδηδρίηρ ὁ Ηοζϑε, 
δαδρίθα ἴο }ι6 Θυἰάδπποο οἵ [.Δαΐρο δι ἃ ὅεὩ- 
ἐἰοταθῃ οἡ [9 Βοδὰ δηὰ ἰῃ (ἢ ΕἸοἰὰ : ΜῈ 
Τηδύγι οὐ ἱοη δου ΒΥϑδἰεϊηροῖα Οοἰἐθ διὰ Ὑουὰν 
ΗοΥβϑοθ. ΒΥ Οδρίδιῃ ΒΙΟΗΔΕΡΒΟΝ, ἰδῖα οἵ 
ἴ80 41} Ι᾿ρῃύ Ὀγαροοῦβ. ἢ δ 1η6 
Ἐπιρτανίηρα. ϑαυδσθ οσονγὰ ὅγο. ὑτίοθ 144. 

ἘϊοΚαγάβ. --- ΡΟΡΌΪαϊΐοη ἃηὰ ΟΔρΙ8]: 
Βοὶηρ ἃ Οὐυδο οὗ ,σοΐυγοδ ἀογοτοὰ Ὀδίοτο 
η0 ΤΙ ΠΙ ΤΟΥ Υ οὗ Οχίογα ἴῃ 1858 διὰ 1854. 
ΒΥ ΘἜΟΒΟΣ ΚΕ. ΒΙΟΚΑΒΡΕ, Μ.Α., Ῥγοΐσδεοσ 
οὗ Ῥοϊοδὶ Εοοποαγ. Ῥοδῦ ὅγο. 66. 

Ἀϊάα16᾽ 5 Οομρ]οῖθ 1μαὐη- ἘΠ 8) δηὰ 
Ἵτὰ ἰαμ σαι ἢ ΒΘ ΙΟΠΑΣΥ, ἴοῦρ 86 56 οὗ 
ΟὐἸϊεροα δηὰ βομοοῖδα δίειο διὰ οἶνοα 
 αάμιίον, γονὶβδοαὰ δηὰ οογγϑοίϑα. ὅτο. 316. 

ΤῊο Ηρ ]15}}-1 δια ὨΙΟΟΏΔΥΥ, 78. 

ἘΈΡΜΜΟΣ Ἷ ΤᾺ 1,ΔΕἰη- ΕΏΘΙ5} Ῥοξίοπασν, 1 δα. 

Ἀϊὰ ὰ16᾽. Ὀἱατιοπὰ Ιδοη ἘΩρΙἑδ Ὁϊοϊέοπατγ : 
Α ἀυϊὰο ἰο (09 Μοαδηΐηρ, Θυδιγ, δοὰ 
χροὶ Ασοθηἰυδίϊοη οὗ 1κδεέίη ΟἸδδαὶςδὶ Ὁ οστὰς. 
Βογαὶ ϑ2τηο. ΡΓΐὶοο 46. Ξ 

ἘΙΔα]6᾽ 8 Οορίουβ δηὰ Οὐ οαὶ [Γιαἰη- 
ἘΏρΠ18} Τωοχίοου, ἰουπαἀ δὰ ὁπ {πὸ αογσηδε- 
Ταῖη Ὀϊούοπασίοϑ οἵ Ὧν. ὙΠ] ἘὙουτνά. 
Νον ανπαΐ ολεαρετ Ἑαλιου. Ῥοεῖ 4ϊο. 810. δὰ. 

ΕϊνοΥΒ᾿ Β ΒΟΒθ- ΑπιαίθογΒ αυἱὰθ.: οΘομξαΐῃ- 
ἱῃ ΔΙ. 016 Ποβογι ρίϊοῃϑ οὗ 8]}} (ῆθ βης Ἰεαάϊεν 
γασγιοίΐθϑ οἵ Βοβοδ, τορυ]ασ]ν οἰδβδοὰ ἴὰ Ἐποὸν 
τοδροοῦνς Ἐδυἶθ8; {ποὶν Ηἰδίοσν δυᾶ 
τιοᾶο οὗ Ουυγο. ΕἾΔ Ἑάϊοη, οογεεοςιοί 
δηὰ ἱπιρτονϑὰ ; ἱποϊυ ἀὴρ 6 (}} Αοσουως οὗ 
(6 ΑὐἸΠ ΟΣ’ 8 ὀσρογίθηοα ἱπ 86 Ουϊσο οὗ 
Ἐοϑοα ἴῃ Ῥοίβ. Ρ. ὅνο. ὑγῖοο 84. δὰ. 
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Βοδὶπ8.--ΤῊθ8. 016 Εν ἄθηοθ ἀραϊηδὶ 
[9 ΟἸδὶτ5 οὗ [6 Βοπθδὴ Ομ σοῦ. ΒΥ ἐδὸ 
Ἐρν. ΒΑΝΡΕΒΒΟΝ ΒΟΒΙΝΘ, Μ.Α., Βοοῖοσς οὗ 
5:. Φδιηθδ᾽β, θοΥαῦ, ὅζο. ὑχίοϑ 109. θά. 

Ὧν. ἘΞ ΒΟ 805 ΟΥ̓ΘΟΚ βηὰ ἘΠ] 158} 
Ἰοχίοου ἴο ὑπὸ τοοῖκ Τραοίδιηθηῖ. Α ΝΟΥ 
Ἑαϊείου, τουϊδοα δηὰ ἴῃ χτοδῦ ρασί σϑ- σι (ἴθῃ. 
8γο. ῬΓΣῖοΟ 189. 

Μτ. ΗΘΏΣΥ ἘΟΙΘΙΒ᾿Β ΕἸΒΒΑΥῈ Β0]θοἰθὰ ἔΓΌΤΩ 
Οομίσιθυϊίουθδ ἰο {πΠ0ὸ δαάέηδωγσὰ πευΐδιο. 
βοοοπα ἀνά οὐδαρ»ν Ἐλίοη, πὶῖ ΑἀἀιΟη8. 
8 τοΐΪδ. ἴορ. ὅνο. 219. 

τ. Βοροίβ ΤἬὭΘΒΔΌΠΙΒ οὗ ΕΟ] 8 ΜοΣὰΒ 
δηἃὰ ΡΉΓΑδοϑ ΟἸδϑϑ θὰ δα δυγδηροὰ 80 δδο 
[δοὶ δῖ ἔπο Εχργοδϑίοῃ οὗ 1685 δῃηὰ δδδιδί 
ἷῃ ΠΘΓΓΥ Οὐοτηροδιίίοη. ΤὨϊνα ἘΠ οη, 
Του δὰ δηᾶ ἱπηρτουθα; δηὰ ρῥτϊηϊθὰ ἴῃ 8 
ΣΏΟΥΘ ΘΟ ϑηϊθηὺ ἔοστα. Οἴόση 8γο. 102. θα, 

Βοπίοηβ οθαῦθν : Α 56.168 οὗ ΘΟ Ρ]ο θ 
Τοδαῦδο, Οὐ} πο οὔ Ὠοδαῖθβ, δπαὰ Θιυθδίοηδ 
70 ἰδουδδίου ; ὙΠῸ δηιρὶο Βοίθγθηοοθ 
ἴο πὸ Ὀοϑῦ ϑουγοοθ οὐ [Ιηϊοστηδίϊο οἢ 
ΘΔ ἢ Ῥδγίζου αν Τορίο. Νοὸν Ἑαϊου. Ἐορ. 
8νο. ῥγίοθ 68. 

Γ,ο}615 οὗ ΕΔΟΠ6] υϑὰν Βπ856]1, Α ΝΟ 
Ἑαϊίοη, ἱποϊυάϊηρ δούθραὶ ΠΡΌ] οὰ [,οὔ- 
ἰθγβ, ἐοφοίμπορ σι ὉΠο86 οαϊοθα ὉΥ̓͂ ΜΊΒ5 
Βιβευ. ὙΠῸ Ῥογίταιίθ, Υἱρηοίῖοβ, δηὰ 
Ἐδοδίσαϊϊθ. 2 γοΐδ. ροϑὺ ὅγο. ὑγῖοο 168. 

ΤΟ [16 οὗ ΜΊ]Δπι Τογὰ Βπ85611. ΒΥ 
{86 Βιρσρῃ Ηοη. 0 ΕὉ ΦΟ0ΗΝ Εσδδαι, ΜΡ. 
ΤῊῦὸ Εουρ Ἑαϊίου, οοτμαρὶοίθ θὰ ΟἿΘ 
οϊυχηο; πὶ ἃ Ῥογύγσαϊ: ϑηρτανϑα οἡ ϑ[66] 
ὉΥ 8. Β.]}1η, ἔγοτῃ ἴμο οσίπδὶ Ὀγ ϑ'ὶγ Ῥϑίον 
1,6]) οὐ οῦυση ΑΌΡΕΥ. Ῥοδί 8το. 105. δά, 

81, Φόομη (Νγ8.)--᾿απἀθθου ἴῃ6 Ναϊία- 
ΤΑ] δῦ ἴῃ [Π6 Νὸν γον α: ΗΠ:19 Αἀνοηΐυτοῦ 
δηἃ ὨΙβοονοσῖθϑθ. ΒΥ Μ88. ΗΌΒΑΟΣ Ἧτ. 
ΦΟΗΝ. ἘΡ. ϑνο. ῥγτῖοϑ 28. θα. 

ὙΠ ϑβαϊη ΟὟΣ ΕἸΧΔΙΡ]6. ΒΥ 6 ΑΟἿΠΟΥ 
οἵ ζείέεγε ἰο Ἀγ ὕπξηοιοη δον, ἄο. ον. 

᾿8νο, Ῥχῖοϑ 78. 

ΘΟΒΙηἶ2.---ΗἸΒΊΟΥΥ οὗ αγθθ06, ἤτοσ [80 
Ἑδυ)οεῖ ΤΊπιοο ἴο ἴπ9 Τακίπρ οὗἨ Οοσίμίῃ ὉΥ͂ 
πὸ Ἑοχηδληβ, 8.0. 146, τηδίὶγ αδοὰ Ὁροῖ 
Βίδηορ Τὶ να ]}} Η]δίοσγ οἱ ἄτϑϑοθ ΒΥ 
θν. :ΞΟΝΗΔΕΡ ΒΟΗΜΙΊΖ, Β.Β.5.Ε., Ποῖον 
οὔ πὸ Ηϊσῆ βοθοοὶ οὗ Ἑαϊηρυσθ. Νον 
Ἑάϊου. 12τηο. ῥτίοϑ 78. δὰ. 

Βοσίνομοι.-- -Ηἰσίουυ οἵ {86 Ιτο ἸΤταὰθ, 
ἴτοιῃ ἴῃ Εδυϊοοὶ Βοοογὰβ ἰο' ἴὴ6 Ῥγοβϑηΐ 
Ῥεγιοά. Βγ ΗΑΒΕΥ͂ ΒΟΒΙΥΈΝΟΕ, Αὐΐπον οὗ 
7λ. Ἀαϊποαψε ο7 ἠὲ ὕκιίεα Κιπσάοτι. Νον 
Ἑαϊίου, τονἱδοὰ διὰ οοσγθοίθα, ὅνο. 109. θὰ, 

Βοοί!.--Τὴ9 Ῥάᾶπθ5 δηὰ ἴμ6 ϑ5ϑ6468: 
ΒΘΙΩΣ 8ῃ Αοοουηΐ οὗ 8 Ὑἱδὶῦ ἐο Ὀθητηδεῖ, 
ἱποϊυάϊηρσ ΒΟΒ] εν ρ- Ηο]δίοιη δηὰ {π6 Πδη ἢ 
Ἰβἰδηᾶβ; υπΐ 6 Ῥϑορ ᾿ηΐο ΨΔυϊ)δηά, διὰ ἃ 
ΦΟΌΓΣΗΘΥ ϑόγοδβ ἔδθ Ῥοϑῃϊηβυὶα οὔ ϑ'νθάήθη. 
Ἐπ γδοίηρ 8 Βϑίο οὗ [816 πιοβύ ᾿πίθγοδίηρ 
Ὥι ἰπ (0 ΗϊδίοτΥ οὗ ὕδμοβθ Οὐοιπύγίοβ. 

Υ̓ ΟΒΑΒΕΙΣΒ ΠΈΝΕΥ βόοοτυ, Αὐΐδον οὗ 7ής 
Βα έϊς, ἐδ4 Βίαοξ δεα, απὰ ἐλε Ογώπεα. 
ϑνο. ῥγίοθ 109. 6α. 

“Μτ, Ξοοῖῖ χίνοκ υ8 6 Ὁδεῖ τιον δοσομηῖ οἴ 
Ὀορμπδῦκ δὰ ϑυράθη ἨΔ ιο ἢ νΥ6 ρΟΒδ6δ5 δ} (Πουρ ἢ 
ἷθ8 ποῦ ἰδ ογα ἀσεογίριίνο (ἤδη ἰδίογὶς αὶ, ΠΟ ΓΟ 
ΓΟ ΤΙΒῊΥ ρογιϊ οὶ {ΠΠ|δἰγαῖίοηδ οὗἨ τσχϑσδηΐῖ δνορηῖβ 
ςσοηῃεοεοῖοα Ὑἱ {ἢ ὈΟΪῊ σουπίΓγὶ65, δα γγ6}} 85 οὐ ξοπηὸ οὔ 
1116 οἰεἰίδη {ἰπ6. ἍῬ6 σουϊὰ πηᾶῖζα ηυμπηογουςξ οχίγαςίδ. 
Ἧγε δδνὸ ΓΒΓΟΙΥ χοδὰ ἃ υνόυϊθτὴα οὗ ἴδ Βδπ)ὸ οχῖϑρηϊ 
ὙὮΪΟ ΟΥἾΓΒ ΤΟΤΕ ρδϑδδίεδ δρί (ὉΓ αυοίεϊίοη. Βυΐ 
οἷν τοοῖῃ ἰδ εἰγευπηδογί Ὀ6ά : δπά [Πογοίογο τοῦ πγαβέ 
σοποϊυαο τὶ ὨΘΔΓΕΪΥ γοσοπλ τ θπαὶπ [Π6 ΌὍΟΟΚ ἴο 
ΟΌΣ τοδύοσε.᾽" ΝΑΥΛΙΑΝΌ ΜΙΣΊΤΑΝΥ ΟΑΣΖΕΤΈΤΚ 

Ῥοϑὲ 

53606]]. -- ΑἸ Ἠρογθογί. ΒΥ ἃ [Δγ. 
Ἑαϊοα Ὀγ ἐπο μόν. ὙΥΠΣΣΙΑΜ βένει, Β.}. 
Ἐρ]]ον δὰ Τυίον οὗ Εἰ χοῖθν Οο]]οσο, Οχίοσα. 
Νὸν Ἐαιοη. ἘορΡ. ὅνο. ρυίῖοο θ8. 

8601:78]1.-- ΤῊ6 ἘΠΑΥ} 5 Ὀαυρηΐοσ, Βγυ [86 
Αὐΐδον οὗ “πν Ηεγδεντί. Ἑαϊίοα Ὁγ {μ6 Εογ. 
Ὗ. ΒΈΤΕΙΣ, Β.}). 2 νοΐϑ. ἔςρ. 8γο. 98. 

56.68]]. -- ἀογίγυαθ: Α 1416. ΒΥ [ἢ 
Αὐἴδον οὗ Ἅπιν Ἡεγδενί. ἙΔιθα ὈΥ {86 ον. 
Ὕ. βϑεέτει, Β.Ὁ. Νον Βαϊ οη. ἘῸρ. 
8γνο. ῥτίοϑ 68. 

560006]1.--ἰἰδηθίοῃ ῬΑΓΒΟΏΔΡΘ: Α Τα16 [ὉῸΓ 
Ομ ]άγνθη, οὐ ἴῃ0 Ῥγδοίλοδὶ ὕ89 οἵ ἃ ρογίΐοῃῃ 
οὗ 80 ΟΒυΣοὺ Οδύθομίδτη. ΒΥ πο Αὐἱῇποῦ 
οὔ ἥ“πιν Ἡσγδεγέ. Ἑααιοα ὈΥ (1ὸ ον. ὟΥ. 
ΒΕΎΕΙΙ, Β.. Νον Ἑαϊίοῃ. 8. τοΐδ. ἴορ. 
ϑγνο. ῥγίοϑ 166. 

56}06}]. -- Ναγραγοῦ Ῥογοῖναὶ. ΒῪ [0 
Αὐΐμον οὗ πεν Ηετγδογί. Ἑαϊίοα ὈΥ [πὸ Βογ. 
Ὗ. έχει, Β.Ὁ. Νοὸν Εαϊοῃ. 2). τοἱἹϑ. 
ἴορ. ὅνο. Ῥγτῖοϑ 126. 

ΒΚ ἐλθ ϑδαπιθ μέλον, 

ΟΊονο Η.Δ1]1. 3. νοἱϑ. ἴο}. ὅνο. ὑτίοθ 134. 

ΤῸ Ἐχροσίθηοο οὗ 1.10. Νον Ἑάϊτῖοα, ἔν. 
8το. ῥγίοο 78. δά, 

Καϊδαοχίπο Αδίοη. Μον Ἑάϊξίου. 2. νο]8. 

ἔορ. Β81ο. Ὀγὶοϑ 126. 

Βοράΐηρσο [οΣ ΕΥΟΙῪ ὉΔῚ ἰὰ ϑηῖ: ΟΟμιρ ]οὰ 
ἥὥοὰ ἴμο τίθηρε οἵ ΒίδμορΡ ΦΕΒΕΜΥ 
ΤΆΥΤΟΒ. ἘῸΡ. ὅγνο. Ῥσῖοϑ ὅδ. 

Βοράίηρο ζ0Σ 8 ἈΠΟ [Β ῬΥΟΡΑΣΔΊΟΣΥ ἴ0 Οοπᾶτταα- 

εἶου : Οοτωριϊοὰ ἴσοι ἴμ6 Υ οΥκχβ οἵ ΝΥ γι ῦθυβ 

οὔ ἴπ6 δε δπὰ οὗ πὸ Επρ] δῖ ΟΠυσο. 

Νον απαά οὐδαρον Ἑαϊτίου. ἘῸρ. 8γνο. 48. 
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δῖ Εσταγα βθανγαγα 5 Ναυγαίνο οἵὨ ἢΪ5 
ΒΡ το, δὰ σοηῃβεααρηῦ ϑοουθῦυ οὗ 
οοὐίϑίη [πἰδπὰθ ἴῃ ἴΠ6 ΟΑΥὈθοΔ θα. 
Τηιγὰ ἙαΙοπ. 2. νοβ. ροβὺ ὅνο. 218.--- Αἥὕἢ 
ΑΒΒΙΡΟΜΕΝΎΥ, ἰὰ 1 θσαο. ῥγῖοθ 25. θα, 

ΤῊΒ βούτηοη ἱπ [869 Μουπί. Ῥυϊηϊθὰ ὮΥ 
Ο. γε πρη δῆ), πὶ οστὶ τὴ (δ6 7 κπιό 
Βίδίε; Ὁουμᾶ δηὰ οἰδδρθά, θάπιο. Ῥτῖοθ 
ΕΠ Ὶ  ΘΘΏΡΘΏΟΘ. 

Βονα]0 γ᾽ 5 ΕτΑΣΐΪν ΘΏΔΚΒΡΌΘΑΙΘ: [ἢ ΟΝ 
ποίην 186. αἀὐάνα ἴο ἴπ6 Οτρίη8] Τοχὲ, Ρυΐ 
{Π086 πογὰβ δηαἃ Οσρυθεβίοηβ δῖ οηέίοα 
Ὑ}}16}. ὁδηποῦ τ ἢ ὈΓΟΡΥΙΘΟΥ Ὀ6 τοδα δἱουά. 
Νον Ἑαϊίοη, ἱῃ Ῥοοϊκοῦ Ὑ οἰυτηθϑ ; τῇ ὃ6 
Ὑγοοάουίδ, ἔγοτῃ Ὠϑβίρτιϑ ὈΥ ϑυλγκο, ΠΗ οννασά, 
Δα οΟἴΠ6  Ατεϊδίθ. 6 υοἱϑβ. ἔορ. ὅνο. 808. 

᾿ Οα ΓΙΊΒΒΑΒΥ ΕἸΡΙΤΙΟΝ, πὶ ἢ [Π6 5816 
Π]ϑ σ δι] Β, 1 1 γ0]. τηϑαϊατη 8070. ΡὈΥὶςο 218. 

ΞΠΔΓΡ᾿Β Νοὸὰνν Βγ 015} ἀασζοίζθοσ, ΟΥ ΤΌΡΟ- 
στρ  ἶο4] Το οματΥ οὗ ἴλ6 ΒτΊ 188. 18] 48 
δὰ ΝΆΥΓΟΥ 83.688: ΟΟἸΡΥ ΒΩ σοηοίδο Π6- 
βου ρίϊομβ οὗ δϑουΐ ϑιχίγ ΤΠοιβϑδηα Ῥ]δοθδ, 
βεαίδ, Ναίιγαὶ Εθδίυσοϑ, δα Οδ]οοίΒ οἵ Νοῖθ, 
Τουπαοα οὐ {6 θοεὺ Αὐὐδογ θα ; 1.11} Ῥὰσ- 
ἀτου δῦ οὔ {9 Βουπάαχίοι, Εδριδίογοα ΕΠεο- 
ἴογϑ, ἄσ. οὗ {Πὁὸ Ῥδυ] ΕἸ ΘὨΓΑΡΥ ΒΟΓΟΌρὮΒ ; 
ΜΠΠ ἃ τοίδγθηοθ ὉΠ 16 Υ ΘΥ̓́ΟΥῪ ΠΆΤΏΘ ἴο [9 
δηῃροῦ οὗ ἴΠ9 ΟΥάΠΔΠ0Θ ΘΌΓΥΘΥ, 89 [ἌΓ 88 σουη- 
Ηἱοίοα; δπάὰ δὴ Αρρομπάϊσχ, Ἵδοηίδιηϊρ ἃ 
θμλουαὶ ᾽ν οὗ {π0 Ἐβουτοσϑ οὗ {Π6 Ὁ ἱρὰ 
Κιησάοτι, 8 ὅιιοσξ ΟΠ ΤΟ ΠΟΙΟΡῪ δὰ δὴ 
Αὐδίγαοῦ οὔ Οδείδίϊη οϑυ]5. οὗ {})0 Ἰαϑβὶ 
Οομϑιι8. 2. γοΪβ. ϑ8γο. ῥσῖοο 92. 1698. 

Βιηιοτί ὙΠιβῦ; 8 ΕΪδ6, ῬΥΟΡΎΘΒΒ, ἀπὰ 
Τιᾶνβ: ὟΥ 10}. ΟὈδου δύο ϑ ὕο τπ8 Κ8 ΔΗ ΟΠ 8 
ὙΥἶϑὲ Ῥ]αγογ. Οοπίδίῃιηρ δ᾽εο {110 Τμᾶτγ8 οὗ 
Ῥιηχυεῖ, Οαϑϑῖπο, Εοατίό, Οὐῦασο, 1 8οῖ- 
ἔϑιππιοῦ. ΒΥ Μα)ον ἃ. Νὸον Ἑαϊξίοῃ ; ἴο 
ὨΙο ἀτὸ δὐάοά, Ῥγοσοορίβ ἴος ΤΎσοβ, ὉΥ͂ 
λήν9, Β. Εδρ. ὅνο. 85. 

Β᾽ πο] αἰγ, -- Τὴ6 ΦοΟΌΤΠΟΥ οὗ [8.0 ΒΥ 
ΟΑΥΗΕΒΙΝῈ ΒΙΝΌΟΙΔΑΙΕ, Αὐἴμον οὗ 7.λ6 Βιεὶ- 
πθ85 07 1. Νὸν Ἑαϊθομ, οογτθοίοα ἀπὰ 
θῃϊατροά, ἘῸΡ. 8γο. ὅδ. 

δὲν Βορσοῦ 6 Οονουϊου. ἘΤΟΙΩ ΤῺ ὅ060- 
ἰαῖο. ἍΜ Νοίοδ δῃᾶ 1]}υ 8  γϑίοηβ, ὈΥ͂ 
ΥΥ. ΠΈΝΕΥ ὌὝΤΙΙΙΒ,; δὰ 12 ἡνοοὰ Επρταν- 
ἰησθ ἴγοπι Ποδίρστιβ Ὁ. Ε΄, ΤΆΥΕπ. ϑοοοπὰ 
απα οἤσαρεν Ἑαϊτοη. Οτὔόντι ὅνο. 108. δα. ; 
οσ 318. ἴῃ πιοσόοσο ὈΥ Ηαγάδγ.---Αἡ Βαϊ ΟΣ 
αἰτοῦ Ὑ οοἀοσαῖθ, ἴῃ 1θγλο. ῥσΐοθ 18. 

Θγ66᾽5 Ἐ]οΙηοηΐϑ οὗ Ε]οοἰχΟ- ΝΘ ΔΙ] ΣΟΎ. 
τηϊγᾷ Ἑαϊτίοι, γουὶβϑᾶ, οοστθοῖθα, πὰ σοῃ- 
ΒΙ ΔΟΥΌΪΥ οη]αύμοᾶ; πιὰ ΕἸθοϊγοῦΣ Ρ68. δπά 
ἩΜΉΊΟΓΟ 5 ΔΥ̓ οοιςσιῖϑ. Ῥοϑ 8γο. ὑχίος 108,θα. 

ΝΕῊῪ ΜΟΒΚΗ͂ ἀκν ΝΕ ἘΘΙΤΙΟΝΒ 
ππιῶν, 

δι ἢ ((.) Βδαογοὰ ΑΠΏΠ815; ΟΥ, ΒΘΒΘΑΤΟοΒ 
ἱπίο {πὸ Ηἰβίονυ δηὰ Βοϊρίοη οὗ ἈΓ διηϊχινιὰ. 
ΒΥ ΘΟΕΟΒΘΕ ἅΜΙτΤΗ, Ε.Α.5. ἄς. 8. νοἱ}. 
στόν 8νο. ῥτίος 4,1. 145. ; ΟΥ ΒΟ γδζεὶν 89 
ἔυ]οντ :- 

τοι 1.--Τ ΤῈ ΡΑΤΕΙΔΈΟΘΗΑΛΙ, ΑΟΣ, ἴτοαι δε Οτγεαῖῦσῃ ἰό 
Ὧν. Ὀεαῖ οὗ ἴοδας. σόν θνο. ῥεῖα 10ε. 

τοι 11.--ΤῊΞ ΠΕΒΕΗΕΥΝ 
[ετϑεϊϊ Νδίίοη ἴὸ 
ὦ ῬασίἊ, ἤτίος 1.8. 

οι. 111..- ΤῊ ΟἘΝΤΙΤῈ ΝΑΤΙΟΝΒ -- Ἐσγρίλπα, Αδερ- 
γὲδην, Βα γἱοηΐλτι9, δίεάἀεα, Γεγειαδ, Οτεςιθ, δϑ Ἐοσλλων 
Οτοόον ὅτο. ἰῃ 3 "δ ῖδ, μείςε 126. 

Α Μοιροὶν οὗ 86 Βδν. ὅιυάηθν ϑ:εἱ' 
ΒΥ 5 Πευρπίεν, ΤᾶρΥ Ἠουσανν. ΥΥΣΩΣ 
ἃ ϑϑοϊοοϊϊοῃ ἔγοπι 8 1ἰίοτβ, οαϊίοα ὃτ 
Μπ8. Αὐδτιν, Σοιμγίὰ Ἑαϊέοκ, 2 γοἱβ. ὅτο. 
ῬΥΙοα 28μ. 

ῬΒΟΡΙ(, ἔγοτη (8 Οεὶ οἵ ἔνε 
Τιπις οἵ Ομτεὶδι. ῥλναξουδια τορδ ι 

ΤῊ Βδν. βϑγάπου 5:α 8 ΜΊΒΟΘΙ ΔΉ ΘΟΙ5 
ὙγοΥἶκα : Τοϊυάϊηρ 16 Οοηϊγϊ θα οη8 ἴο ΤἘ6 
Ἑδιηθινρα Βονίοσ. ΤΉγεο ἘΑΣΕΊΟΥ5 :-- 

1. ΑΤἸΑΒΒΑΒῪΥ ΕΡΙΤΙΟΝ (ΓΠ0 Σοαγέλ), ἴα 
8 γοΪΐβ. 8ὅνο. τ Ῥοσγίγαι, 865. 

2. Οοπιρίοἱθ ἴῃ ΟΧῈ ΥΟΣῦΜΕ, πιὰ Ῥὸτ- 
ἐγαὶϊν δηὰ ιρηοίίῖθ. ϑαυδσθ σΓΟ ΤΩ 
8το. ρῥτῖοϑ 218. οἱοῖϊι ; οὐ 805. οδὶί, 

8. Αποῖπον ΝΕ ΕΡΙΤΙΟΝ, ἴῃ 3 τοΪδ. ἴσμ. 
8νο. Ῥτίοθ 215. 

ΤῊΏ6 Βδν. ϑιυάμον ΚΠ} ἘΠΘΙΘὨ ΔΤΥΥ͂ 
Βικοίοοβ οὗ Μογδὶ ῬΒΣϑορὮν, ἀο)τακοῦ δὲ 
η6 Βογαὶ Ιηϑετιζοη πὶ ἴμ0 Ὑοδτ 104, 
180ῦ, δῃὰ 1806. Τμὶτὰ απα οὐξαρεν Ἑαιιϊου. 
Ἐρορ. 8νο. 75. 

Ἡοθεχὶ βου γ5 Οοιῃροῖθ Ῥοθίοδὶ 
Ὑ οτκθ ; οσοπίδιηίηρ 8}} [86 Αὐ ποτ᾽ Ἰἰδδῖ 1ἢ- 
ἰγοἀυοίίοηϑ δὰ Νοῖεβ. Οομιρὶοία ἴθ ΟἿ6 
ψοϊυτηο, τὶ τ Ρογίγαϊ πα Υ ρτοίίθ. ἈΓοάϊιτα 
8το. ῥτίοε 218. οἱοίῃ ; 428. δοιιπὰ ἴῃ τπογοςοο. 
Οὖ ἵπ 10 τοῖϑβ. ἴὸρ. 8νο. πεῖ Ῥογῖσαις διὰ 
19 Ῥ]δῖοϑ, ρυὶςθ 8ὅ5. 

ϑοϊθοὶ ΟΣ ΚΒ οὗ [86 ΒυΙ 8} Ῥοοὶβ ; ἔγοτω 
Ομδυοορ ἴο Ιογοϊδοθ ἱποϊυδῖσο. ὙΠῸ 
Βιοστδρ ΐςδὶ βικοίολιεβ ὈῪ [10 ἰαίδ ἘΟΒΕῈΤ 
ΒΟΥΊΤΗΕΥ. Μίοάϊαπι 8γο. ῥτὶος 808. 

ϑοῦς 6 })}85 ΟΟΙΤΘΒΡΟΠάθη06. - 56] ΘΟ 5 
ἔτοα με 1οἰΐετθ οὗ Βοδοτὺ δουΐπον, ἄς. 
Τάϊιοα ὉΥ 1ιἴ6 βδοπ- Πᾶν, [6 εν, ΦΟΗΝ 
Ὕοον ΨΆΒΤΕΒ, Β.})., ίοατ οἵ δυευῖ 
Παυσίη, ϑυβϑοσ ζπ 4 υοἰκικεε. Ὑο]5. 1. 
δπα 1]. ροϑβύ ὅγο. Ὀγίοϑ 215. 

Το 1369 δηὰἃ σοσζοβρομάσῃηοο οὗ ἴδ 9 ἰδῖο Βοθασὶ 
Βοιίμογ. Κα τοὰ Υ λ]8 ὅοη, ἴδ ον. 
Ο. Ο ϑουτβευ, Μ.Α., δ οᾶς οἱ Αὐα]εῖχα. 
γι Ῥονίγαϊξα, δὰ [δηάδοαδρε [Π᾿παῖτὰ- 
ἐἰομδ. 6 τοἱϑ. ροβύ ὅζο. ὑτῖοθ 688, 
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ϑουΐπογ 5 ΤῊΘ Ποοίοσ ὅσ. Οοιῃρ]οῖθ ἴῃ 
Οὔ γοίυπιθ. Ἑαϊῖοα ὈΥ {η6 ον. 7. ΥΥ. 
ΆΒΤΕΙ, Β.. ὙΠ Ῥογίγαϊ, Υἱχιεῖίο, 
Βιυιῖ, δὰ οοουγεά Ρὶαῖθ. ΝΟῊ ΚΝαϊίοῃ, 
ϑᾳΌΔΤΟ ΟΥΟΥΤΏ ϑνο. ὈΓΣΊοΘ 219. 

ΒΟ. ΙΘΥ 6 ΟΟἸΏΣΔΟΣ 1400 Βοοῖα. Οοσαρσίδίπρ-- 
1. ΟἸιοῖοοΘ Ῥδδβοδροβ: 1} ΟΟ]]ος Ο. 8 ἴῸΡ 
4Π|ὸ ΗἰδίοτΥ οὗ Μδηηθτβ δπὰ 1 ογδίυσο ἰὴ 
Ἐπ ρδηά; 2. ϑρεοίδὶ Οο θοῦ οπ8. οα ψδγίοιιβ 
ἩΗ!ἰϑτονῖοαὶ δηά 1 πο] οί 8] Βυ Θοῖα; 8. 4.η8- 
Ἰγυῖοδὶ Βοδϊηρθ πῃ γαγίουθ ὈΓΘΠΟΠ65. οὗ 
Ττοταΐυγο; διὰ 4. ΟΥιμίπαὶ Μοηιοτδηδ, 
Πλιογατυ δηαὰ ΜιϑοοἸίδηθοιϑ. Βαϊτοὰ ὃὉγ 
{η6 Βον. ὕ. ΥΥ. ίΔετεε, Β.Ὁ. 4. τοΪΐϑβ. 
ΒΑΌΔΙΘ οὕόνῃ 8ὅγο. Ὀγοο “3. 186. 

ἙδΔον Οονινιοηρίαοο Βυοῖ, οοπιρίεῖα ἢ [661 ὯΔ} Ὁ6 αὰ δαρδ- 
ταϊεὶγ δ [ΟἸ1ο τ :-Ὁ 

Βγπὸτ 55Ἀ1::9--ΟἸΠΟἹῸΒ ΡΑΒΒΑΘῈΒ, ἄς. 186. 

ΒΈΘΟΝΙ 5.51 Κ55--ΔΡΕΓΙΑΙ͂, ΟΟΙΣΕΟΤΙΟΝΒ. 152. 

ΤΉΙΒΚΟ ΝαΒΙ δ. ΑΝΑΒΥΤΙΟΑΙ, ΒΕΑΌΙΝΟΒ, 214. 

Ἐοσατα 5881::8--ΟἈΪΙΟΙΝΑΙ, ΜΕΜΟΒΑΝΏΑ, ἂς. 216. 

ΘοῦςθονΒ [8 οὗ 6ΒΙ6Υ ; δηὰ ἘΪ86 δηὰ 
Ρτορτοβδ οἵ Μεοιῃοάίβϑπι. Νὸν Εαϊ του, νὶ ἢ 
Νοῖθβ. δῃὰ δααϊίοηβ. Ἑαϊεα ὉΥ {πὸ ΒΟΥ. 
Ο. Ο. δϑουτηξυ, Μ.Α. 2). τοὶβ. ὅνο. πὶ 
2 Ῥοτυίνδι(8δ, ὑσίοϑ 28ε. 

ΚρϑῃοΟΥ.-- ΤΠ6 ῬΥΪΠΟΙΡΙ68 οἵ ῬΒΥΟΠΟΙΟΡΥ. 
ΒΥ ΗΚΕΈΒΕΒΤ ΘΡΕΝΟΕΒ, Αὐὐ]οῦ οὗἨ δοοίαὐ 
δίαίίοα. ϑύο. 165. 

ΘΙΘΡΏΘΏ.--ωβϑοΐσοβ Οἢ ἴπθ ΗΐΒΙΟΥΥ οἵ 
Ἐτδηοθ. ΒΥ ὑμ6 Εἰρμὺ Ἠοη. 8:γ ΦΑΜῈΒ 
ΞΤΕΡΗΕΝ, ΚΟ Β.1.1..}). Ῥεοίοδδοσ οὗ οαΘσῺ 
ἩϊούοτΥ ἰπ (89 ὕπίνονϑι νυ οὐἠἨ Οδυλοσγίαρο. 
Ξοοοπὰ Ἑαϊτοη. 2. γο]ϑ. 8γο. ῥτῖοο 2446. 

ΒίορΒΘΩ.-- ΕἸΒΒΑΥΒ ἰη ἘΟΟΙΘβἰαϑίΐοαὶ Βὶο- 
ΚΥΔΡΙΙΥ ; ἴγοπι ΤῸ ἘαΙΩυτρ Βονίθσ ΒΥ 
{ὸ Βιχῃὶ Ηοη. δὶν δ ΑΜῈΒ ΒΤΕΡΗΕΝ, Κα 0.8. 
11... Τπϊρὰ Ἑαϊθοη. 2. νοἱϑβ. ὅνο. 2344. 

Βιομθῃθηρθ.-- Τὴ ατουμουπᾶ: ΒοὶηΡ ἃ 
Ὑγτοδίϊβο οὐ ἔμθ Ατί οἵ Βγοθάϊηρ, ᾿δδυιῃν, 
δηὰ Τταϊπιηρς του βουπαθ ον Ῥυδ]ο Βαη- 
Ως ; ὙΠΕΡ πὰρ ὼ δῃὰ Τγοδίχηθηϊ : Οοῃ- 
(αἰπὶπρ αἰβο, Ευ}68 ἴον ἴα Μδηδρθιγθηῦ οὗ 
Οουγοίηρ Μεείίηρδ, δὰ {ον {}| Ἰ)εσιδίοῃ οὗ 
Οουτγοεβ. ΒΥ ΒΤΟΝΕΗΈΝΟΚ. ΑΥΠῈ υμοσουδ 
Ῥονίγαϊϊ8 οἵ αἀγουπουμάβ, ἄο. ϑηρτανοὰ οἡ 
ψγοοά, δη δ Εγοπίίδριθοο θτιταυθὰ ΟἹ 
δίθοὶ. ϑαυδγο σον 870. ὑσῖοθ 218. 

βίον.-- [6 Τταϊηΐηρ ϑυβίθι, [86 Μογαὶ 
Τταϊηΐϊηρ ϑοιιοοὶ, δπὰ τη6 Νοστῦ8] ϑϑυα  ΠΑΥῪ 
ἴον Ῥγερδαγίηφ ϑόμοοὶ. Ὑναῖποτα δηὰ Ὁο- 
γΟγηθ8868. ΒΥ ΠΑΥῚΡ ΒΤΟΥ͂Σ, Ε54., ΗΟΠΟΥΔΥΥ 
Βοογοίδυυ ἰο ἴ6ὸ ΟἸδδρον Νογιπδὶ ΕὟδο 
βοιπιηδτΥ. Τοηί Βαϊτου ; πὶ Ρ]δῖθο δηὰ 
γοοάοιι8. Ῥοεῦ ὅγο. ῥτῖοϑ Όϑ. 

ΒΊΓΔΟΙΘΥ.-- ΗΘΌΓΟΝ ῬΟΙ  ἶο5 ἰη (86 ΤΊ ΠΙ68 
οἵ ϑάγροῃ 8ῃ} βθ πϑοΒ Ὁ : Αἡ ΤΠ ΟΪΡΥ ἱπίο 
(110 Ηϊ᾿ἰϑἰοτίοδὶ Μεδηΐηρ δηὰ Ῥυγροθο οὗὨ (ἢ9 
ῬΥΟΡ Ιθοῖοβ οὗ [δαϊδὰ, ἱτἢ βοιλθ Νοίϊοοθ οὗ 
ΤΠΟΙΡ Ὀοδυρθ οὐ 6 ϑοοῖαὶ δηὰ Ρο Ἰἰς8] 
1λίο οἵ Επρίαηὰ. ΒΥ ΕΛ ΤΑΒῸ ΒΤΈΔΟΒΕΥ, 
Ἐεᾳ. Οὐεαμεῦ 1546. ὅτο. Ῥυτῖοϑ 88. θά. 

Φ." ΤῊ νοϊυϊηο αἰϊοτηρῖθ ἴο ἰητοδδῖ ογἱἰοαϊίν, 
φυοδίομβ οὗ ἴπο αὐτπογβηὶρ οὗ 1Π6 ἧς οὗ ; 

βηὰ 116 ἘΣΘ 5 τηθδιλικς : Αἰϑέογίοαίν, ἴθ 76». 188 
Ἀτιὰ ποη σπίθα, τεοοζγάε, ἐποϊμαίης ἃ} [πὸ γοῖ ἀθοὶρῃοτοιὶ 

τὴ πδοσγίρίίοπμβ, οὗ πὸ : ὶ 
οομπιυἱέοη δηὰ σοπάϊείου οἴ ἐπό σον ἑδῃ ΠΡ ἀμεὶ 
1Π9 ΟΣ οἵ υ1ὶ0 (ὍΓΏΔΟΣ δὲ ἤθ ὮΥ κα Ἰδηἷν δβῃὰ 
Ῥορ ορϊπίοη, δῃά δϑγοδά Ὁγ εοὔῥας Ῥ 
ΘΟΣΩΙΤΏ ὠδὶν, ἴ6 Ἰοδδου Ὑ ἰσἢ (Δρ}}}- 

Ν 16 δΥΒΉΝ οἵ 
ὙΓΠ06ὸ ΟΥ̓ΟΟ ἱδ 

ἰγαϊδαά Ὀγ ἰ18 δι.Ἀ]ορῖοα νὴ {πὶ οἵ πο Οτγϑοῖς δὰ Ἰευϊπὰν 
οὔδίοσβ, 8π6 1}.6 τη 6 Γ ΡΟ ΚΟ, ΤΌΔΟΠΟΙΒ, πὰ ττὶΐϊοχε. 

“Τῇ ρῥγοάποι θη οὔ ἃ Δ ΟΥ ἰδδγηΐπς δηή ἰηάα- 
Ῥεπάρηϊ εἰ Κι} ΚΖ... .. ἘΠ 6 Ηἰδιονίδιν, 6 ρο  ἰςίϑη, 
δηι ἴ.6 ἀϊνίδ πηδῪ Γοδὰ ἰ πὶϊτῇ δάνδη 2 

ΒΒΕΙΤΙΒῊ ΟΥΑΆΤΕΝΙΥ ΕΥΙΕΝ. 

Βγ ἐλὲ δαπι6 “ωΐδλον, 

ΜΕ ΊταΟΙ65 διὰ βοίοαμοθ. Ῥοδῖ ὅνο. υχίοθ 010 
ΒΒ ηρ. 

Ταραγὶ.--ἸΟ0Κ08 τ σΒ δἀηὰ ῬὨ]]0- 
ΒΟΡΗΥ Ηἰδίουιοδ ΠΥ οοποίογϑα, δηὰ νἱπάϊοαϊοα 
ἴγοσὰ {110ὸ οἰδγρθὸ οὗ σοπίγι υϊηρ ἴο {116 
βοορ(ἰοίϑτη οἵ ΗΠ υπ|ὸ. ΒΥ ΕἸΟὟΔΕΡ ΤΑΘΑΒΊ, 
Ε5.Α., 1.8. ὅτνο. 129. θα. 

Ταῖο.--Οἡ [6 Βιγθηρ οἱ Μαΐοσδ]8 ; 
Οοπίαϊηϊης ταγίοιι8 οὐ 8] πα ἀδοῦ] ἘῸΥ- 
ταυΐα, ΒΡΘΟΙΆΪΙΥ ΔρΡ θα ἴο ΤΌ Βυίαροθ, 
Ὑγτουρὰῦ τοὺ δηᾶ Οδϑὺ ἴγσοῃ Βθδι8, ἄο. 
ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ ΤΑΤΕ, Ε.Β.4.8. 8νο. ὅ3. θα. 

ΤΥ ΟΓ.-Ογβδη Αϑρθοίβ οὗ ΕΔΙΪἢ ἀηὰ 
Δυῖγε ὙποηΓΥ Ῥϊδοουγδεθ. ΒΥ ΨΟῊΧ 
ΦΑΜΕΒ ΤΆΥΎΣΕΕ, Β.Α. ϑοοουἃ Ἑαϊέϊοι. 
Ῥοϑβὶ ὅ8γο. ῥτίοϑ 78. θα, 

ΤΆΥ]ΟΙ.-- Πογοΐα: Απὰ δοβυϊ δβηι ἱὰ (8 
Ἐυάϊηηεηίθ. ΒΥ [βλᾶὸ ΤΑΥΟΒ. Ῥοϑί ὅγο. 
ψ} Μοαλδ]] ἔοι, ὑγῖςθ 108. θα. 

ΤΑΥΪΟΥ.-- ΒΟΥ δηὰ Μοἰμοάϊδηι. ΒΥ 
ΟἼδΑλο ΤΑΥΊΟΒ. Ῥοϑὶ ὅτο. πὶ ὁ ῬΡονίγαιξ, 
Ργῖοϑ 105. θὰ, 

ΤΟροΟθοΥβκὶ.---Οοτητηθηΐδυθ8 οη [ἢ 6 ῬΙῸ- 
ἀυοσῖῖτο Εοτοο οὔ Βυϑεὶδ.Ό. ΒΥ 1.. 0Ὲ 
ΠΕΘΟΒΟΒΒΚΙ, Ῥγίνγ- σου πο Ὁ δα ΜοτΌΟΥ 
οὔ {μπ6 Τπρογῖδὶ Οουῃο} οἵ Βυδοῖδ, ΥὙό]. 1. 
δνο. 145. 

ΤῊΣ 411.-- [80 Ηἰδίουυ οἵ Ογθθ06. ΒΥ͂ 
{πὸ Βιριὶ ον. {86 ΠΟΒΡ ΒΙΒΗΟΡ οὗ 81. 
ΘΑγΙΡ᾽ 3 (ἰπ6 ον. Οοηηορ ΓΒ ν] ν8}})}. Απ 
ἱπιρτονρά Τὐἱθσανυ Εαϊιίου ; Μ|}} Μαρθ. 8 
τοΪδ. ϑνο. ῥτῖςο 38. 

«ἢ 4190, δη Εαϊοπ ἴῃ 8. νο]δ. ἴορ. 8γο. 
πρὶ γιζηοῖίο ΤΊ(168, ρτῖοθ 286. 



22 ΝΕῊῪ ὙΟΒΚΕΒ λὲὺρ ΝΕῪ ἘὨΙΤΙΟΝΒ 

ΤὨοΙΒΟΩ (6 Βαν. Ὗ.)-- 9 Αἰοπὶ 
Ὅνοτι οἵ ΟἸ τδί, ρουϊθυσθα ἴῃ γ δ Ο ὕο 5016 
ουγγοηῖ ΤΏ ΘΟΥΙΘΒ; ἰὴ Εἰρηῦ Βδιηρίοῃ 1.60“ 
[Γ68, τι ἢ Πυϊηθγοῦθ Νοῖθθβ. ΒΥ ἰδο Βου. 
ὝΥ. ΤΉΟΜΒΟΝ, Μ.Α., Ῥχγογοβδίὶ οὗ Θυθθη᾽ Β 
ΟὈἸ]ομο, Οχίογσρα. 8νο. 88. 

ΤποΙλδοΣ.-- πὶ ΟΠ) οὗ [9 Γατγε οὗ Τπουρδ: 
Βοϊπρ 8 Τυθαδο ἢ Ρυγο δὰ Δρρὶ!οὰ 1μυρίο. 
Βν ἴμπο Βον. Ὗ. ΤΌΜΟΝ, ΜᾺ. Τμνὰ 
Ἑαϊείοπ, ϑηϊαγμοὰ. ΒΌρ. 8γνο. ῥχίοϑ 76. θά. 

ΤΠΟΙΒΟΠ 8 ΤᾺ0168 οὗ [πἰογαβί, αἱ ΤΊ͵ΧΘΘ, 
Ἐουγ, Εουγ-8η6-8- ΗΠ αἸϊΐ, δηὰ ΕἾνο ρὸν Οδϑμῃί., 
ἔγοτα Οὔ Ρουμπὰ ἴο Του ΤΠοιιβδηα, δὰ ἴτΌσὰ 
1 ἰο 866 ὕϑᾶγβ, ἰῷ 8 γϑβυΐδρ ῥγοργθϑϑίοῃ οἵ 
δ'ηρ)]9 Πδᾶγα; ψιῦἢ Τηἰογοϑὺ δὲ 8}} [ῃ9 80 09 
Βϑίοθ, οπι Ομθ ἴο Ἰποῖνο Μοηίβ, δηὰ 
ἔγοια Ομο ἰο Τοη Ὑἴθαγθ. ΑΪ80, μυ γι 
οἴμον Τ80168 οἵ Εἰχοθδηρθθ, Τίηγθ, δηα Π)18- 
οουηίθ. Νοὸν Εαϊοῃ. 1ζηο. ῥυῖοθ 88. 

ΤΠΟΙΊΒΟῚΒ βθαβοηδ. Εἰ θα ὉΥ ΒοΙΓΟΣ 
ΟΟΕΝΕΥ, ΕἘδαᾳ. 1]]υδίγαϊθα ἡ} 77 ἢμθ 
γοοα Βηρτανίηρθ ἔγοιῃ ἢ οδίρηβ Ὁ Μοι- 
Ὀογδ οὗ Ὁ80 Ητοπίης ΟἸαὈ. βᾳυδιθ ΓΟ 870. 
218. οἰοίῃ ; οΥὕ, 805. Ὀουπα 1 ΤΟ ΓΟσοο. 

ΤὨΟΤΏΟΙΥ.--- ΒΒΔΚΒΡΘΑΓΘ ΒΒ ΒΕΩΡ ἢ ; ΟΥ, 
8 Βικοίοι οὗ ουὖῦ ϑοοίαὶ Ηϑίουγ αυγίηρ [80 
Ἐοϊρη οἱ ἘΠ. Βγ α. Κ᾽. ΤΗΟΒΝΒΟΒΥ, 
Ε834ᾳ., Αὐυμον οἵ Πιδογῳ οὗ ἐδ βιεοσαμδεγϑ, 
ἄορ. 22,γὙο]8. οσοῦῃ 8γζο. [ὑμδέ γεαώψ. 

ΤῊ6 ΤὨυΙΩ ΒΙ0]Θ; ΟΥὮ ουθατ βθιηρὶ- 
ἰογυ. ΒΥ ὅ. ΆΥΙΟΒ. Βοϊῃρ δὰ Ἐρὶ- 
ἴοπηθ οὗ ἐμ ΟἱΪὰ δῃὰ Νονν ΤἸοϑίδιηθηϊθ ἴῃ 
Ἐπ 6}18} Ἵὁγθθ. Βοργιηἰθα ἔγουα ὕΠ0 Εαϊοη 
οὗ 1698 ; Ὀουπᾶ δῃὰ οἰαϑρθᾶ. θέάπιο. 18. θά. 

ΤΌΟΚΟ.- -ΑἸβίοσν οὗ Ῥυΐοθ8 δῃὰ οἵ [80 
δίαϊο οὗ 116 ΟἸγοιυ]αίίοη, ἔροτα 1847 ἰο 186 
οἷοβθ οὗ 1856. ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ ἸΌΟΧΕ, Ε. ἢ... 
ὙΠ Οοπίτσιθυθϊδοηβ Ὁ ΑΜ ΝΕΡν- 
ΜΑΆΘΗ. βοίηρ ἔ!6 ΕἸ δηα οομοϊυϊηνσ 
γοϊυπια οὗ ΤοοΚο᾿β Πισέοτῳ ο7 Ῥγίοσε, τὶν ἢ δὴ 
Ιπάοσχ ἰο [ηὴ6 το] σοσῖς. ὅτο. 

ΞΏΔΓΟΙ ΤΌΓΙΙΘΙ Β ϑαοσοὰ Ηϊβίοσυ οὗ [ἢ 
ὙγοΥΙὰ, αἰϊοιιρίοα ἰο Ὀ6 ῬΒΙΟΒΟΡΙΟΔΙΥ 
οοῃβίἀογθα, ἴῃ 8 βου οὐὔἩ Τούῦοτβ (0 ἃ βοῃ. 
Νον άλλοι, οαἀιίοα Ὀγ ἴΠ6 ον. 5. ΤΥ ΒΝΕΒ. 
8 γτοἶβ. ροϑὺ 8γο. ῥχσίοοϑ 818. θὰ. 

ϑθθυοη ΤΌΣΟΙ 5 Ηϊδίον οἱἠ ἘΠ σ]Δηὰ 
ἀυσῖτιρ ἴμο Μιάα1]9 Αροϑ: Οοσαργίβδιπα ἐδ 
Βοϊρηβ ἔγοα ὕΠπ6 Νοστῆδῃ Οοπμαιθθϑῦ ἴο {110 
᾿Ασορδδίου οἵ Ηθηνυ Υ111. ΕἸδᾺ Ἑαϊ οι, 
ΤεΥϊβοα ὈΥ (86 Βογ. 353. ΤΌΒΝΕΒ. 4 γτοΐβ. 
8νο. ῥστῖοθ ὅθε. 

βθΔΓΟΙ ΤΌΓΠΘΙ᾽Β ΗἰΒίΟΣΥ οἱ [06 ΑΠρΊ]ο- 
ΒΑχουβ, ἴσου ὑμ0 Εν οδὺ Ῥογϊοὰ ἴο (δῃθ 
Νογωδῃ Οοπαμοοῦ. ββουθηί Εαϊθου, γουϊδϑα 
ὈΥ ἴμὸ Βον. Μ. ΤΌΎΕΝΕΒΕ. 8 .γοΐδ. ὅτο. 866. 

Τονβθηᾶ.-- ΜοάθΤῃ 5ίδίο ΤΙΔ]5 τονϊβοα 
δια ᾿]υδέγδίθα στῖϊι Εδβαυθ πὰ Νοῖθθ. ΒΥ 
Ὗ. Ο. ΤΟΥ ΒΕΝΡ, ἔδᾳ Μ.Α. ῷ.ΟὉ. ἃ νολδἊ 
8γο. Ῥσὶοϑ 808. 

ΤΊΟ]ΟΡΘ.- -Ἴ 6 Ῥαγάθη. ΒΥ ΑΠΙΠΟΣΥ͂ 
ΤΈΟΙΖΟΡΕ. ῬΡοδί ὅνο. 108. δὰ. ᾽ 

Ὧν. Τυαγίοη Β Μδῃηυδὶ οὗ (6 1δηἃ απὰ 
ἘΥοΘϑαΐον 561}9 οὗ ἐμ ΒΕΔ ΤαἸδηάα, 
ΑΝον Ἑαϊίίοι, ἢ οοπδίάογῦϊο Αἀαϊεου 
ὈΥ 508Ὲν ΕΡΤΆΕῦ ὅπαυ: ὙΠ ΥΥ οοάςαΐα, 
8η4 12 οοἰουτεα Ρ]αίο8. Ῥοβί ὅτο. ὑσγίοο 1δὅδ. 

Τυβοη.- Τὴ) ΒΒ. 8 ΟΟΠΒ0}᾽ 5 απ): 
Βοὶηρ 8 Ῥυδοίϊοδαὶ αυϊάο ἴον Οὐπδ}5, «3 πὸ 
85 [Ὁ [0 Μογοβδηῦ, ΒΒ ρου ΠΟΓ, δα Μὲ βίος 

- Μδυῖπθνῦ, ἴῃ 41} ὑμοῖν Οὐμ δι᾽ ΤΥ δδοί ἸΟΏΘ - 
Δα οοῃίδιηϊης ἴθ6 ΟὈὐμτηθτοῖαὶ ΤΥθϑίῖοϑ 
Ὀεούνοθῃ τε Βυι δίῃ δὴ Εογεῖσα Οουῃ- 
ὑγῖο8, Ὀγουρηῦ ἀονῃ ὕο {Π6 ργθβθηῖ ἀδῖς. ΒΥ 
Ἑ. ὝΥ. Α. Τυβον, οὗ ἴη6 Ἰπηὸτ Τοτωρὶο : 
ΟἸΔΠΟΟΙ]ΟΡ οὗ {86 προσ] Αὐϑιτίδη - 
Ββυϊαίθ- ἀθΏ6ΓᾺ] ἐπ ᾿ομάοῃ. ὅνο. ῥσίοϑ 1586. 

Ὑπίπΐηρ.- -ΤΥρθ8 δημὰ ΕἸΣΌΓΟΒ οὗ ἰὴ6 
Βιθὶο, ΠΙυο γαῖοθα ὉγῚ 100 Ατὶ οὗ [9 Ἐουὶγ 
δὴ Μιαάὰϊθ Αρο0 Βγ Μιὸ9 1ΟὐἹδὰ 
ἹΜΨΙΝΙΝα. ὙΥ δ4 Ρ]Δἴθ8, οοχιρείδιερ 207 
ΕἸΡΌΡΟΘ. Ῥοβϑί 4ϊο. 218. 

Ὧν. το Ὁ Ο ΠΑ οὗ Ατίβ, Μαπαῖδο- 
ὕγοΒ, Δα Μίηθ8: Οοηϊδιπῖηρ ἃ οἶδας ἔχρο- 
δἰυομ οὗ {μοῖρ Ῥγϊηοῖρ]θθ δηα Ῥγδοῖιοα. 
Εουγῖη ἙαΙδΙο, το Θπη]αγσοθα ; τηοϑὲ οὗ 
1π0 Αὐσίϊοῖοθ Ὀδηρ Θη γον τϑ- αὶ ἴθ, ὁοὰ 
ΤΩΒΏΥ ΠΟῪ ΑΥ]0]ο5 δαἀθά. ὙΠ πδασὶν 
1.600 Υοοάουϊθ. 2). νο]δ. ὅνο. ῥσίοοϑ θ0β. 

γ61150.---ΜΟΙΠΟΣΥΒ οὗ [86 Οουχὶ, Ατδῖο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂, δηὰ ὈΙΡΙΟΏΊΔΟΥ οὗ Αὐδίτδ. Βν Ὧν. Ε. 
ὝΚΗΒΕ. Τγδμε)δίθα ἔγοιῃ (80 Θεγτωδη ὉΥ 
ἘΒΑΝΖΒΈΜΜΤΕΒ. 2γ0]8. ροβίϑγο. [υἱκδέγεαάν. 

ῬΝαϊογίοη.-- Εϑϑαγὰ οἢ Ναί] Η βίου, 
ον Οὐπὶ ποϊοργ. ΒΥ Ο. ΤΑΤΕΞΒΤΟΝ, Εδ4. 
ΣᾺ δὴ ΑὐὐοδιορτδρῦΥ οὗ ἰμ6 Αὐυΐδοσ, δυιὰ 
γιον οὗ Μ)᾽αϊΐοῃ Η4}}. Νοὸν διὰ σμβοαορὲς 
Ἑαϊδομ. 2. γυοΪβ. ἴορ. 8γο. ὑσίοϑ 106. 

ΝΟ δέου ἀηα ῬΑΥΚΟΒ᾿Β Βπογοϊορθαϊα οἵ 
Βογμθϑιὶο ΕΘΟΠΟΙΩΥ ; Οοπιργϑὲην δισὶ δυῦ- 
Ἰθοῦδ ἃ8 ΓΘ τηοβὶ ᾿τητ θα! δίϑὶΥ σοηποοῖθα να ἢ 
ΟὨΒΘΙΘΘΌΪΠΡ : ΑΔ, Τηὸ Οομῃείσυοοη οἵ 

Τοτιοδίὶς Ηαϊῆοθο, τ ἢ ἢΠ6 τηοάθε οὗ ΝΥ ἀστη- 
ἴῃ, Ὑ ΘΠ] δες, δὰ Ζὶρελπα {ἰπθυὰ--- ἃ ἀε- 
ἀλλτ ως οὗ [110 νασίοιιϑ δυο οὶοθ οὗ ΕἸΣ: το, 
νεῖ ἢ [09 πδίυοϑ οὗ ὑμοὶν Μαίονδ]6---- λα 13οο οὗ 
ϑογνδηΐβ, ἄθ. Νοὸν Ἑαϊτίοη ; πιῖ ὩραΣὶν 
1,000 Υγοοάοιιῖϑ. ὅνο. ῥγίοε δ0:. 

ἸΝοϊὰ.--Αα γαδοδξοῃ ΤοὺσΣ ἰῃ [δ0 σπϊϊοὰ 
ϑιοίθαβ δὰ δυδὰδ. ΒΥ Οὐ ΒΟΥ, Βογι- 
ἴοΣ- δ. δ. Ῥοδί ὅγο. πὶῖτ Μαδρ, 10α. θά. 

---ν 



ῬΌΒΙΣΔΗΕΡ ΒΥ ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΎΥΝἝ, λυ ΟΟ. 

ΤῊΝ ΤΒΑΥΕΠΠ ΕΒ ΠΙΒΒΑΒΥ, 
Το Ὧ6 οοχμρΙοίθὰ ἱπὰ ΕἸΡΕΤῪ ΜΟΓΌΜΕΞΙ͂, ρῥγΐοθ ΒΑΙ--ΟΒΟΥΝ 6808. 

μὲ 748 ὙοΟΙΜΕΒ αἰγεαάν ρμκεδίμλεά. 
οι. 1. Μη. ΜΑΟΑΌΤΑΥ  ΕΒΘΑΥΒ ᾽ς ὝΑΒΕΕΝ ἨΛΒΤΙΝΟΒ δὰ ῸΒῸ ΟΠΙ͂ΝΒ .... ἃ,6 

Ἅ, ἘΒΒΑΥΒ οἡ ΡΙΤΤ δεὰ ΠΗΑΤΗ͂ΑΜ, ΚΑΝΚΒ δηάἀ ΟΚΑΌΒΤΟΝΕ .... 42,6 
8. ΓΑΙ͂ΝΟ᾽ε ΚΕΒΙΏΌΕΝΟΚ ἱπ ΝΟΒΚΎΥΑΥ .......{00ννννννννν ... ΕΟ ἐδ τὴν τ ψυθε 9 2,6. 
4. 104 ΡΡΕΙΡΡΕΒ᾽ ὁ ΠΑΌΥ ἐ ΟΥΑΟΕ ΒΟΥΝΌ ἴδ πΌΚΙΡ. ὁ δον νος οὐ νοῤονους 3,6 
δ. ἘΟΤΉΕΝ, οΥ᾽ ΤΆΑΘΕΒ οἵ ΤΕΑΨΝΕΙ͂, ἔτοι 56 ΒΑΘΤ .....ἀὁ0νὐνννννν σον ον νονενενονν 3,6 
6, Ηὔσ'᾽ ΤΆΑΕΙΒ ἰὴ ΤΑΛΤΑΆΥ, ΤΗΙΒΕΤ, δηὰ ΟΗΙΝΑ.. ΙΝ 

Ἵ. ΤΉΟΜΑΒ ΠΟΙΘΒΟΣΤ'ς ΜΕΜΟΙΈΕΒ.......... ΠΝ Ν .... 2)6 
8. ΜΕΚΝΕΑΕΡΒΙΟΑΝ ΜΑΝΌΕΕΙΝΟΒ......ἍἍ..6. ὁ νονενενον να οον όσον ὁοον ον οόοον 6... 32,6 
9. ΜΗ5. ΧΑ ΜΈΒΟΝ᾽Ἑ ΒΚΕΤΟΗΕΒ ἰὼ ΟΑΝΑΌΑ ......... ον νἰβν δου νος ϑηνϑῖφνς ἐφ ὑ κω νὸς 4.6 

10. Μι. ΜΑΟΑΌΠΑΥ ε ΕΘΒΑΥῪΒ οὐ ΑΌΌΙΒΟΝ, ΜΑΙ͂ΡΟΙΕ, δὰ ΘΒ ΒΑΓΟΝ.... 4,06 
Ἰ:. “ΕΒΕΜΑΝΝ ΡΙΟΤΙΙΚΕΒ ἔγοῃ 5Τ. ΡΕΤΕΆΒΒΌΠΟ ........ὁ0κοο εν ον ον ο όσον . 3,0 

1. ΤΗΚ ΚΕΝ. α6..Β. ΟΙΕΙΟ᾽Ε ΓΕΙΡΒΙΟ ΟΑΜΡΑΙΟΝ ..... εν νννοννοονο νον φο νον... 3,8 

15. ΗΘΗΙ͂ΒΝ ΑΥΘΤΒΑΙΙΑΝ ΟΟΙΟΝΊΕΒ.... .Ἅ«.ννννονεοννον ΡΣ τούς φοτοον 32,26 
14. Β18Ὸπ ΕΟ ΑΚῸ ΒΕΛΨΝΑΒε ΒΗΙΡΎΥΒΕΟΚ .....««νννον τ νορον ἐἰοφοφοω 3.8 
15. ΑΙΕΧΑΝΌΞΚΕ ΟὕΜΑΒ’ ΜΕΜΟΙΕΒ οἵα ΜΑΙ͂ΤΒΕ ῬΑΆΜΕΒ.. ἐοΐεν φανόν ος . 2,5 
16. ΟἿΆ ΟΟΑΙ͂, ΕΙΕΙ(ΌΒ δπά ΟΕ ΟΟΑΙ͂, ΡΙΤΒ......0ὁ( νον ον νον εννν σον νοσοόοενννν, 3,6 
17. ΜΌΠΙΙΟΘΗ ἸΟΝΌΟΝ ; διὰ ΟἸΒΟΝΙ ΕΗ ΡΗΠῚΡΡΙΝΕΒ. ....0 ὁ νον σοον 42,8 
18. 815 ΒΟΟΕΕ ὈΒῈ ΘΟΝΕΆΚΕΥ; κπὰ ΒΟΟΤΉΕΥε ΤΟΥ̓́Ε ΒΤΟΒΥ ......Ὑὁ{νοννον 3,6 

ΟΒῸ ΘΑΒΙΙΒ.ΕἾΒ ΨΕΟΤΌΒΕΒ κπὰ ΑΡΟΚΕΒΒΕΒ; δπά 
1θ. Ὁ ΣΕΡΡΒΕΥ"ε ΕΒΒΑΥΒ ου ΒΉΠΕΤ δηὰ ΒΙΟΗΑΒΌΒΟΝ ..... δῶν ἐ ἐν ὡΣ 
30. ΠΌΡΕΝ ΒΙΒΙ,Ε ἰὰ ΒΕΙΤΤΑΝΥ͂, κπὰ ΟΗΛΒΕ ἰη ΒΑΙΤΤΑΝΥ͂ ......«νονόνέννον, 3,6 
3:1. ΤΗΒ ΕΨΕΟΤΕΙΟ ΤΕΚΕΟΘΆΑΛΡΗ ; ἐπὰ ΝΑΤύΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ͂ ΓΟΒΒΑΤΙΟΝ .. ΜῈ 
31. ΜΈΜΟΙΕ οἵ τνε ὈΌΚΕ οἵ ΕΜΕΙΝΟΤΟΝ, ΜῈ οἵ ΜΑΆΒΗΑΙ, ΤΌΒΕΝΝΕ,. 2,6 
33, ΤΌΚΚΕΥ͂ δπὰ ΟΗΒΙΒΤΕΝΌΟΜ; ἃ ΚΑΝΚΕ’ε ΒΕΒΡΙΝΑΝῸ διὰ ΜΑΧΙΜΙΠΙΑΝ, 3,6 

ΒΑΒΒΟΝ 5 ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑΙ, ΤΟΌΆ; απὰ 
ΡΕΒΟΌΒΟΝ᾽ ε ΒΜ188 ΜῈΝ δπὰ 8.007138. ΜΟΌΝΤΑΙΝΒ ...... {777 777 πηη 
ΒΟύΝΕΒΤΆΚ᾽Β ΑΤΤΙΟ ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΕΒ ἰη ΡΑΒΙΒ, δά - 

ὝΟΚΚΙΝΟ ΜΑΝ᾿Β ΟΟΝΡΕΒΘΙΟΝΒ.... {ΠΥ 7ΥὙλλλλετηη 

| 4,8 

ὡ Μτ. ΜΑΟΛΑΌΑΥ ε ΕΘΒΑΥΣ οὐ ΠΚΟΒΝῸ ΒΥΒΟΝ δπά ἴδ ΟΟΜΊΟ ὈΒΑΜΑΤΙΞΤΈ; } 
διά "δ ΒΡΕΕΟΗΕΒ οη ΡΑΚΙΙΑΜΕΝΤΑΒΥ ΒΚΕΡΟᾺΜ (1831-32)........ ἡ Μὺ 

ΒΗΙΆΓΕΥ ΒΒΗΒΟΟΚΘε ΒΌΒΒΙΑΝΒ οὗ τς ΒΟΌΤΗ; δἊπὰ 

ὈΝ. ΚΕΜΡ" 1ΝΗΙΟΑΤΊΟΝΒ οἱ ΓΝΒΤΙΝΟΤ.... «.ννννννον {1177 οὐ υ: 

ΚΑΝΜΑΝ᾿Β ΑΌΨΕΝΤΟΒΕΒ ἰὴ τδὸ ὙΠ108 οὐ ΝΟΒΤΗ ΑΜΕΒΙΟΑ .....0 ὁ. 0... 2,6 
᾿ ΑὔΒΒ1Α. ΒΥ ἴ)6 ΜΑΚΟΟΙΒ ΒΕ ΟΒΤΙΝΕ.. δος “οοοοονοσον... δ) 
80. ΒΕΙΙΕΟΤΙΟΝΒ ἔγοια μα δεν. ΒΘΥΌΝΕΥ ΒΜΙΤΗ Β ὝΕΙΤΙΝΟΒ, γοὶ. ζ, .....660.. 2) 

ΒΟΌΚΝΒΤΕΙΤ δπὰ ΑΟΝΕΒ 8 ΒΟΗΑΜΥ,; δηὰ 
Ἡ] ὌὔΜΜΟΘΗ Β ΒΌΒΒΙΑ δὺὰ ΤΌΚΚΕΥ .....ἁ(.ον ἢ τλλλλελελλγελελελεελέέεο, 2Ζ 6 

82. ΠΑΙΝΟ᾽Β ΝΟΤΈΕΘΒ οἵ ὁ ΤᾺΑΝΕΙ ΕΞ, Εἰτοῖ ΓΉΡΗΝ νον Χο δὶ εὐ εξ φοοννσενον. 8,6 
85. ὨΟΚΕΙΕΌ 5 ΜΟΒΟΟΟΟ;; δηά δὴ ἘΞΘΑΥ οα ΜΟΒΝΜΟΝΙΒΜ...... πἀλόωνλαν .... 3,6 
84. ΚΑΜΒΙΕΒ ἰη ἸΘΕΚΑΝΏΌ, ὑγ ΡΙΙΝΥ ΜΙΠΕΘ ....6{ννννννεν νον νν εν σονενον νον. 4,6 
86. ΒΕΜΕΟΤΙΟΝΒ ἕγοπν ἔπ εν. ΞΒΥΏΝΕΥ ΒΜΙΤΗΒ ΕΚΙΤΙΝΟΒ, ΝοΪ. 1... 0{ἰν .. 1, 
««. [ἩΑΥΨΑΚΒΌε ΕΘΒΑΥῪΒ οπ ΟΗΕΒΤΕΒΡΙΕΙῸ δπὰ ΒΕΙΝΎΝ; Ἧ “,8 

ΜΙ55 ΜΑΥΝΕ ΚΒ ΑΒΟΤΙΟ ΝΟΥΑΟΘΚΒ δηὰ ΠΙΒΟΟΝΕΕΙΕΒ ........ [ὈὃὅὃΞ-ξρᾷ δι 
81... ΟΟΒΝΨΨΆΑΙΙ,: 16. ΜΙΝΈΘΒ, ΜΙΝΕΚΞ, πὰ ΒΟΕΝΕΆΥ. «νον ννννν νιν ἀοοοοονον. 8,8 
88. ΠΕ ΡΟΚ διὰ ΠΗ ΠΆΘΗΙ. ΒΥ Φ0ΗΝ ΡΟΚΒΤΕΠ, δ. .......Ψ ΕΚ ων δεν .. 4,6 
89. ΟἈΕΒΟΟΘΆΟΝ υ5᾽ 85 ΟΟΆΒΙΟΑ, ἱταπεϊαϊοά ὑγ ΕΌβ8ΕΙ,1, ΜΑΕΤΙΝΕαῦ, Μ.Α... δ,6 
τὲ πὴ: ΑΒΑΘΟ ΑὐΤΟΒΙΟΟΒΑΡΗΥ, ἱγδηῃοϊδῖσὰ Ὁν της μεν. Β. ΡΟΝ Ἀν “(δ 

ΒΤΑΚΚΙΒ ΡΕΙΝΤΙΝΟ. [16 ἈΝΤΕΟΘΕΌΕΝΤΘ, ΟΕΙΟΙΝ, δηὰ ΚΕΘΌΚΝΓΘ..Ψ... 
41. ΜΑΒΟΝΒ ΜΙΡῈ πρὸ τη ΖΌΠΟΒ οὐ ΝΑΤΑΙ,, ΒΟΌΤΗ ΑΡΕΙΟΘΑΟνΑννκνν νυ Δ 4,6 
42. ΡΟΒΕΒΤΕΒΒ ΒΑΜΒΙΕΒΊα ΝΟΒΨΑΥ ..ὁ{{νννννννενενος οὐο νανα εὐελλλρ φοννς δ τ ΑΥΒ 

ΒΑΙΝΕΒΒ ΝΊΒΙΤ ἴοὸ της ΝΑΌΘΟΙΒ οἵ ΡΙΕΌΜΟΝΤ.. «τος ᾿ 
ἜΤ δ ηθαι ΒΑΙΝΓΑΥ ΜΟΒΑΙΒ αθὰ ΠΑΙΙΥΑΥ ΡΟΙΟΥ... Ϊ πρλ εζαδαϑ εν, δι δ 
4. ἩΤΟΗΙΝΒΟΝ’ ΝΊΘΕΝ, ΤΒΗΑΘΘΌΑ, δὰ ΒΙΝῸ ὶ ἘΧΡΙΟΒΑΤΙΟΝ ....,,. 4,6 
4. ΨΙΚΒΒΗΡΟΒΟΝἝ ΒΗΑΖΙ, ἀπά τὸ ΒΑΕ ΤΒΑΡΕ ......Ὁ{ ἀνε νννν νον γνονον 1,8 

Μι. ἩΜΑΟΑΌΓΑΥε ΕΒΒΑΥΒ ου ΡΗΕΌΕΕΙΟ τθο ΟΠΕΑΈ κπὰ 
ΒΑΙΙΑΜ'᾽ε ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΑΙ, ΗἸΒΤΌΚΥ. ἐποϑθολοθῖν, ἈΝ 8 

47. ΥΟΝ ΤΡΟΗ Ν᾽ ΒΚΕΤΟΗΕΒ οὐ ΝΑΤΌΞΚΕ ἰπ τῆς ΑΡΡΦ.Ύ νον κεν ννννννν νος 2.86 
Με. ΜΑι ΑὔΚΑΥ ε ΕΒΒΑΥ͂ ου ΟΝΟΚΕΒ’Ε ΕΟΙΤΙΟΝ οἵ ΒΟΒΥΤΕΙ, 5 ΖΙΡΕ δ᾽ 

.ΟΗΝΒΟΝ : ἍΝ ΜΜμ8. ΡΙΟΖΖΙ"Ἑ ΑΝΕΟΡΟΤΕΒ οἵ ὉΒ. ΘΘΉΝΒΟΝ. ἡ 3, 



Ὄ 
ΝΕ ΜΟΒΚΗ͂ ΡΟΒΙΣΒΗΞ ΒΥ ΓΟΝΟΜΑΝ ἀν 00. 

Ὑ ε81. --- μος γ68. οἢ ἐπ6 Ὠΐ5θ8868 οἵ 
Ιηΐαπον δα ΟἸ]α]οοᾶ, ΒΥ ΟἨΔΒΙ ΕΒ ὙΡΈΒΥ, 
Μ.Ὁ., Ῥηγεοίοίδη ἴο {16 Ηοακαριἴα] ἰὸν 8. 
Ομ άγεη ; Ῥ γϑιοίδῃ- Αοοουοπθυῦ ἴο, δὰ 
Τκοΐανοῦ οἢ ΜΙανιογυ δ, 30. Βα ΠΟ] Ομ ΘΒ 
Ἠοβρ 8]. Τ]ηρὰ Ἑαϊθοη. ὅτο. 144. 

ὝΈΘΘΙΟΣ (Η. ΜΡ0)--Α ῬορυΪϊΑΥ ἨΔΙΥΤΊΟΩΥ 
οὔψμο ΒΙΌΣ βίον δ] διὰ ΟἸ ΡΟ ΟΪ οσΊοΔ}}Υ 
αὐτδηροᾶ, Βγ ΗΈΝΕΥ Μ. ΉΕΕΙΕΠ, Αὐἴδον 
οἵ Πεῦτγειν τον Μαπία, ας. ἜΘΡ. ὅνο. ὅϑ8. 

ὙΜΈΘοΙον (5.15) -- ΤῊὴο 116 ἀηὰ ΤΎΔΥΘΙΒ οὗ 
Ἡοτοάοίιιθ ἰὰ {η6 ΕἸ ΟὀπίΥΥ Ὀσίοτθ 
ΟἸγῖβῦ : Αἢ ἱπιασίμαγυ ΒιΟρΥΔΡΏΥ, ἰουπαεὰ 
οἢ ἴδεί, 1] υβϑίγαιίνο οὗ [0 ΗἸϑζοΥΥ, δ᾽ ΔΉΠΟΥ, 
Ἐοϊσίοη, 1Δἱογαΐατγο, Ατίϑ, δα ϑοοῖδὶ οῃ- 
ἀἰϊου οὗ {ἰὸ ατοοῖβ, Ἐσγρῦδηβ, Ῥαγβίδη8, 
ΒΔΌΥ]οηΐδη8, ΗΘ Ότγοντβ, βου 1818, δη ἃ οἵ ον 
Απρίοηῦ Ναίίομβ, ἴθ {10 Πδυ8 οὗ ῬογΊο]68 
διὰ ΝΕΠοιδῃ. ΒΥ. ΤΑΙΒΟΥΒ ΝΥ ΒΕΕΙΈΝ, 
ἘΜ 6.35. 2. τοἱϑ. ροβξύ ὅτο. ἢ ΜΡ, 215. 

ὙΜο616Σ.-- ΤῈ ΟΘΟΘΤΑΡΩΥ οὗἨὨ ἠ Ἡογχοάοῖυξ ἢ)6- 
ψοϊοροᾶ, Ἰὐχρ᾽δἰηθα, δηαὰ 1]}υϑ᾽ γαϊθα ἤτγομη 
Μοάογη θβοδγοθαβ βῃα ἢ ̓ βοονοτῖθθ. ΒΥ 
Φ. ἙΔΙΒΟΥΒ ΕΕΙΕΒ, ἘΚ..38. ΜΚ 
Δίδρ9 δῃηὰ ΡΊδιιβ. ὅγο. Ὀγῖοο 188. 

ΝΕ Θ]ΟΟΙΚΟ 5 δοῦσα οὗὐἨ ἰμ6 ἘΠ 6115} 
Ἐπ αΘΘῪ ἰο {πῃ6 Οουτί οὗ ϑ'νοάθη ἴῃ [ἢ0 
Ὕρδιβ 1658 δηὰ 1654. Α Νὸν Ἑαϊίοη, 
Σου Βοα ὉῚ ΗΈΝΕΥ ΕΕΈΕΥ͂Ε, Εξα., ἘΝΞ.Α. 
2 νοἱβ. ὅγνο. 248. 

ΕΣ ρΏΔΙη.---Νοῖθ οἡ 6 Ιαΐα ΕἸΣ- 
ὑβιλϑι δοαϊηδὺ πο Βδδῖδη Βο  ]Θπγδι 8. 1ὴ 

δϑίοσῃ ϑιθοῦία; δια οὗ ὁ 10 ἴο Φαρδῃ 
διὰ (ο (6 ϑ'μογοβ οἵ Ταγίδγυ απὰ οὗ ἔ})6 ὅδ 
οὗ ΟΚΠοῖβι. ΒΥ Οδρίαϊῃ ΒΕΒΝΑῚΡ Α ΠΙΤ- 
ΤΙΝΘΗΑΜ, Εογαδὶ ΕΠ ρΡΊΏΘΟΓΒ. Ῥοβίέ 8ὅτο. τπῖ:}} 
ΟΠασί, ργῖοο 108. θὰ. 

ΠΟ Β 5 ῬΟΡΌΪΑΡ ΤἈΌ]68 [ῸΓ ἀϑοοσίαϊηϊην 
{πὸ ͵ῖυο οἵ {0} ο] 4, 1.β 860], απα ΟΠ ασο ἢ 
Ῥτορεοσγίυ, βϑηθναὶ ΕἾποβ, ἄο. Ζὐϊγαά  αϊέίον, 
ΜΠ Γἢ ΔΙ Ἰοπα] Τ80]66 οἵ Νέιιγαὶ οὐ ΗΠ γροῦ- 
ὈΟ]1ο ᾿μοχαν }} 8, ΤΥ ΣΟ ΟΠπιοίΓΥ, ΑΔ ΤΟΠΟΙΩΥ, 
Οὐθορτδρηῦ, ὅθ. Ῥοβὺ 8το. ῥσγίοϑ 99. --- 
ΚΡΡΙΙΕΜΓΕΝΥ, ῬὉΓΤΊΟΘΟ 18. 

Τὰν ΜΊΠΟΟΡΒΌΥΒ Ὀίασν (163510ο 1668). 
Ῥυϊηϊοάᾶ, ογηδπηθηίθα, δὰ Ὀουηᾶ ἴῃ {116 εἴν ]9 
οὔ 116 ρεγϊοα ἰο ψ θη 726 Τίανν τοΐοσβ. 
Νον Ἑαπίοι; ἴῃ Το Ῥατγίθ. βαιδγο ΤῸ. 
δγο. ὉΓ0Θ 85. Θδοῦ, ὈοδΓαδ; ον, Ὀοππα 2η 
ΤΊΟΣΟΟΟΟ, 1858. 680}. 

ΜῈ οὐ ΒΒ Αὐγϊἀρτηθηΐ οὐὗὁἨ ἘΒΙΔΟΚΒίΟΙ θ᾽ 8 
Οὐτωσλοπίδγίθϑ οἡ {πὸ [τ οἵ Επρ]δηὰ, ἰῃ- 
ἰοηαρα ἴον [η6 56 οὗ Ὑδυηρ Ῥόγβοηβ, δῃὰ 
ΠοπρΥΪδ6α ἢπ 8 8600168 οὗ Ἰμοἰ [ογ8 ἴγομη 8 ΔΌΜΟΣ 
ἴο Π)5 Ὠεὲδυρῃίοῦ, Α Νὸν αἰ οη, οογτοοϊθα 
δ ὑσουρσῃΐ ἀοτη ἰο πὸ Ῥγεβθηΐ δύ, ὉΥ͂ 

ὙΜ 1501. -- ΒΙγΟΙοσία Βγαηηΐοδ: Ο0Π- 
(δἰπὶηρ ἴπ6 Μίοβϑοϑ οἵ ατιδὶ Βγιίδὶπ δηὰ 
Τνο δα αγϑίθιπ δ! 8 }}γ ἀτταροα δὴ ἀδβογ δοὰ 
ποοογαϊηρ ἰο ὕπο Μοιίμποὰ οὗ δγωεοὰλ διὰ 
δολίιρεῦ; ΔῈ 61 1] δ ταί το Ῥ]αίθβ, 1Ὡ- 
οἰυαϊηρ 25 θυ Οὔθ8 δῃιστανθα ἴον ἴπο ρτεϑοης 
ΟΡ. Βοίηρ ἃ ΠΟῪ Ἑαϊοη, π|ὶ}}} ΤΩΔῺΥ 
Ααἀαϊϊοηϑ δὰ ΑἸζογαιϊίουδ, οὗ [μὴ6 Ἠωδοοίοσεια 
Βυιαηππῖοα οἵ λίεϑβθτβ. Ηοοΐοῦ ἀπὰ Τασ]οσ. 
ΒΥ ὝΙΣΙΑΜ ὙΥΊ1ΒΟΝ, Ῥγοδάθηῦ οὗ {86 
ὟΥ ἀγγτηρίοη Ναδίιγαὶ Ηἱϊείουυ ϑοοιείν. ὅτο. 
4259.; οΥὮΘ, πεῖν (6 Ρ]αῖδβ οοϊουτοα, 44. 45. 

ἵΝοοῦ5.-- Τὴ Ῥαϑὺ Οδιηραΐὶρη : Α Βκοίοι 
οὗ π6 ἂν ἴῃ [Π6 Εδϑοῖ, ἴγουι 0 Ποραγίυγο 
οἵ Ιοτὰ Βαρίδη ἴἰο Π|ὸ ΕΔ) οὗ δοὺνπβοιοροὶ. 
ΒΥ Ν. Α. Μοουϑ, ἰα19 ϑιρθοὶδὶ Οογγόϑρου- 
ἀοῦ ἰο {}|ὁὸ Μογνίηφ ἤοιαἰά δ᾽ ἴμ6 ὅεαϊ οἵ 
δύ. 22, το]8. ροϑῦ ὅτο. ὑσίοϑ 2]. 

Υοηρθ.--Α Νοὸν ΕΠ Ί] Βη -ατσθοκ μοχίοοῃ : 
Οου αϊπίηρ 8}} τὸ Οτϑοκ Υογαὰβ υδεὰ ὈΥ 
Ὑνυιοῦθ οὗὁἨ ροοὰ διυιμοῦγ. ΒΥ Ο. "0. 
ὝΟΝΟΕ, Β.Δ. δεοομά δέον, τουιδοα δηὰ 
οογγθοίθα, Ροβῦ 410. ὑγῖοο 216. 

Ὑοηρθ᾽5 Νον [μαἰΐη αταὰυβ : σοη δι πη“ 
ΟΥΟΡΥ Ῥογὰ ιϑοὰ ὃγ ἴδ Ῥοεῖίβ οἵ ροοὰ 
δυϊπονγίίγ. ΒΥ ΑἸΓΠΟΥΙΥ δπα ἴον ἐπὸ ἴἴϑο 
οὗ Εἴοη, ΝΥ οοἰελϊ βίον, Υ ᾿Ἰπμομοϑίον, Ηδστονσ, 
ΟἹ" γίθγμουδο, δαπὰ Βυρὺν ϑομοοΐα; Εὶηρ᾽ 8 
ΟΟἸΙορο, μοημάοῃ ; δηὰ Με] θογοιισῖι ΟΟ]]ορο. 
1τα Μαϊέίον. Ῥοϑὶ ὅ8νο. 958.---ΑΡΡΕΝΟΙΧ 
οὗ Ἐριιοὲθ οἰδβϑιβϑα δοοοταϊηρ ἴο {116} 
Ἐμρφίιφδὴ ΜοΔΏΠΙΩ, Ὀγῖοθ 835. δα. 

Υοσαδί.-- Τ6 ΗΟΥΒΘ6. ΒΥ Ὑ ]Πΐαπ Υουαῖ. 
ἌΝ ἃ Τγθαίϊθο οὗ γαυσιῦ. Νὸν Καθ, 
ὙΠ πυπιόγου ἤγοοα Ἐπ ρταγίηρα, ἴγοῦι 
Τεδὶσηδ ὉγΥ ὙΠ} [δπὶ Ηδῦτοῦ. (λίδϑεγω. 
ΤΌΝΟΜΑΝ δπᾶ Οο.᾽8 Εαϊθ οι διου]ὰ 6 οὗ- 
ἀογοὰ.) ὅνο. ἢγῖςο 108. 

γουαί!.-- 6 Πος. ΒΥ ὙΠ] διὰ Ὑομαίξ. 
Α Νον Ἑαϊθοη ; σι πυτηθγουδ Επρταυίη κε, 
ἔγοπι Ποϑίστβ Ὁγ Ὗ. Βδτυου. ἄὅγο. 65. 

Υοση.-- 0 ΝΙΥΒΟΥΥ οὗ ΤΊΠΙΘ., ΟΥ, 188 
ΑΙΙ ἴῃ ΑΙ]: Α δεαγοῖ ἕον Τῆρῆϊ δὰ Ηἰμ}. 
Βν {πε ον. ὅοην ὕουκα, 1}1.}.., ἰοτη ΓΙ Υ 
οἵ ΑἸδίου ΟἸ"δρο], Μοογδοϊ 8. Ῥοβὺ 8νο. 

[κε τεασγ. 

Υουηρ.--Τ}ὴ6 ΟἸγδὶ οὗ Βἰβίο : Αἢ 
Ανὐρυπηοηῦ στουπαρα ἴῃ {116 Εαοὶδ οἵ Ηΐϊ9 
186 ὁπ ἔδυ. Βγυ {πὸ Βου. οην γοόοτχω, 
1,1... ἰουπιοῦὶν οὐ ΑἸδιου ΟἸδροὶ, Μοοσβεϊὰε. 
Ῥοβί 8νο. 78. 6α. 

Ζυιηρὶ Β ΟΥ̓ΔΙΏΙΩΔΣ οὗ [16 δ. 1.8Δὴ- 
ἔυδῇᾷε. Ὑταποίαίθα δηὰ δαἀδριθὰ ἴον 19 
δ6 οἵ ΕἸ ρ] 5} διυάφηΐθ ὈΥ Ὧν. ἴ.. ΒΟΉ ΜΙΤΣ, 
ἘΜ. Β1Ι.: ὙὙΠῈ πυδϑῦουβ Αἀαϊζοτδ διὰ 

81. ΦΟῊΗΝ Ἐ. ΕΑΈΡΙΕΥ - Μοῦ, Βατῖ. Οὐοτνγδοίίουδ ὉΥ ἴΠ0 ΑὐΪΠΟΥ δὰ Ἰγσαπαϊδῖου. 
190. ῥσχίοα θ5. θα. 41} Εαϊίίοι, ὑΒογουὮ}ν τοτὶβοα. ὅτο. 14». 

ἐς: ς- [ΜΞαγοὶ 1850. 
ῬΗΙΝΤΕΌ δ΄ ΒΡΟΥΤΙΒΊΓΟΟΠΩΕ ΑΝὮ ζο., ΝΕ ΒΥ ΜΚΕΤ. ΒΟΙΓΑΒΝΕ, ἙΟΝΌΟΝ, “»- 

--- 
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